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Broj 8 

Rujan 2015.  

Međunarodni posjeti Sveučilištu u Zagrebu 

Bogate doktorske stipendije australskoga sveučilišta 

Prof. dr. sc. Damir Boras, rektor Sveučilišta u Zagrebu, ugostio je 4. rujna 2015. visoko izaslanstvo Sveučilišta 

Macquarie iz Sydneya u sastavu: prof. Sakkie Pretorius, zamjenik prorektora za istraživanje, prof. Nick Mansfield, 

dekan (Higher Degree Research) i dr. Ren Yi, voditelj (Research Training and International Research Training 

Partnerships). 

Radni je posjet uslijedio kao nastavak obnovljenoga strateškoga ugovora o akademskoj suradnji potpisanoga u 

travnju ove godine te širenja suradnje u području obrazovanja doktorandā. Prof. Pretorius predstavio je Macquarie 

Scholarship Program i Croatian Cotutelle PhD Scholarship Program, kojim australsko sveučilište nudi akademske 

stipendije za program dvojnoga doktorata do milijun australskih dolara. Stipendija obuhvaća financiranje 

školarine do tri akademske godine, smještaj u kampusu Sveučilišta te povratnu zrakoplovnu kartu ekonomske 

klase između Australije i Hrvatske. Fond je namijenjen za petero studenata, od kojih troje mora biti sa Sveučilišta 

u Zagrebu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program stipendiranja pokrenut je s ciljem jačanja istraživačkoga partnerstva između Australije i Hrvatske, kroz 

zajednička mentorstva u istraživačkim radovima budućih doktorandā. Sveučilište Macquarie provodi istraživanja 

vođena međunarodnom suradnjom i vodeće je sveučilište u Australiji u nizu istraživačkih disciplina. Kao jedno od 

pet najboljih sveučilišta po standardu međunarodne suradnje, ono je dom svjetski poznatih istraživača te nudi 

studentima najbolje uvjete studiranja i osigurava suradnju s izvrsnim akademicima“, istaknuo je prof. Pretorius. 

 

http://www.unizg.hr/suradnja/medunarodna-suradnja/akademski-glasnik/
http://www.unizg.hr/suradnja/medunarodna-suradnja/akademski-glasnik/
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Uz rektora Borasa, radnom su sastanku nazočili prof. dr. sc. Miloš Judaš, prorektor za znanost, međuinstitucijsku i 

međunarodnu suradnju, visoki predstavnici sljedećih fakulteta Sveučilišta u Zagrebu: Agronomski, Filozofski, 

Hrvatski studiji, Ekonomski, Prirodoslovno-matematički, Medicinski i Fakultet elektrotehnike i računarstva te 

Željka Pitner i dr. phil. Branka Roščić iz Ureda za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu. Uz akademske 

sudionike, pozvani su i predstavnici Veleposlanstva Australije u Hrvatskoj na čelu s NJ. E. Susan Cox i prof. dr. 

Ivan Pejić, pomoćnik ministra znanosti, obrazovanja i sporta RH. 

 

Rektor Boras i prof. Pretorius potpisali su Cotutelle Agreement između Sveučilišta Macquarie i Sveučilišta u 

Zagrebu prema kojem bi Sveučilište u Zagrebu dobilo tri stipendije za trogodišnji doktorski studij doktorandā. 

Predstavnici fakulteta iznijeli su svoje istraživačke projekte i područja u kojima je moguće razvijanje zajedničkih 

projekata i prijavljivanje na doktorske stipendije. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nakon radnih sastanaka u Zagrebu, gosti sa Sveučilišta Macquarie s rektorom Borasom i prorektorom Judašem 

otišli su u Dubrovnik u Poslijediplomsko središte Sveučilišta u Zagrebu kako bi sudjelovali na radionici europske 

sveučilišne mreže UNICA pod naslovom 6th UNICA PhD MASTER CLASS: Crossing the finish line - PhD 

completion and career preparation. 

 

Izaslanstvo Technische Universität München na Sveučilištu u Zagrebu 

 

Prof. dr. sc. Damir Boras, rektor Sveučilišta u Zagrebu, ugostio je 8. rujna 2015. visoko izaslanstvo Technische 

Universität München koje je predvodio prof. dr. Wolfgang A. Herrmann, predsjednik, u pratnji prof. Hane 

Milanov, više potpredsjednice za međunarodne saveze i alumnije, Alberta Bergera, višega potpredsjednika za 

administraciju i financije, prof. dr. Birgite Spanner-Ulmer s katedre za produkciju i tehnologiju u medijskom 

sektoru i direktorice produkcije i tehnologije na BR – Bayerischer Rundfunk, i dr. Julije Schmid, voditeljice Ureda 

predsjednika. 

