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Broj 3 

ožujak 2015.  

Međunarodni posjeti Sveučilištu u Zagrebu 

 

Posjet ukrajinskoga veleposlanstva Sveučilištu u Zagrebu 

U četvrtak 12. veljače 2015. prorektor za znanost, međuinstitucijsku i međunarodnu suradnju 

Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Miloš Judaš primio je u radni posjet veleposlanika Ukrajine u 

Republici Hrvatskoj Nj. E. Oleksandra Levčenka. 

Tema sastanka bila je postojeća akademska suradnja s ukrajinskim sveučilištima te potpisivanje 

sveučilišnog sporazuma i usuglašavanje Radnoga programa znanstvene i kulturne suradnje između 

Sveučilišta u Zagrebu, Lavovskog nacionalnog sveučilišta Ivana Franka (http://lnu.edu.ua/) i 

Nacionalnog sveučilišta u Kijevu "Taras Ševčenko" (http://www.univ.kiev.ua/en/) za razdoblje od 2014. 

do 2019. godine.  

Sastanku u Rektoratu nazočili su voditeljica Ureda za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu dr. 

phil. Branka Roščić i drugi tajnik Veleposlanstva Ukrajine u Republici Hrvatskoj Jaroslav Simonov. 

Tijekom sastanka razgovaralo se i o početku suradnje između 

Sveučilišta u Zagrebu i Nacionalnog sveučilišta Chernivtsi iz 

Ukrajine, kao nastavka radnoga posjeta u studenome 2014.   

Detaljnije informacije o sastanku dostupne su na poveznici: http://

www.unizg.hr/nc/vijest/article/predstavnici-ukrajinskoga-chernivtsi-

national-universityja-u-radnom-posjetu-sveucilistu-u-zagrebu/.  

 

Direktor ASEF-a Nj. E. Zhang Yan posjetio Sveučilište u Zagrebu 

Rektor Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Damir Boras u petak 13. veljače 2015. susreo se  s 

veleposlanikom i izvršnim direktorom Azijsko-europske fondacije (Asia-Europe Foundation – ASEF) NJ. 

E. Zhang Yanom. 

Sastanku u Rektoratu nazočili su prorektor za inovacije, transfer tehnologije i komunikacije prof. dr. sc. 

Miljenko Šimpraga, hrvatski voditelj Konfucijeva instituta Krešimir Jurak i voditeljica Ureda za 

međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu dr. phil. Branka Roščić te Igor Merlin iz Ministarstva 

vanjskih i europskih poslova RH. 

Tijekom sastanka, veleposlanik Nj. E. Zhang Yan predstavio je 

ASEF i Asia-Europe Meeting (ASEM), političku platformu osnovanu 

1996., kojoj je Republika Hrvatska službeno pristupila u listopadu 

2014., a koja okuplja 51 državu i dvije međunarodne organizacije 

(ASEAN Secretariat i Europsku uniju). Također, veleposlanik 

je pozvao rektora Borasa na četvrtu rektorsku konferenciju koju 

organizira ASEM (4th ASEM  Rectors’Conference - ARC4).  
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Konferencija će se na temu “University-Business Partnerships: Asia and Europe Seeking 21st Century 

Solutions” održati u ožujku na Sveučilištu Zhejiang u Hangzhou u Kini. Potvrdivši svoj dolazak na 

konferenciju, rektor prof. dr. sc. Damir Boras istaknuo je dobru suradnju Sveučilišta u Zagrebu i 

Konfucijeva instituta s više kineskih sveučilišta. 

ASEF promiče suradnju između Europe i Azije u području politike, gospodarstva, obrazovanja i kulture, 

te sufinancira zajedničke projekte. Detaljnije informacije o ASEF-u dostupne su na poveznici: http://

www.asef.org/. 

Više informacija o ASEM-u pronađite na poveznici: http://www.aseminfoboard.org/.  

 

Sveučilište u Zagrebu posjetilo čelništvo Sveučilišta u Trstu 

U petak 20. veljače 2015. rektor Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. 

Damir Boras primio je u posjet čelništvo Sveučilišta u Trstu (http://

www.units.it/) u sastavu: rektor Maurizio Fermeglia, prof., i 

prorektor Renato Gennaro, prof. 

Predmetom razgovora bila je analiza zajedničkih interesa i 

projekata za Europsku uniju. Čelnici obaju sveučilišta istaknuli su 

područje transfera tehnologije kao važno područje suradnje kao i 

važnost povezivanja akademske zajednice s predstavnicima 

gospodarstva u regiji. 

