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Broj 5 

Svibanj 2015.  

Međunarodni posjeti Sveučilištu u Zagrebu 

Veleposlanstvo Republike Azerbajdžan 

Veleposlanik Republike Azerbajdžan NJ. E. Kamil Khasiyev u pratnji trećega tajnika, gospodina Shahida 
Shahyarova, posjetio je Sveučilište u Zagrebu 24. travnja 2015. Razlog posjeta veleposlanika NJ. E. Khasiyeva bio 
je poziv rektoru Borasu da sudjeluje na 3. svjetskomu forumu interkulturalnoga dijaloga (3rd Word Forum on 
Intercultural Dialoue) koji se održava od 18. do 19. svibnja 2015. u glavnomu gradu Bakuu, radnoga naziva "Sharing 
Culture for Shared Security". Također, razgovaralo se o akademskoj suradnji između Sveučilišta u Zagrebu, 
Slavenskoga sveučilišta u Bakuu (Bakı Slavyan Universiteti) i Državnoga sveučilišta u Bakuu (Bakı Dövlət 
Universiteti), a sve temeljeno na bilateralnim sporazumima potpisanima potkraj 2013. Sastanku je nazočila i 
voditeljica Ureda za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu dr. phil. Branka Roščić. 

 

 

Sveučilište u Havani, Kuba 

U četvrtak 23. travnja 2015. Sveučilište u Zagrebu posjetio je rektor sveučilišta u Havani (Universidad de La 
Habana) prof. dr. sc. Gustavo Jose Cobreiro Suarez, u pratnji kubanskoga veleposlanika Nj. E. Juana Carlosa 
Marsana Aquilere i prof. dr. sc. Maiky Diaz Perez, treće tajnice Veleposlanstva Republike Kube sa sjedištem u Beču. 
U goste su ih primili prof. dr. sc. Damir Boras, rektor Sveučilišta u Zagrebu, i prof. dr. sc. Miloš Judaš, prorektor za 
znanost, međuinstitucijsku i međunarodnu suradnju. Povod dolasku kubanskoga rektora u Zagreb bio je razgovor o 
mogućnostima akademske suradnje Sveučilišta u Zagrebu i najvećega kubanskoga sveučilišta Universidad de La 
Habana, osnovanoga 1728. godine, u pogledu obrazovnih i istraživačkih projekata Europske unije. Ponuđena je i 
mogućnost primanja zagrebačkih studenata na Kubu, zainteresiranih za španjolski jezik i kulturu. Dodatno, rektora 
Suareza zanimalo je iskustvo Sveučilišta u Zagrebu u provedbi Bolonjskoga procesa - reforme sustava visokog 
obrazovanja. Rektor Boras prihvatio je poziv na suradnju te istaknuo da su istraživački projekti u specifičnim 
područjima, uz akademsku mobilnost studenata i nastavnika, od posebnog interesa za Sveučilište u Zagrebu. 
Sastanku je nazočila voditeljica Ureda za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu dr. phil. Branka Roščić i 
predstavnik Ministarstva vanjskih i europskih poslova, Odjela za Srednju i Južnu Ameriku, gospodin Boris Bartulin. 

 

http://www.unizg.hr/suradnja/medunarodna-suradnja/akademski-glasnik/
http://www.unizg.hr/suradnja/medunarodna-suradnja/akademski-glasnik/
http://bsu-edu.org/%5CattaE.aspx
http://www.google.hr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&ved=0CEEQFjAG&url=http%3A%2F%2Fbsu.edu.az%2F&ei=kIY_Vd6dMMX-UJyFgegF&usg=AFQjCNEyADuy10dhs1B72JWlkZFMMZOkeA&sig2=2KBjwWIfNiMYgabTIK6oGw
http://www.google.hr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&ved=0CEEQFjAG&url=http%3A%2F%2Fbsu.edu.az%2F&ei=kIY_Vd6dMMX-UJyFgegF&usg=AFQjCNEyADuy10dhs1B72JWlkZFMMZOkeA&sig2=2KBjwWIfNiMYgabTIK6oGw
http://www.unizg.hr/nc/vijest/article/azerbajdzanski-veleposlanik-posjetio-sveuciliste-u-zagrebu/
http://www.uh.cu/
http://www.uh.cu/
http://www.mvep.hr/
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Arapska akademija za znanost, tehnologiju i pomorski promet, Egipat 