 

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

međunarodnu suradnju, dr. phil. Branka Roščić, voditeljica središnjega Ureda za međunarodnu suradnju te 

predstavnici fakulteta koji već ostvaruju akademsku suradnju s Technische Universität München u području 

europskoga programa mobilnosti Erasmus+ i zajedničkih znanstvenih projekata. 

 



 

Čelnici ustanova predstavili su svoje institucije te istaknuli potrebu za većim povezivanjem i suradnjom u okviru 

europskih projekata u sektoru visokoga obrazovanja. Jedno od najboljih tehničkih učilišta u Njemačkoj (u sklopu 

kojega je i Medicinski fakultet i klinika), vidi zajedničke interese u sljedećim područjima: biomedicinske znanosti, 

agronomija, šumarstvo te područje prirodnih i tehničkih znanosti. Važno je spomenuti da su visoki akademski 

gosti bili prethodno u Dubrovniku i iznimno su zainteresirani za suradnju s Poslijediplomskim središtem 

Sveučilišta u Zagrebu i za članstvo u Inter University Centre (IUC).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Predstavnici fakulteta Sveučilišta u Zagrebu pojedinačno su predstavili znanstveno područje i projekte u kojima 

vide mogućnost suradnje te istaknuli potrebu za slanjem svojih djelatnika na dodatna znanstvena usavršavanja ili 

prakse za studente na TU München, koji ima izvrsno opremljene laboratorije i cjelokupnu infrastrukturu. Također, 

bilo je riječi o prijavljivanju zajedničkih studijskih programa u okviru Erasmus+ programa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na kraju posjeta predsjednik Herrmann istaknuo je zanimanje TUM-a za suradnjom sa Sveučilištem u Zagrebu i 

pozvao rektora Borasa da uskoro dođe u posjet. 
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Stipendije 

 

Stipendije BAYHOST 

Centar za Srednju, Istočnu i Jugoistočnu Europu Bavarske akademije (BAYHOST)  raspisao je natječaj 

za dodjelu jednogodišnjih stipendija za poslijediplomsko i doktorsko usavršavanje u Bavarskoj u ak. 

god. 2016./17. Stipendije su namijenjene studentima Srednje, Istočne i Jugoistočne Europe. Rok za 

prijavu je 1. prosinac 2015., a dodatne informacije mogu se pronaći na poveznici http://www.unizg.hr/

nc/suradnja/medunarodna-razmjena/razmjena-studenata/ostale-mogucnosti-stipendiranja 

Stipendije za učenje islandskog jezika 

Islandsko Ministarstvo obrazovanja, znanosti i kulture ponudilo je stipendije za učenje islandskog jezika 

na Sveučilištu u Reykjaviku (Árni Magnússon Institute for Icelandic Studies) u ak. god. 2016./17. 

Dodjeljuje se ukupno 15 stipendija, za razdoblje od 1. rujna 2016. do 30. travnja 2017. Prednost pri 

izboru kandidata imat će studenti s prethodnim znanjem islandskog jezika te studenti mlađi od 35 

godina, a za prijavu je potrebna jedna završena godina sveučilišnog studija. Rok za prijave: 1. prosinac 

2015. Više informacija na: http://www.arnastofnun.is/page/studentastyrkir_menntamalaraduneytis_en.  

Global Faculty Week (Tecnológico de Monterrey) – stipendije za održavanje predavanja (za 

nastavnike) 

Sveučilište Tecnológico de Monterrey (Campus Querétaro), Meksiko poziva nastavnike s partnerskih 

sveučilišta da održe predavanja na Global Faculty Week koji će se održati od 20. do 27. veljače 2016. 

Tecnológico de Monterrey pokriva smještaj, lokalni prijevoz te prehranu, dok nastavnici sami pokrivaju 

troškove povratne karte do Meksika. Zainteresirani nastavnici mogu poslati svoje prijave na 

sicamachc@itesm.mx. Dodatne informacije su dostupne na http://www.unizg.hr/nc/suradnja/

medunarodna-razmjena/razmjena-sveucilisnih-djelatnika/ostale-mogucnosti-stipendiranja/. Rok za 

prijavu je 13. studeni 2015.  

Stipendije za doktorande  (Macquarie University) 

Macquarie University objavilo je program stipendiranja u vrijednosti od milijun australskih dolara, 

nudeći pet stipendija hrvatskim kandidatima doktorandima za istraživanja u Australiji. Stipendija 

obuhvaća financiranje školarine do tri akademske godine, smještaj u kampusu sveučilišta te povratnu 

avionsku kartu ekonomske klase između Australije i Hrvatske. Fond je namijenjen za petero studenata, 

od kojih troje moraju biti sa zagrebačkog sveučilišta. 

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. 
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