Rektori su razmijenili informacije o organizaciji i strukturi sveučilišta te su uz velik broj pozitivnih 

elemenata spomenuli i uzeli u obzir i nedostatke kao važne elemente u uspostavi suradnje, ističući 

pritom kako rano anticipiranje istih omogućuje produktivno i učinkovito rješenje. 

Obje strane uočile su mogućnosti unaprjeđenja vlastitog sustava u okviru planirane suradnje. 

Sastanku su nazočile predstavnice Ureda za međunarodnu suradnju: dr. phil. Branka Roščić, voditeljica 

Ureda i Tina Mladina, stručna suradnica. 

 

Posjet g. Fabiena Florija, direktora Regionalnog ureda za Srednju i Istočnu Europu Sveučilišne 

agencije za Frankofoniju 

U četvrtak 26. veljače rektor Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. 

Damir Boras primio je u posjet g. Fabiena Florija, direktora 

Regionalnog ureda za Srednju i Istočnu Europu Sveučilišne 

agencije za Frankofoniju (Agence universitaire de la Francophonie 

Bureau Europe Centrale et Orientale, http://www.auf.org/bureau-

europe-centrale-et-orientale/). Gospodin Flori stupio je na svoju 

novu dužnost prošle jeseni i posjet Zagrebu uklapa se u niz 

posjeta s ciljem upoznavanja zemljopisnog područja koje  pokriva 

Regionalni centar te s potrebama sveučilišta članica. 

Teme sastanka bile su prisutnost i tradicija francuskoga jezika na Sveučilištu, znanstvena djelatnost 

Sveučilišta kao i dosadašnja suradnja kroz potporu znanstveno-obrazovnim projektima te mobilnosti 

djelatnika i studenata kod kojih je g. Flori najavio i nove mogućnosti koje priprema Regionalni ured. 

Razmatralo se i o mogućnosti da Sveučilište ugosti Festival frankofonih studenata Srednje i Istočne 

Europe u 2017. g.. Sastanku na Rektoratu nazočili su doc. dr. sc. Marinko Koščec s Odsjeka za 

romanistiku Filozofskog fakulteta (jedan od voditelja Centra sveučilišne uspješnosti ) i Renata Hranjec, 

stručna savjetnica središnjeg Ureda za međunarodnu suradnju.  
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Gospodin Flori nastavio je svoj boravak u Zagrebu posjetom Odsjeku za romanistiku i Centru 

sveučilišne uspješnosti (otvoren 2014. g., http://www.unizg.hr/nc/vijest/article/svecano-otvaranje-centra-

sveucilisne-uspjesnosti-na-filozofskom-fakultetu/) gdje se susreo s nastavnicima i studentima s katedri 

Odsjeka za romanistiku kao i frankofonim nastavnicima i studentima s ostalih odsjeka i sastavnica 

Sveučilišta u Zagrebu. Predstavnici katedri te ostali prisutni frankofoni nastavnici predstavili su svoje 

područje rada i interese za suradnju s Regionalnim centrom dok je g. Flori prisutne upoznao s  

mogućnostima i potporama koje Regionalni ured pruža frankofonim sveučilišnim nastavnicima, 

znanstvenicima i studentima.  

Stipendije Sveučilišta u Zagrebu 

 

Natječaj - National Cheng Kung University (Tajvan) 

Natječaj za dodjelu stipendija iz javnih proračunskih sredstava redovitim studentima preddiplomskih ili 

diplomskih studija Sveučilišta u Zagrebu za jednosemestralnu studentsku razmjenu u zimskom 

semestru ak. god. 2015./16. na partnerskom sveučilištu National Cheng Kung University (Tajvan). 

Rok prijave je 12. ožujak 2015. 

 

Natječaj - National Sun Yat-sen University (Taiwan)  

Natječaj za dodjelu stipendija iz javnih proračunskih sredstava redovitim studentima preddiplomskih ili 

diplomskih studija Sveučilišta u Zagrebu za jednosemestralnu studentsku razmjenu u zimskom  

semestru ak. god. 2015./16.  na partnerskom sveučilištu National Sun Yat-sen University (Tajvan). 

Rok prijave je 12. ožujak 2015. 

