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Elektronička verzija Akademskog 

glasnika nalazi se na:  http://

w w w . u n i z g . h r / s u r a d n j a /

medunarodna-suradnja/akademski-

glasnik/.  

Broj 2 

veljača 2015.  

Međunarodni posjeti Sveučilištu u Zagrebu  

 

Veleposlanica Republike Kosovo posjetila rektora Sveučilišta u Zagrebu 

U srijedu 28. siječnja 2015. rektora prof. dr. sc. Damira Borasa 

posjetila je veleposlanica Republike Kosovo NJ. E. Shkendije 

Geci Sherifi.  

Tom se prigodom raspravljalo o problemima s kojima se susreću 

sveučilišta u tranzicijskim društvima. Budući da Hrvatska već u 

nekim područjima ima iskustva u rješavanju, rektor je ponudio 

modele rješavanja na razmatranje i ocjenu mogućnosti za 

implementaciju istih na Kosovu.  

Predloženo je otvaranje katedre za jezik i književnost na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. U 

tom je smislu rektor uputio veleposlanicu prije svega na razgovor s dekanom navedenog fakulteta, a 

potom i na razgovor s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i sporta. Međutim, pretpostavlja da bi 

prijedlog mogao biti ostvaren po principu reciprociteta, a u skladu s financijskim mogućnostima.  

Veleposlanica je najavila dolazak prorektorice sveučilišta iz Kosova u Zagreb i želju kosovske strane za 

sljedećim sastankom i razvojem suradnje.  

Sastanku su nazočili i prorektor Sveučilišta u Zagrebu za znanost i međunarodnu suradnju prof. dr. sc. 

Miloš Judaš i stručna savjetnica u Uredu za međunarodnu suradnju Dora Gelo, mag. iur. 

 

Veleposlanik Republike Indonezije posjetio Sveučilište u Zagrebu 

U srijedu 28. siječnja 2015. Sveučilište u Zagrebu posjetio je 

veleposlanik Republike Indonezije u Republici Hrvatskoj Nj. E. 

Agus Sardjana u pratnji trećeg tajnika g. Sandrija Ghifarija i 

političkoga savjetnika g. Widjosena Sastroamidjoja.  

Uvažene diplomatske goste primio je rektor Sveučilišta u 

Zagrebu prof. dr. sc. Damir Boras, prorektor za znanost, 

međuinstitucijsku i međunarodnu suradnju prof. dr. sc. Miloš 

Judaš te prorektor za umjetničko područje i međunarodni 

položaj Sveučilišta red. prof. art. Mladen Janjanin.  

Posjet je uslijedio kao nastavak ranijih posjeta indonezijskoga izaslanstva Sveučilištu (http://

www.unizg.hr/nc/vijest/article/indonezijsko-izaslanstvo-u-posjetu-sveucilistu-u-zagrebu/), a sve u cilju 

proširenja akademske suradnje između Sveučilišta u Zagrebu i većeg broja indonezijskih sveučilišta kroz 

program razmjene studenata i akademskog osoblja (postojeća suradnja ostvaruje se kroz Erasmus 

Mundus program) s izrazitim naglaskom na primanje što većeg broja studenata na doktorskim studijima. 
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Veleposlanik Sardjana izrazio je poseban interes za suradnjom i po pitanju indonezijskoga lektorata na 

Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Povrh toga, istaknuo je problematiku odlaska velikog broja 

mladih doktoranada na studij u zapadne zemlje te njihov ostanak u tim zemljama i nakon završetka 

studija (tzv. brain drain). Rektor Boras potvrdio je važnost tog predmeta i za Sveučilište i za Republiku 

Hrvatsku općenito.    

Prorektor Judaš dao je pregled studijskih programa na 

engleskom jeziku, s naglaskom na programe doktorskih studija 

Sveučilišta. Veleposlanik Sardjana iskazao je interes i za 

područje pomorskog inženjerstva i brodogradnje te vojnog 

inženjerstva, s čijim je akademskim programima odmah 

upoznat od rektora Borasa. Sastanku su nazočile predstavnice 

Ureda za međunarodnu suradnju: dr. phil. Branka Roščić, 

voditeljica Ureda, i Tina Mladina, stručna suradnica. 