Predstavnici Arapske akademije za znanost, tehnologiju i pomorski promet (Arab Academy for Science, Technology 
and Maritime Transport) - prof. dr. sc. Ismail Abdel Ghaffar, predsjednik Akademije, i dr. sc. Alsnosy Balbaa, 
potpredsjednik Akademije, te u ime Veleposlanstva Arapske Republike Egipta u Republici Hrvatskoj gospodin Amin 
Shaaban, treći tajnik - posjetili su 20. travnja 2015. Sveučilište u Zagrebu. Uvažene goste primio je prof. dr. sc. 
Damir Boras, rektor Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Miloš Judaš, prorektor za znanost, međuinstitucijsku i 
međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu, i izv. prof. dr. sc. Lidija Kos-Stanišić, dekanica Fakulteta političkih 
znanosti. Nakon uvodnoga predstavljanja svojih institucija oba su čelnika izrazila interes za uspostavu suradnje, s 
naglaskom na razmjenu studenata i akademskoga osoblja u svim akademskim područjima uključujući pomorske 
znanosti i brodogradnju. Također je bilo riječi o planu uspostave arapskih studija na Filozofskomu fakultetu 
Sveučilišta u Zagrebu. Sastanak je rezultirao potpisivanjem temeljnoga međunarodnoga sporazuma (Memorandum 
of Understanding) na osnovi kojega će predstavnici Arapske akademije i sastavnice Sveučilišta u Zagrebu započeti 
razvijati akademsku suradnju u određenim dogovorenim područjima. Sastanku su nazočile i predstavnice Ureda za 
međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu: dr. phil. Branka Roščić, voditeljica Ureda, i Tina Mladina, mag. iur., 
stručna suradnica. 

 

 

 

 

Sveučilište Thammasat, Tajland 

Predstavnici drugoga najstarijega sveučilišta u Tajlandu - Sveučilišta Thammasat - posjetili su 3. travnja 2015. 
Rektorat Sveučilišta u Zagrebu. Asst. prof. dr. Nitinant Wisaweisuan, prorektor za međunarodnu suradnju, assoc. 
prof. dr. Pipop Udorn, prorektor za akademske poslove, assoc. prof. dr. Somchart Chokchaitam, pomoćnik rektora 
za planiranje, assoc. prof. dr. Uruya Weesakul, ravnatelj Instituta za istraživanje i savjetovanje Sveučilišta 
Thammasat (TURAC) susreli su se s prof. dr. sc. Milošom Judašem, prorektorom za znanost i međunarodnu 
suradnju Sveučilišta u Zagrebu. Sastanku je nazočila i Dora Gelo, mag. iur., stručna savjetnica za međunarodnu 
suradnju Sveučilišta u Zagrebu. Kraćim videoprezentacijama predstavljena su oba sveučilišta radi međusobnoga 
upoznavanja, a u nastavku razgovora zaključeno je da postoje zajedničke točke interesa oko kojih bi se mogla 
ostvariti kvalitetna suradnja. Između ostalih, snažno je istaknuta odgovornost sveučilišta te njegova razvojna funkcija 
danas, što ga čini jednim od ključnih čimbenika i pokretača društva. Dionici sastanka izrazili su zadovoljstvo 
susretom, ali i nadu i očekivanje nadolazećih aktivnosti konkretizacije zaključaka razgovora. Nakon susreta 
dogovoreni su kratki posjeti Fakultetu elektrotehnike i računarstva i Geodetskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i 
izražena je želja za suradnjom. 