 

Natječaj - Chuo University (Japan)  

Natječaj za dodjelu stipendija iz javnih proračunskih sredstava redovitim studentima preddiplomskih ili 

diplomskih studija Sveučilišta u Zagrebu za jednosemestralnu studentsku razmjenu u zimskom ili 

ljetnom semestru ak. god. 2015./16. na partnerskom sveučilištu Chuo University (Japan).  

Rok prijave je 12. ožujak 2015. 

 

Detaljnije informacije dostupne su na: http://www.unizg.hr/nc/vijest/article/natjecaji-za-stipendije-za-

studentsku-razmjenu-u-ak-god-20152016-2-dio/  
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Frankofonija 

 

Tečaj akademskog francuskog jezika za studente 

Ovaj besplatan tečaj otvoren je za studente svih fakulteta i akademija Sveučilišta u Zagrebu koji imaju 

najmanje B1 razinu poznavanja francuskog jezika i koji žele otići na studijsku razmjenu u Francusku. 

Tečaj započinje 12. ožujka, a održavat će se četvrtkom od 18 do 19.30 sati na Filozofskom fakultetu 

(A107). Prijave su moguće na magaliruet@gmail.com.  

Detaljnije informacije na: http://www.unizg.hr/nc/suradnja/medunarodna-razmjena/razmjena-studenata/

obavijesti-za-studente/.   
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Welcome Day / Dan dobrodošlice za strane studente Sveučilišta u Zagrebu 

Ured za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu je u petak, 27. veljače 2015. organizirao Dan 

dobrodošlice/Welcome Day za strane studente na razmjeni na Sveučilištu u Zagrebu u ljetnom 

semestru ak. god. 2014./15. 

Dan dobrodošlice održao se u Dvorani D2 Fakulteta elektrotehnike i računarstva, a započeo je u 

14 sati pozdravom rektora Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Damira Borasa. 

U nastavku je predstavljeno Sveučilište u Zagrebu, a djelatnice Ureda za međunarodnu suradnju 

predstavile su međunarodne aktivnosti Sveučilišta, mogućnosti studiranja na engleskom jeziku na 

Sveučilištu, učenje hrvatskog jezika za strance i sl.  

Hrvatski studenti iz udruge Erasmus Student Network predstavili su što znači živjeti i studirati u 

Zagrebu te prikazali aktivnosti koje će tijekom semestra organizirati za strane studente kao što su izleti, 

zajednička druženja, učenje stranih i hrvatskog jezika i sl. 

U ljetnom semestru ak. god. 2014./2015. na Sveučilištu u Zagrebu u sklopu programa Erasmus+, 

CEEPUS, Erasmus Mundus i bilateralne međusveučilišne razmjene gostuje oko 300 stranih studenta, 

od čega 221 studenta iz programa Erasmus+. Najviše studenata u sklopu programa Erasmus+ studira 

na Filozofskom fakultetu (37) te na Ekonomskom (35) i Pravnom fakultetu (26). Najveći broj studenata 

dolazi iz Poljske i Španjolske, iza kojih slijede zemlje njemačkog govornog područja (Njemačka i 

Austrija). 

Ured za međunarodnu suradnju je od 23. do 28. veljače 2015. organizirao je i Tjedan orijentacije 

(Orientation week) za dolazne strane studente s aktivnostima kao što su obilazak grada, jednodnevni 

izlet u Hrvatsko zagorje i sl.  
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Sveučilište u Zagrebu na sajmu BeSt3 u Beču 

Sveučilište u Zagrebu je i ove godine sudjelovalo na sajmu BeSt3 u Beču i 

predstavilo studijske programe svojih sastavnica. Sajam se održao od 5. 

do 8. ožujka u organizaciji austrijskoga Ministarstva umjetnosti i 

kulture (BMUKK), Ministarstva znanosti i istraživanja (BMWF) i Austrijskog 

centra za zapošljavanje. 

U sklopu sajma predstavilo se više od 350 izlagača iz Austrije i inozemstva 

(sveučilišta, privatne visoke škole, škole stranih jezika, razne tvrtke i drugi), 

a svake godine posjeti ga oko 80.000 posjetitelja. Sajam je namijenjen 

budućim i sadašnjim studentima, nastavnicima, roditeljima i svima 

zainteresiranima za  cjeloživotno obrazovanje.  

Detaljnije informacije na: www.bestinfo.at.  

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., Tina Mladina, mag. iur., Ida Ogulinac, mag. iur., Željka Pitner, prof., Daniel Šarić, mag. 

pol., Ivana Veldić, mag. 
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