 

Rektora Borasa posjetili predstavnici Tehničkoga sveučilišta u Rigi 

Dana 3. veljače 2015. rektora prof. dr. sc. Damira Borasa 

posjetili su predstavnici Tehničkoga sveučilišta u Rigi (Rīgas 

Tehniskā universitāte) iz Latvije: prof. Jurijs Merkurjevs, 

Fakultet računarstva i informacijske tehnologije, assoc. prof. 

Pēteris Apse-Apsītis, Fakultet elektroenergetike i elektrotehnike, 

lect. Edgars Bondars, Fakultet za arhitekturu i urbanizam, i 

projektna menadžerica Renāte Roga iz Ureda za međunarodnu 

suradnju.  

Ovaj je posjet nastavak na prethodni iz 2013. i na uzvratni posjet predstavnika Sveučilišta u Zagrebu u 

siječnju 2014. Prilikom posjeta, ali i u međuvremenu, vođeni su razgovori o posebnim područjima 

suradnje te o mogućnostima razvoja i proširenja.  

U sklopu posjeta, a radi konkretnijeg uvida u strukturu suradnje, 

izaslanstvo Tehničkoga sveučilišta u Rigi posjetilo je Arhitektonski 

fakultet, Fakultet elektrotehnike i računarstva, Fakultet organizacije i 

informatike te Fakultet strojarstva i brodogradnje. Sastanku su nazočili i 

prorektor za znanost i međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu 

prof. dr. sc. Miloš Judaš, dr. phil. Branka Roščić, voditeljica Ureda za 

međunarodnu suradnju, i stručna suradnica Tina Mladina, mag. iur.  

 

Predstavnice Sveučilišta u Regensburgu u posjetu Sveučilištu u Zagrebu  

U srijedu 4. veljače 2015. Sveučilište u Zagrebu posjetile su predstavnice Sveučilišta u Regensburgu: 

voditeljica centra Europaeum – Istočno-Zapadni studiji Lisa Unger-Fischer, M.A., i voditeljica programa 

Secondos Roxana Dürr, M.A.   

Prilikom posjeta rektor Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. 

Damir Boras potpisao je ugovor konzorcija za program 

Secondos, koji uz Zagreb i Regensburg uključuje i sljedeća 

sveučilišta: Babeș-Bolyai University, Rumunjska, Kazan 

Federal University, Rusija, Taras Shevchenko National 

University of Kyiv, Ukrajina, University of Pécs, Mađarska, 

Jagiellonian University, Poljska.  

Na sastanku je bilo riječi o nastavku suradnje između dvaju sveučilišta u sklopu programa Secondos. Taj 

program podupire hrvatske studente koji su rođeni i odrasli u Njemačkoj u učenju hrvatskoga jezika i 

kulture te nudi studentsku razmjenu i praksu na Sveučilištu u Zagrebu.  
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Planirana je i druga Secondos konferencija u Dubrovniku, na proljeće 2016., na kojoj će sudjelovati sva 

sveučilišta partneri u programu Secondos. Sastanku su nazočili prorektor za znanost, međuinstitucijsku i 

međunarodnu suradnju prof. dr. sc. Miloš Judaš, voditeljica Ureda za međunarodnu suradnju dr. phil. 

Branka Roščić i Željka Pitner, stručna savjetnica. 

 

Rektor Sveučilišta „Sveti Kliment Ohridski“ u Sofiji posjetio Sveučilište u Zagrebu 

 

U ponedjeljak 9. veljače 2015. Sveučilište u Zagrebu posjetio je prof. 

dr. habil. Ivan Ilčev, rektor Sveučilišta „Sveti Kliment Ohridski“ u Sofiji. 

Uglednoga gosta primio je rektor Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. 

Damir Boras te prorektor za znanost, međuinstitucijsku i međunarodnu 

suradnju prof. dr. sc. Miloš Judaš. 

Sveučilište „Sveti Kliment Ohridski“ u Sofiji vodeće je sveučilište u Republici Bugarskoj temeljeno na 

promicanju i provedbi ponajprije istraživačke politike. Svojim studentima nudi brojne akademske sadržaje, 

uključujući sadržajan program doktorskoga studija.     

