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Broj 10 

Studeni 2015.  

Međunarodni posjeti Sveučilištu u Zagrebu 

Veleposlanik Republike Indije posjetio Sveučilište u Zagrebu 

Rektor Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Damir Boras ugostio je 19. listopada veleposlanika Republike Indije Nj. 

E. Sandeepa Kumara. Sastanku je nazočio i prorektor  za znanost, međuinstitucijsku i međunarodnu 

suradnju prof. dr. sc. Miloš Judaš, te Dora Gelo, stručna savjetnica u Uredu za međunarodnu suradnju. 

 

 

 

 

 

 

 

Nakon uvodnih razgovora, obje su strane istaknule važnost promocije jezika, a uzevši u obzir kvalitetu Katedre za 

indologiju na Filozofskom fakultetu, zaključili su da samo treba nastaviti istom dinamikom razvoja.  Postoji prostor 

za povećanje broja studenata, u području medicine, iz Indije koji bi studirali na Sveučilištu u Zagrebu, i veleposlanik 

je izrazio spremnost financijski stimulirati takva nastojanja. U vezi s tom temom, rektor je istaknuo velik broj 

programa na engleskom jeziku kao i fleksibilnost u programima u kojima još nema službene nastave na engleskom 

jeziku. Obje su strane iskazale volju za razvojem sada već tradicionalne suradnje.  

 

Veleposlanik Republike Koreje posjetio Sveučilište u Zagrebu 

Rektor Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Damir Boras ugostio je 20. listopada 2015. veleposlanika Republike 

Koreje Nj. E. Suh Hyung-wona i savjetnika Che Dong-hwana. Sastanku je nazočio prorektor  za znanost, 

međuinstitucijsku i međunarodnu suradnju prof. dr. sc. Miloš Judaš, prof. dr. sc. Krešimir Ćosić i Dora Gelo, 

stručna savjetnica u Uredu za međunarodnu suradnju. U razgovoru je dogovorena strateška suradnja s pojedinim 

sveučilištima te potpisivanje novih sporazuma u cilju razvoja i širenja suradnje. Dosad su potpisana četiri sporazuma 

sa sljedećim sveučilištima: Hankuk University of Foreign Studies(Seul), Hanyang University (Seul), Chonnam 

Natonal University (Gwangju) i Sunchon National University. Razvijena je i vrlo dobra suradnja u području 

studentske razmjene. 

 

 

 

http://www.unizg.hr/suradnja/medunarodna-suradnja/akademski-glasnik/
http://www.unizg.hr/suradnja/medunarodna-suradnja/akademski-glasnik/
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Japanski veleposlanik posjetio Sveučilište u Zagrebu 

Rektor Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Damir Boras ugostio je 26. listopada 2015. veleposlanika Japana Nj. E. 

Keijija Idea i profesora Onozuku Tomojija sa Sveučilišta u Tokiju. Sastanku je nazočio prorektor za umjetničko 

područje i međunarodni položaj Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Mladen Janjanin i stručna savjetnica u Uredu 

za međunarodnu suradnju Dora Gelo. 

 

 

 

 

 

 

U razgovoru je dogovorena suradnja s japanskim sveučilištima te je istaknuta mogućnost pristupa širem sadržaju 

Sveučilišta u Zagrebu s obzirom na broj studijskih programa na engleskom jeziku. Obje su strane stavile naglasak na 

Sveučilište u Tokiju, s kojim je Sveučilište u Zagrebu već potpisalo Sporazum o suradnji. Naime, profesor Onozuka 

Tomoji istaknuo je da u području ekonomske povijesti želi razviti suradnju između Sveučilišta u Zagrebu i 

Sveučilišta u Tokiju, pa je pokrenuta inicijativa za obnovom akademskoga odnosa. Značajan broj fakulteta potvrdio 

je interes za razvojem i implementacijom akademskih iskustava u nadi za afirmacijom strateškoga odnosa. Razvijena 

je i vrlo dobra suradnja u području studentske razmjene. 

 

Veleposlanica Republike Francuske posjetila Sveučilište u Zagrebu 

U srijedu 28. listopada 2015. rektor Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Damir Boras primio je u prvi službeni posjet 

u svojemu mandatuveleposlanicu Republike Francuske u Republici Hrvatskoj Nj. E. Michèle Boccoz. Rektor i 

veleposlanica osvrnuli su se na dosadašnju suradnju francuskih visokoškolskih ustanova i Sveučilišta u Zagrebu. 

