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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 7 

Srpanj 2015.  

Međunarodni posjeti Sveučilištu u Zagrebu 

 

 

Izaslanstvo kineskoga Ministarstva znanosti i tehnologije posjetilo Sveučilište u Zagrebu 

Rektor Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Damir Boras 

ugostio je 15. lipnja 2015. šesteročlano izaslanstvo 

kineskoga Ministarstva znanosti i tehnologije koje je 

predvodio zamjenik ministra Li Meng, predstavnike 

Veleposlanstva Narodne Republike Kine: NJ. E. Deng 

Yinga, veleposlanicu, Feng Shaolin, prvoga tajnika, i Peng 

Yua, atašea te dvoje predstavnika Ministarstva znanosti, 

obrazovanja i sporta Republike Hrvatske: Silvanu Siebert i 

Andreja Sušića.  

Uz rektora Borasa sastanku su nazočili prof. dr. sc. Miloš Judaš, prorektor za znanost, 

međuinstitucijsku i međunarodnu suradnju, prof. dr. sc. Ivana Čuković-Bagić, prorektorica za 

studente, studije i upravljanje kvalitetom, Krešimir Jurak, voditelj Konfucijeva instituta Sveučilišta u 

Zagrebu, Yan Lidong, direktor Konfucijeva instituta, i dr. phil. Branka Roščić, voditeljica Ureda za 

međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu.  

Nakon uvodnih izlaganja i uzajamnoga upoznavanja otvoren je razgovor o uspostavi suradnje u 

području visokoga obrazovanja i istraživanja. Zamjenik ministra kineskoga Ministarstva znanosti i 

tehnologije, Li Meng, istaknuo je da su prilikom službenoga puta posjetili i Fakultet elektrotehnike i 

računarstva Sveučilišta u Zagrebu te dobili uvid u znanstvene projekte u području informacijske i 

komunikacijske tehnologije. Nadalje, Li Meng je obavijestio rektora Borasa o potpisanomu 

međunarodnomu sporazumu o suradnji između kineskoga Ministarstva znanosti i tehnologije i 

hrvatskoga Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta.  

Sastanku je nazočio i predsjednik Uprave Podravke Zvonimir Mršić, koji je istaknuo da je u siječnju 

2015. otvoreno prvo predstavništvo u Pekingu, te je predložio mogućnost stručne prakse za kineske 

studente u svojim pogonima.  

Sveučilište u Zagrebu i izaslanstvo kineskoga Ministarstva znanosti i tehnologije dogovorili su da će se 

svi daljnji dogovori o akademskoj suradnji odvijati preko Konfucijeva instituta.  

 

 

Predsjednik UNICA-e posjetio Sveučilište u Zagrebu 

Rektor Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Damir Boras primio je 18. lipnja 2015. u prvi službeni posjet 

profesora Stavrosa A. Zeniosa, predsjednika sveučilišne mreže UNICA (Network of Universities from 

the Capitals of Europe).  
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Na sastanku se razgovaralo o dosadašnjem sudjelovanju Sveučilišta u Zagrebu u aktivnostima i radu 

UNICA-e te o budućoj suradnji.  

Sveučilište u Zagrebu iznimno je aktivno u raznim 

aspektima djelovanja ove sveučilišne mreže, što je 

profesor Zenios pohvalio te pozvao da Sveučilište 

sudjeluje i u novim UNICA-inim inicijativama. 

Rektor  Boras potvrdio je zainteresiranost nove uprave 

Sveučilišta u Zagrebu za nastavak i proširivanje suradnje 

sa sveučilišnom mrežom UNICA.  

Uz rektora Borasa sastanku su nazočili prof. dr. sc. 

Miloš Judaš, prorektor za znanost, međuinstitucijsku i međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu i 

Renata Hranjec, stručna savjetnica u središnjem Uredu za međunarodnu suradnju. 