Rektor Ilčev izrazio je zadovoljstvo ne samo dugogodišnjom akademskom suradnjom između dvaju 

sveučilišta nego i velikim brojem bugarskih državljana koji su studirali na Sveučilištu u Zagrebu. 

Obje su se strane složile da treba povećati broj odlaznih i dolaznih studenata, posebice unutar Erasmus+ 

programa. Također, ostvaruje se i suradnja unutar Erasmus Mundus programa (Lot Basileus), međutim 

moguće je povećanje i unutar europskih obrazovnih programa.        

Mladim istraživačima Sveučilišta u Zagrebu upućena je pozivnica, a tiče se jednogodišnjega 

istraživačkoga rada u bugarskoj antarktičkoj bazi Sv. Kliment Ohridski Base (Bulgarian Antarctic Base) na 

Livingston Islandu. Prorektor Judaš zahvalio je na pozivu te 

dodao da će informaciju prenijeti našim istraživačima. 

Rektor Ilčev pozvao je rektora Borasa u službeni posjet 

Sveučilištu „Sveti Kliment Ohridski“ u Sofiji. 

Sastanku su nazočile i predstavnice Ureda za međunarodnu 

suradnju Sveučilišta u Zagrebu: dr. phil. Branka Roščić, 

voditeljica Ureda i stručna suradnica Tina Mladina, mag. iur. 

Iz Ureda za međunarodnu suradnju 

 

Erasmus+ program - mobilnost studenata u svrhu studijskog boravka - objavljeno 

Sveučilište u Zagrebu objavilo je natječaj u okviru Erasmus+ programa ključne 

aktivnosti 1 za mobilnost studenata u svrhu studijskog boravka u akademskoj 

godini 2015./2016.  

Natječaj će biti otvoren do početka ožujka.  

Na natječaj se mogu prijaviti redovni studenti preddiplomskog, diplomskog, integriranog preddiplomskog i 

diplomskog ili poslijediplomskog studija Sveučilišta u Zagrebu. Izvanredni studenti mogu se prijaviti na 

Natječaj i ostvariti mobilnost uz uvjet da za vrijeme trajanja mobilnosti pohađaju redovni studij u punom 

vremenu na inozemnom sveučilištu. Tekst natječaja i detaljni uvjeti za prijavu bit će objavljeni na mrežnoj 

stranici Sveučilišta pod natječaji za razmjenu studenata: http://www.unizg.hr/suradnja/medunarodna-

razmjena/natjecaji/.  
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Stipendije Sveučilišta u Zagrebu 

 

Natječaj - Moskovsko državno sveučilište M. V. Lomonosov  

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

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

2015./16. na partnerskom sveučilištu M.V. Lomonosov u Moskvi. Rok za prijave je 18. veljače 2015. 

Natječaj - National University of Singapore (Singapur)  

Natječaj za dodjelu stipendija iz javnih proračunskih sredstava redovitim studentima preddiplomskih 

studija Sveučilišta u Zagrebu za jednosemestralnu studentsku razmjenu u zimskom semestru 2015./16. 

na partnerskom sveučilištu National University of Singapore (Singapur). Rok za prijave je 20. veljače 

2015.  

Natječaj - York University (Kanada) 

Natječaj za dodjelu stipendija iz javnih proračunskih sredstava redovitim studentima preddiplomskih 

studija Sveučilišta u Zagrebu za jednosemestralnu studentsku razmjenu u zimskom ili ljetnom semestru 

2015./16. na partnerskom sveučilištu York University (Kanada). Rok za prijave je 26. veljače 2015. 

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

studentsku-razmjenu-u-ak-god-20152016/.  

Ostale stipendije 

 

Darmasiswa stipendije (Indonezija) 

Darmasiswa RI program je školski program bez stjecanja diplome koji nudi indonezijska vlada stranim 

studentima iz zemalja koje imaju diplomatske odnose s Indonezijom, sa svrhom učenja indonezijskog 

jezika (Bahasa), umjetnosti, glazbe, obrta i drugih područja na 46 odabranih ustanova višeg školstva u 

različitim indonezijskim gradovima. Program je organiziran od strane Ministarstva prosvjete i kulture 

(MoEC) u suradnji s Ministarstvom vanjskih poslova (MoFA). Detaljnije na: http://www.unizg.hr/nc/vijest/

article/darmasiswa-stipendije-indonezija/. Rok za prijavu je 28. veljače 2015. 