 

http://www.aast.edu/en/
http://www.aast.edu/en/


Tianjin Education Commision, Kina 

Sveučilište u Zagrebu 24. travnja 2015. posjetili su predstavnici kineske vladine komisije za upravljanje sustavom 
obrazovanja u Tianjinu (Tianjin Education Commission) u sastavu: Liu Xin, zamjenik ravnatelja Komisije, Zhang 
Jianqing, direktor Ureda za program međunarodne razmjene Komisije, Zhao Hongtao, direktor Centra za učenje i 
testiranje kineskoga jezika Komisije, i predstavnik Veleposlanstva Narodne Republike Kine u Republici Srbiji Sun 
Xinquan. Izaslanstvo su primili prof. dr. sc. Damir Boras, rektor Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Miloš Judaš, 
prorektor za znanost, međuinstitucijsku i međunarodnu suradnju, i predstavnici Konfucijeva instituta Sveučilišta u 
Zagrebu. Obje su strane izrazile zadovoljstvo dosadašnjom suradnjom i iskazale interes za proširenjem suradnje u 
području visokoga obrazovanja kroz programe razmjene, s naglaskom na strategiji internacionalizacije, ali i na 
području kulture i politike. Rektor Boras spomenuo je svoj službeni posjet Tianjinu prije par godina i istaknuo važnost 
položaja i strateške vrijednosti Tianjina te uputio prijedlog za uspostavom suradnje u određenim područjima. Prema 
standardnoj proceduri, najprije je potpisan temeljni međunarodni sporazum (Memorandum of Understanding) između 
Tianjin Municipal Education Commission (Tianjin International Chinese College) i Sveučilišta u Zagrebu. Potom je 
prorektor Judaš uvaženim gostima predložio sveobuhvatnu konkretnu suradnju koja bi uključivala Tianjin 
International Chinese College, Katedru za sinologiju Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Konfucijev institut 
Sveučilišta u Zagrebu. Dogovoreno je da će predstavnici kineskoga izaslanstva poslati konkretan prijedlog voditeljici 
Ureda za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu dr. phil. Branki Roščić, a koji bi zatim preuzeo daljnju 
koordinaciju akademske suradnje. Gospodin Xinquan istaknuo je još kako je kulturna edukacija iznimno važna te je 
tom prilikom ponudio svoju pomoć u povezivanju i jačanju međunarodnih relacija između Narodne Republike Kine i 
Republike Hrvatske. Sastanku su nazočile i predstavnice Ureda za međunarodnu suradnju: dr. phil. Branka Roščić, 
voditeljica Ureda, i Tina Mladina, mag. iur., stručna suradnica. 

 

 

 

 

 

Sveučilište Macquarie, Australija 

Sveučilište u Zagrebu posjetio je u utorak 28. travnja 2015. profesor James Lee, prorektor za međunarodnu 

suradnju australskoga Sveučilišta Macquarie (Macquarie University), jedinoga sveučilišta u Australiji i na cijeloj 

južnoj polutci na kojemu se održava nastava iz hrvatskoga jezika i kulture. U goste su ga primili prof. dr. sc. Damir 

Boras, rektor Sveučilišta u Zagrebu, i prof. dr. sc. Miloš Judaš, prorektor za znanost, međuinstitucijsku i 

međunarodnu suradnju. Na sastanku na Rektoratu potpisan je Memorandum o sporazumijevanju koji, uz postojeći 

Ugovor o razmjeni studenata, predviđa širenje suradnje i na mobilnost sveučilišnih nastavnika te istraživačku 

suradnju. Potpisivanju su nazočili dr. sc. Damir Kušen, hrvatski veleposlanik u Australiji, dr. phil. Branka Roščić, 

voditeljica Ureda za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu, i Željka Pitner, stručna savjetnica u tom uredu. 

Također su održani i sastanci s predstavnicima Filozofskoga fakulteta i Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, na 

kojima je razmotrena dosadašnja i buduća suradnja u pogledu studiranja hrvatskoga jezika, kulture, povijesti i 

arheologije. Prije više od 20 godina na Sveučilištu Macquarie u Sydneyju osnovan je Centar hrvatskih studija 

(Croatian Studies) u sklopu Škole suvremenih jezika (School of Modern Languages). Nakon reorganizacije Centar 

postaje dio Odjela međunarodnih studija i pruža programe učenja hrvatskoga jezika, kulture i povijesti na 

preddiplomskoj i poslijediplomskoj razini. Centar također ima opsežnu knjižnicu hrvatskih publikacija i knjiga te 

arhivsku građu, uključen je u akademska istraživanja i izdavačke aktivnosti te podupire i organizira konferencije i 

simpozije. Program koji je nudio mogućnost učenja hrvatskoga jezika započeo je još u veljači 1983., a Sveučilište 