Posebice je istaknuta suradnja sa Sveučilištem u Orléansu, s kojime se zajednički provodi dislocirani diplomski 

studij iz područja bioindustrije te nova već dogovorena suradnja u području fizike i suradnja u području 

medicine, koja je u pr ipremi. U sklopu programa Erasmus+, Sveučilište u Zagrebu ima 

dogovorene razmjene s više od 60 francuskih sveučilišta, a već se nekoliko godina u prosjeku razmjenjuje do 50 

studenata iz obiju zemalja. Razgovaralo se i o položaju francuskoga jezika u Hrvatskoj te o potrebi organiziranja 

okrugloga stola o toj temi. Veleposlanica Boccoz izrazila je veliko zadovoljstvo dosadašnjom suradnjom, a rektor 

Boras podržao daljnju suradnju i izrazio želju za njenim jačanjem. Sastanku su nazočili i savjetnik za suradnju i 

kulturnu djelatnost i ravnatelj Francuskoga instituta u Hrvatskoj gospodin Luc Lévy, ataše za znanstvenu i 

sveučilišnu suradnju gospođa Jasna Bas iz Francuskoga veleposlanstva, a u ime Sveučilišta u Zagrebu izv. prof. dr. 

sc. Ivana Franić, prodekanica za studijske programe i cjeloživotno obrazovanje Filozofskoga fakulteta i 

djelatnica Odsjeka za romanistiku, i Renata Hranjec, stručna savjetnica u Središnjem uredu za međunarodnu 

suradnju Sveučilišta u Zagrebu.  

 



Predstavnice Seattle Collegesa u radnom posjetu Sveučilištu u Zagrebu 

U četvrtak 29. listopada 2015. predstavnice Seattle Collegesa iz Washingtona bile su u prvom radnom posjetu 

Sveučilištu u Zagrebu. 

Predvodila ih je kancelarka prof. dr. Jill Wakefield u pratnji dr. Andreje Insley, izvršne direktor ice 

Ureda Global Initiative. Uz prof. dr. sc. Damira Borasa, rektora Sveučilišta u Zagrebu, radnom su sastanku 

nazočili prof. dr. sc. Miloš Judaš, prorektor  za znanost, međuinstitucijsku i međunarodnu suradnju, te dr. 

phil. Branka Roščić, voditeljica Ureda za međunarodnu suradnju. 

 

 

 

 

 

 

Seattle Colleges ima više od 50 000 studenata i gotovo 2 000 zaposlenika u četirima kampusima. Nakon uvodnoga 

pozdrava i dobrodošlice, rektor Boras predstavio je Sveučilište u Zagrebu i njegove sastavnice, s naglaskom na 

akademske programe koji se izvode na engleskom jeziku i e-kolegije. Kancelarka Wakefield je također istaknula 

međunarodnu dimenziju svoje institucije, uključujući velik broj stranih studenata te mogućnosti unutar studiranja na 

daljinu (eng. distance learning/e-learning), koje koristi čak 12 000 studenata. 

U daljnjem razgovoru zaključeno je da je zajednički interes Sveučilišta u Zagrebu i Seattle Collegesa osobito u 

području medicine, ekonomije i turizma te razmjena studenata i nastavnika.  

Posjetu je prethodilo usuglašavanje oko nacrta temeljnoga Memorandum of Understanding izmeđuSeattele 

Collegesa i Sveučilišta u Zagrebu, koji su na sastanku potpisali rektor Boras i kancelarka Wakefield.  

 

Veleposlanik Savezne Republike Njemačke posjetio Sveučilište u Zagrebu 

Rektor Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Damir Boras ugostio je 2. studenoga 2015. veleposlanika Savezne 

Republike Njemačke Nj.E. Thomasa E. Schultzea. Sastanku je nazočio prorektor  za znanost, 

međuinstitucijsku i međunarodnu suradnju prof. dr. sc. Miloš Judaš te Dora Gelo, stručna savjetnica u Uredu za 

međunarodnu suradnju. 

 

 

 

 

 

 

Tijekom razgovora istaknuta je već tradicionalna suradnja s njemačkim sveučilištima te su obje strane stavile 

naglasak na obnovu suradnje s Tehničkim sveučilištem u Münchenu u brojnim područjima. 

Rektor Boras ponudio je svoju pomoć u rješavanju određenih administrativnih problema za srednjoškolce s dvojnim 

državljanstvom prilikom upisa na sastavnice Sveučilišta u Zagrebu. U razgovoru je istaknut problem s iseljavanjem 

visokoobrazovanih mladih ljudi iz Republike Hrvatske te je usuglašeno da bi trebalo raditi na povezivanju 

poslovnoga sektora i Sveučilišta u Zagrebu, o kojem svjedoče već potpisani sporazumi s određenim tvrtkama.  
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Natječaji 

 

Natječaj za akademsku mobilnost u 2016. g. 

U tijeku je Natječaj za akademsku mobilnost u 2016. godini prema sljedećim stavkama: 

 a) odlazna mobilnost prema strateškim partnerima: 

 University of Houston, SAD - http://www.uh.edu/  

 The Pennsylvania State University, SAD - http://www.psu.edu/  

 Macquarie University, Australija - http://www.mq.edu.au/  

 University of Toronto, Kanada - http://www.utoronto.ca/  

 Hogeschool van Amsterdam, Nizozemska – http://www.amsterdamuas.com/  

 Universiteit van Amsterdam, Nizozemska - http://www.uva.nl/en/home  

 Technische Universität München, Njemačka - http://www.tum.de/ 

 b) mobilnost prema visokoškolskim ustanovama u cijelome svijetu (nije nužno da Sveučilište u Zagrebu  ili   

sastavnica imaju sklopljen međusveučilišni/međufakultetski sporazum) 

 c) mobilnost doktorskih studenata Sveučilišta u Zagrebu (kotizacije za konferencije) 

 d) najava dolazne mobilnosti temeljem bilateralnih međusveučilišnih i međufakultetskih sporazuma i   

dolazne mobilnosti u svrhu sklapanja novih sporazuma i novih oblika suradnje.  