 

BAYHOST stipendije za učenje njemačkoga 

Otvoren je natječaj za stipendije za učenje njemačkog jezika u Bavarskoj namijenjene studentima i 

mladim znanstvenicima koji imaju osnovno znanje njemačkog jezika (najmanje razina A2). Detaljnije na 

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

stipendiranja/. Rok za prijavu je 1. travanj 2015. 

 

Stipendije korejske vlade za magistarski i doktorski studij 

Otvoren je natječaj korejske vlade za magistarski i doktorski studij (full degree). Dodatne informacije mogu 

se pronaći na: http://www.unizg.hr/nc/vijest/article/stipendije-korejske-vlade-za-magistarski-i-doktorski-

studij/. Rok za prijavu je 25. ožujak 2015. 

 

Poslijedoktorska stipendija LabexMed 2015/16 (humanističke znanosti) 

Gerda Henkel Stiftung i Unit of Excellence for Mediterranean studies (Aix-Marseille Université – Maison 

méditerranéenne des sciences de l’homme) dodjeljuju 1 poslijedoktorsku stipendiju za ak. god. 2015./16. 

za sljedeća znanstvena područja: arheologija, povijest, povijest umjetnosti i antropologija. Dodatne 

informacije mogu se pronaći na: http://www.unizg.hr/nc/vijest/article/poslijedoktorska-stipendija-labexmed-

201516-humanisticke-znanosti/. Rok za prijavu je 18. svibnja 2015. 
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Tajvanski program stipendiranja za studente 

Ministarstvo obrazovanja Republike Kine (Tajvan) raspisalo je natječaj za dvije vrste stipendija:  

 tri stipendije za studente Hrvatske, Austrije i Slovenije za studente koji žele upisati redovni studij 

(degree programme) na preddiplomskoj, diplomskoj ili doktorskoj razini u ak. god. 2015./16. Rok za 

prijavu je 30. travanj 2015.  

 tri stipendije u trajanju od 1 godine i četiri stipendije u trajanju od 6 mjeseci za studente Hrvatske, 

Austrije i Slovenije koji žele učiti mandarinski kineski u ak. god. 2015./16.  Rok za prijavu je 24. 

travanj 2015.  

Dodatne informacije dostupne su na web stranici: http://www.unizg.hr/nc/vijest/article/tajvanski-program-

stipendiranja-za-studente-1/. 

Nagrada za mlade znanstvenike (Danubius Young Scientist Award 2015) 

Objavljen je natječaj za dodjelu nagrada najboljim mladim znanstvenicima Podunavske regije Danubius 

Young Scientist Award 2015. Kandidate nominira matično sveučilište. Sastavnice Sveučilišta u Zagrebu 

dostavljaju svoje prijedloge sa svom potrebnom dokumentacijom najkasnije do 6. ožujka 2015. na e-mail: 

amihalic@unizg.hr.  

Dodatne informacije dostupne su na web stranici: http://www.unizg.hr/nc/vijest/article/nagrada-za-mlade-

znanstvenike-danubius-young-scientist-award-2015/.  

Frankofonija 

Mjesec Frankofonije 2015 

Najavljujemo Mjesec Frankofonije u kojem će se Sveučilište u Zagrebu ove godine u 

suradnji s Muzičkom akademijom predstaviti kroz sljedeća događanja: 

 petak 6. ožujka u 18 sati, Muzička akademija - predstavljanje knjige Katarine Livljanić “XXIII. 

Montecassino, Archivio dell’Abbazia, ms. 542, Antiphonaire du 12ème siècle” (Université Paris-

Sorbonne) 

 petak 6. ožujka u 19 sati i subota 7. ožujka u 12 sati, Muzička akademija - koncert studenata 

Muzičke akademije (francuski kompozitori). 

Ovogodišnji program Mjeseca Frankofonije u Hrvatskoj bit će dostupan na: http://www.unizg.hr/nc/novosti-

i-press/vijesti/.     
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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., Tina Mladina, mag. 

iur., Ida Ogulinac, mag. iur., Željka Pitner, prof., Ivana Veldić, mag. 
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