Macquarie jedno je od prvih visokoškolskih institucija u svijetu na kojima se moglo usvajati identitet jezika, kulture i 

autonomije hrvatskoga jezika. Hrvatska vlada financijski podupire Centar već od 1998., a u ožujku 2014. potpisan 

je tripartitni sporazum između Hrvatske vlade, Sveučilišta Macquarie i Zaklade Hrvatskih studija koji osigurava 

financiranje za sljedećih pet godina. 
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http://www.ticc.xyz
http://www.ticc.xyz
http://www.ffzg.unizg.hr/
http://www.ki.unizg.hr
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Natječaji 

 

 

Natječaj za akademsku mobilnost u 2015. (drugi krug) 

 

U tijeku je Natječaj za akademsku mobilnost u 2015. godini (drugi krug) prema sljedećim stavkama:  

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 (kotizacije za konferencije) 

za mobilnosti koje će se ostvariti od 1. srpnja do 31. prosinca 2015.  

Sastavnice vrše rangiranje prijavljenih kandidata i svoje prijedloge (rang-listu) šalju Uredu za međunarodnu suradnju 
Sveučilišta u Zagrebu na staff@unizg.hr  do zaključno 4. lipnja 2015.  

Cijeli tekst Natječaja dostupan je na  

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

 

 

 

 

 

 

 

Erasmus+ natječaj za (ne)nastavno osoblje za ak. god. 2015./16.  

Najavljujemo raspis Natječaja za mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja kao i za dolazak nenastavnog osoblja 
iz tvrtki izvan RH u okviru Erasmus+ programa Ključne aktivnosti 1 - Projekti mobilnosti unutar programskih zemalja 
u ak. god. 2015./2016.:  

održavanje nastave (nastavno osoblje Sveučilišta u Zagrebu i njegovih sastavnica; nenastavno osoblje iz tvrtki izvan 
RH)  

stručno usavršavanje (nastavno i nenastavno osoblje Sveučilišta u Zagrebu i njegovih sastavnica).  

Natječaj će  biti objavljen na stranicama Sveučilišta 

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

 

 

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/


Stipendije 

 

Natječaj za Endeavour stipendije za 2016. godinu 

Endeavour program predstavlja međunarodno konkurentne stipendije temeljene na znanstvenim postignućima koje 
omogućava Vlada Australije u cilju poticanja državljana diljem svijeta za studiranje, znanstveno istraživanje i stručno 
usavršavanje u Australiji, dok se kroz taj program državljani Australije potiču na obrazovanje izvan Australije.  

Natječaj za Endeavour stipendije za 2016. godinu je otvoren. Zahtjev za Endeavour stipendiju za 2016. godinu 

moguće je predati do 23:59 sati (australsko istočno standardno vrijeme) dana 30. lipnja 2015. godine.  

Za sve informacije o podnošenju zahtjeva pogledati sljedeći link: ovdje  / https://internationaleducation.gov.au/

Endeavour%20program/Scholarships-and-Fellowships/Applications/Pages/Applications.aspx 

 

Međunarodna parlamentarna stipendija 

Njemački savezni parlament raspisuje natječaj za više petomjesečnih stipendija koje stipendistima omogućavaju 
neposredni rad sa zastupnicima Bundestaga. Međunarodna parlamentarna stipendija namijenjena je visoko 
kvalificiranim i politički zainteresiranim mladim ljudima kojima će biti pružena mogućnost tijekom 15-tjednog rada kod 
jednog zastupnika upoznati njemački parlamentarni sustav i političke procese donošenja odluke i stjecati praktična 
iskustva u području parlamentarnog rada.  
 
Više informacija na  http://www.bundestag.de/ips
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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., Dora Lončarić, struč. spec. oec., Tina Mladina, mag. iur., Ida Ogulinac, mag. iur., Željka Pitner, 

prof., Daniel Šarić, mag. pol., Ivana Veldić, mag. 

https://internationaleducation.gov.au/Endeavour%20program/Scholarships-and-Fellowships/Applications/Pages/Applications.aspx
http://www.bundestag.de/ips
http://www.unizg.hr/suradnja/medunarodna-suradnja/