Natječaj je namijenjen (znanstveno-)nastavnom osoblju te, pod stavkom c), za mobilnost doktorskih studenata. 

Sastavnice vrše rangiranje prijavljenih kandidata i svoje prijedloge (rang-listu) šalju Uredu za međunarodnu 

suradnju Sveučilišta u Zagrebu na staff@unizg.hr do zaključno 23. studenoga 2015. 

Cijeli tekst Natječaja s prilozima dostupan je na http://www.unizg.hr/suradnja/medunarodna-razmjena/razmjena-

sveucilisnih-djelatnika/natjecaji/.  

 

EXPERTS4ASIA i EXPERTSSUSTAIN-Natječaj za akademsku mobilnost studenata, nastavnog i 

ne-nastavnog osoblja 

Otvoren je zadnji Natječaj u sklopu projekata Erasmus Mundus Aktivnost 2 - EXPERTS4ASIA i 

EXPERTSSUSTAIN za studente, nastavno i ne-nastavno osoblje. Moguće su prijave za partnerska sveučilišta 

južnoj i jugoistočnoj Aziji. Zainteresirani kandidati mogu se prijaviti za jedno od sljedećih partnerskih sveučilišta: 

 Bogor Agricultural University, Indonezija 

 Royal University of Bhutan, Butan  

 Khulna University, Bangladesh; Kasetsart University, Tajland 

 Pune University, India; Visayas State University, Filipini 

 Peradeniya University, Šri Lanka 

 Pokhara University, Nepal 

 Nanjing University, Kina 

 University of the Punjab, Pakistan 

mailto:staff@unizg.hr
http://www.unizg.hr/suradnja/medunarodna-razmjena/razmjena-sveucilisnih-djelatnika/natjecaji/
http://www.unizg.hr/suradnja/medunarodna-razmjena/razmjena-sveucilisnih-djelatnika/natjecaji/


Ured za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu 

E-mail: iro@unizg.hr 

URL: http://www.unizg.hr/suradnja/medunarodna-suradnja/ 

 

Glavni urednik: dr. phil. Branka Roščić  

Urednički odbor: dr. sc. Ružica Bruvo, Dora Gelo, mag. iur., Maja Grđan, dipl. ing., Renata Hranjec, 

prof., Dora Lončarić, struč. spec. oec., Ida Ogulinac, mag. iur., Željka Pitner, prof., Daniel Šarić, mag. 

pol., Ivana Veldić, mag. 

Frankofonija 

 

Frankofone stručne prakse Sveučilišne agencije za frankofoniju za 2016. g.  

Regionalni ured za Srednju i Istočnu Europu AUF-a (Agence universitaire de la Francophonie - AUF) raspisao je 

natječaj za studentske prakse za studente preddiplomskog i diplomskog studija. Više informacija je dostupno na 

http://www.unizg.hr/nc/suradnja/medunarodna-razmjena/razmjena-studenata/ostale-mogucnosti-stipendiranja/. 

Važno: tekst originalnog natječaja i obrasci su na francuskom; prijavna dokumentacija se također šalje na 

francuskom jeziku. Rok za prijavu je 15. siječanj 2016.  

Stipendije 

 

Stručna praksa u sveučilišnoj mreži UNICA 

Sveučilišna mreža UNICA (http://www.unica-network.eu/) traži praktikanta za rad u svom uredu s početkom rada od 

siječnja 2016. Minimalno trajanje prakse je 3 mjeseca. Rok za prijavu je 16. studeni 2015. Više informacija na http://

www.unizg.hr/nc/suradnja/medunarodna-razmjena/razmjena-studenata/ostale-mogucnosti-stipendiranja/.  

 

Ugo Irneri stipendija 

MIB School of Management iz Trsta, Italija raspisuje natječaj za jednogodišnju stipendiju za diplomski studij iz 

„Insurance and Risk Management“. Stipendija je namijenjena netalijanskim državljanima iz Srednje i Istočne 

Europe. Rok za prijavu je 30. studeni 2015. godine. Više informacija možete pronaći na: http://mib.edu/en/master/

master-insurance-and-risk-management/mirm-eng. 

 

 Kabul University, Afganistan 

 Syiah Kuala University, Indonezija 

 Maldives National University, Maldivi.  

Prijava i detalji Natječaja dostupni su na sljedećem linku za projekt EXPERTS4ASIA http://www.expertsasia.eu/

index.asp?p=2249&a=2247, te  za projekt  EXPERTSSUSTAIN   http://www.expertsasia.eu/index.asp?

p=2248&a=2247. Natječaj ostaje otvoren do 1. veljače 2016.  
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