 
 

Dodijeljene diplome studentima bioindustrije Sveučilišta u Zagrebu i Sveučilišta u Orléansu  

Na svečanosti održanoj 13. srpnja u auli Rektorata dodijeljene su diplome šestoj generaciji studenata 

diplomskoga studija Sveučilišta u Zagrebu i Sveučilišta u Orléansu iz područja bioindustrije.  

Svečanost je započela pozdravnim govorima rektora Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Damira 

Borasa, izaslanika rektora Sveučilišta u Orléansu i koordinatora studija profesora Daniela Hagègea i 

veleposlanice Republike Francuske u Republici Hrvatskoj Nj. E. Michèle Boccoz, nakon čega je 

uslijedila dodjela diploma. 

Šestoj generaciji studenata diplomskoga studija Sveučilišta u Zagrebu i Sveučilišta u Orléansu iz 

područja bioindustrije diplome su uručili rektor prof. dr. sc. Damir Boras i profesor Daniel Hagege u 

nazočnosti prorektorice za studente, studije i upravljanje kvalitetom prof. dr. sc. Ivane Čuković-Bagić, 

prorektora za znanost, međuinstitucijsku i međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. 

Miloša Judaša, dekana Prirodoslovno-matematičkoga fakulteta prof. dr. sc. Zorana Curića i dekanice 

Prehrambeno-biotehnološkoga fakulteta prof. dr. sc. Mirjane Hruškar. 

Svečanosti su nazočili gospođa Hélène Conway-Mouret, senatorica za Francuze u inozemstvu, 

koordinator studija na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu prodekan prof. dr. sc. Vladimir Mrša, 

koordinatorica studija na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu prof. dr. sc. Višnja Besendorfer te 

zamjenica pročelnice Biološkoga odsjeka PMF-a izv. prof. dr. sc. Biljana Balen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suradnja Sveučilišta u Zagrebu i Sveučilišta u Orléansu na diplomskom studiju iz područja bioindustrije 

temelji se na Sporazumu o suradnji koji su čelnici dviju institucija potpisali u studenom 2007. Na temelju  



toga Sporazuma, studentima Sveučilišta u Zagrebu koji studiraju na diplomskom studiju Prirodoslovno-

matematičkoga fakulteta iz područja molekularne biologije te na diplomskom studiju Prehrambeno-

biotehnološkoga fakulteta iz područja molekularne biotehnologije omogućeno je pohađanje dijela 

nastave koju izvodi Sveučilište u Orléansu, kao i obavljanje prakse u francuskim tvrtkama, čime će steći 

preduvjete za stjecanje francuske diplome Sveučilišta u Orléansu na razini magistra iz područja 

bioindustrije. 

Program je usklađen s Bolonjskim procesom, a u izvođenju nastave na drugoj godini diplomskoga 

studija sudjeluju profesori Sveučilišta u Zagrebu i Sveučilišta u Orléansu na francuskom, engleskom i 

hrvatskom jeziku. Uz Sveučilište u Zagrebu i Sveučilište u Orléansu, realizaciju programa podržava 

Veleposlanstvo Republike Francuske u Republici Hrvatskoj. 

 

 

Sveučilišna škola hrvatskog jezika i kulture 2015  

U ponedjeljak 29. lipnja 2015. u auli Rektorata Sveučilišta u Zagrebu svečano je otvorena Sveučilišna 

škola hrvatskoga jezika i kulture, koju dugi niz godina zajednički organiziraju Sveučilište u Zagrebu i 

Hrvatska matica iseljenika. Polaznike je pozdravio rektor Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Damir 

Boras, ravnatelj Hrvatske matice iseljenika mr. sc. Marin Knezović i ravnateljica Sveučilišne škole 

hrvatskoga jezika i kulture prof. dr. sc. Zrinka Jelaska. 

U radu Sveučilišne škole ove godine sudjeluje 36 polaznika iz 14 europskih i prekooceanskih 

zemalja (Australija, Francuska, Italija, Japan, Južna Koreja, Kanada, Mađarska, Njemačka, Rusija, 

SAD, Švedska, Turska, Ukrajina, Velika Britanija). Kao i prethodnih godina, Školu polazi i šestero 

stipendista, koji dolaze s partnerskih ustanova: Nacionalnoga sveučilišta Taras Ševčenko (Kijev, 

Ukrajina), Sveučilišta Ivan Franko (Lavov, Ukrajina), Moskovskoga državnoga sveučilišta 

Lomonosov (Rusija) te Instituta Filip Kaušić (Austrija). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sveučilišna škola namijenjena je mladeži hrvatskoga podrijetla i svim drugim studentima koji žele 

upoznati Hrvatsku, steći ili proširiti svoje znanje o njoj te naučiti ili usavršiti hrvatski jezik. 

Akademski program obuhvaća 120 školskih sati nastave (105 obveznih i 15 sati izbornih nastavnih 

sati), pri čemu se jezična nastava sastoji od odvojenih gramatičkih i lektorskih sati.  

Program iz hrvatske kulture i povijesti sastavni je dio Škole koji organizira Hrvatska matica iseljenika. 

Uključuje akademska i terenska predavanja o hrvatskoj kulturi i povijesti, stručno vođene posjete 

muzejima, galerijama, umjetničkim izložbama, kulturnim i znanstvenim ustanovama, odlaske na 

kazališne predstave i koncerte, susrete s poznatim hrvatskim umjetnicima te studijske izlete u Hrvatsko  
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Stipendije  

General Management MBA | Dodjela 1/3 stipendije "Emerging Markets 2015" 

Tehnische Universität Wien i Donau-Universität Krems organiziraju po 16. put postdiplomski sveučilišni 

studij General Management MBA, s početkom studija u studenome 2015. 

S ciljem obrazovanja vrhunskih menadžera, koristeći moć mladog naraštaja iz „Emerging Markets/

Tržišta u nastajanju“ gore navedena sveučilišta dodjeljuju dvije 1/3–stipendije apsolventima tehničkih, 

gospodarskih ili prirodno-znanstvenih studija sa najmanje dvogodišnjim radnim iskustvom. Stipendije se 

dodjeljuju privatnim osobama koje same snose trošak studija.  

Zainteresirane osobe mogu se prijaviti do 31. srpnja 2015. Detaljnije na: http://generalmba.eu.  

 

Ljetni tečajevi danskog jezika za studente u okviru kulturnog sporazuma 

Od 2016. godine za ljetne tečajeve danskoga jezika dodjeljivat će se stipendije bez kvota po zemljama, 

kako je do sada bio slučaj u okviru bilateralnih kulturnih sporazuma. Studenti se mogu prijaviti za 

tečajeve za pripremu svog Erasmus+ boravka u Danskoj ili kao nadopunu svojih studija danskog jezika, 

književnosti i kulture. Stipendije za ljetne tečajeve u sklopu bilateralnih kulturnih sporazuma uključuju 

besplatnu školarinu, smještaj i prehranu za vrijeme trajanje tečajeva. Detaljnije informacije dostupne su 

na poveznici: www.ufm.dk/en/cultural-agreements.  

 

 

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. 

zagorje i na Plitvička jezera. Polaznici koji polože ispite u okviru Sveučilišne škole hrvatskoga jezika i 

kulture dobit će diplomu Sveučilišne škole, svjedodžbu s upisanim ocjenama i potvrdu o ostvarenih 8 

ECTS bodova za Hrvatski jezik i 1 ECTS bod za Hrvatsku kulturu. 

Voditeljica Ureda za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu dr. phil. Branka Roščić na 

svečanomu otvorenju dala je pregled europskoga programa mobilnosti studenata Erasmus+ za države 

članice Europske Unije kao i za države izvan Unije te pregled učenja hrvatskoga jezika na ustanovi za 

poučavanje hrvatskoga kao inoga jezika - Croaticum na Filozofskomu fakultetu.  

Ovogodišnja Sveučilišna škola hrvatskoga jezika i kulture traje od 27. lipnja do 24. srpnja.  
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