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Broj 9 

Listopad  2016.  

Međunarodni posjeti Sveučilištu u Zagrebu 

 

Izaslanstvo Kineske akademije za društvene znanosti posjetilo Sveučilište u Zagrebu 

Rektor Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Damir Boras 21. rujna ugostio je delegaciju Kineske akademije za 

društvene znanosti u sastavu: prof. Wang Weiguang, predsjednik Akademije, prof. Huang Ping, ravnatelj Instituta 

za europske studije, dr. Wang Lei, ravnatelj Ureda za međunarodne odnose, prof. Zhang Ping, zamjenik ravnatelja 

Instituta za ekonomiju, Wu Bolong, ravnatelj europskoga odsjeka Ureda za međunarodne odnose i Sun Zhaoyang, 

programski službenik Glavnoga ureda Akademije. U zagrebačkoj delegaciji uz rektora bio je prof. dr. sc. Miloš 

Judaš, prorektor za znanost i međunarodnu suradnju, te predstavnici Konfucijeva instituta Krešimir Jurak i Meng 

Weiliang. Sastanku je prisustvovala i Dora Gelo iz Ureda za međunarodne odnose Sveučilišta u Zagrebu. 

Na sastanku je usuglašeno jačanje međunarodne znanstvene suradnje između Kine i Hrvatske, kao i razmjena 

iskustava između dviju akademskih zajednica.  

Nakon upoznavanja i uvodnih izlaganja šefova delegacija razgovaralo se o načinima uspostave suradnje.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.unizg.hr/suradnja/medunarodna-suradnja/akademski-glasnik/
http://www.unizg.hr/suradnja/medunarodna-suradnja/akademski-glasnik/
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Prepoznat je potencijal za dogovor u okviru razmjene doktoranada i post-doktoranada, kao i mogućnost osnivanja 

think-tank - neprofitne organizacije čiji se članovi bave istraživačkim i obrazovnim radom, projekt u kojem bi 

Sveučilište u Zagrebu kao najveće hrvatsko sveučilište bilo nositelj. 

Rektor je uvažene goste pozvao da organiziraju znanstveni skup u sveučilišnim prostorima u Dubrovniku kao prvi 

korak u proširenju suradnje dviju uvaženih institucija. 

 

Sveučilište u Zagrebu posjetio predsjednik američkoga 'International Technological Universityja' 

U utorak 4. listopada 2016. rektor Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Damir Boras ugostio je profesora Gregoryja 

O'Briena, predsjednika američkoga International Technological Universityja. Sastanku je prisustvovao i prorektor 

za znanost i međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Miloš Judaš te Dora Gelo, stručna savjetnica 

u Uredu za međunarodnu suradnju. 

Nakon uvodnoga razgovora i predstavljanja, profesor O'Brien održao je prezentaciju na kojoj je predstavio svoju 

instituciju.  

Tijekom sastanka identificirani su zajednički interesi te je dogovoreno da će se kontaktirati sastavnice iz 

tehničkoga i umjetničkoga područja radi ostvarivanja suradnje po pitanju interdisciplinarnih projekata. Osim 

navedenih područja, uključit će se i predstavnici drugih područja s kojima će naknadno biti utvrđene zajedničke 

teme suradnje. 

Profesor O'Brien je najavio mogućnost ponovnoga dolaska u Republiku Hrvatsku s ciljem pronalaženja partnera u 

ovom dijelu Europe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

Rektor Sveučilišta u Tallinnu posjetio Sveučilište u Zagrebu 

Prof. dr. sc. Damir Boras, rektor Sveučilišta u Zagrebu, ugostio je 14. rujna 2016. rektora Sveučilišta u Tallinnu 

(Tallinna Ülikool) prof. dr. sc. Tiita Landa i dekanicu School of Natural Sciences and Health Sveučilišta u Tallinnu 

prof. dr. sc. Ruth Shimmo. Sastanku su nazočili i prorektor za umjetničko područje i međunarodni položaj 

Sveučilišta red. prof. art. Mladen Janjanin i voditeljica Ureda rektora Sveučilišta u Zagrebu Katarina Prpić, prof. 

Razgovaralo se o mogućnostima suradnje, koja se trenutno većinom ostvaruje kroz studentsku razmjenu u okviru 

Erasmus+ programa, a predloženo je i potpisivanje Memoranduma o sporazumijevanju.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tijekom svoga boravka u Zagrebu rektor Land i dekanica Shimmo, a u okviru Erasmus+ razmjene, posjetili su i 

Prirodno-matematički, Medicinski, Farmaceutsko-biokemijski te Prehrambeno-biotehnološki fakultet. Razgovaralo 

se o zajedničkim područjima te mogućnostima suradnje, u prvo vrijeme, kroz intenziviranje Erasmus+ razmjena. 

Gosti su pokazali i veliki interes za sustav doktorskih studija na Sveučilištu.   

 

Dan dobrodošlice/Welcome day za strane studente Sveučilišta u Zagrebu 

Ured za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu je u petak, 30. rujna 2016. organizirao Dan dobrodošlice/

Welcome Day za strane studente na razmjeni na Sveučilištu u Zagrebu u zimskom semestru 2016./17. 

 

Dan dobrodošlice održao se u Kongresnoj dvorani Ekonomskog fakulteta, a započeo je pozdravom prodekanice za 

znanost, poslijediplomske studije i doktorate Ekonomskog fakulteta prof. dr. sc. Nataše Erjavec. 

Djelatnici Ureda za međunarodnu suradnju predstavili 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 su 

upoznali studente s aktivnostima koje će tijekom semestra organizirati za strane studente kao što su izleti, 

zajednička druženja, učenje stranih i hrvatskog jezika i sl. 
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U zimskom semestru ak. god. 2016./2017. na Sveučilištu u Zagrebu će u sklopu programa Erasmus+, CEEPUS, 

Erasmus Mundus i bilateralne međusveučilišne razmjene gostovati oko 500 stranih studenata, od čega 439 iz 

programa Erasmus+. Najviše studenata u sklopu programa Erasmus+ gostovati će na Ekonomskom fakultetu (89) 

te na Pravnom (63) i Filozofskom fakultetu (61). Najviše studenata dolazi iz Poljske, a zatim slijeda Njemačka, 

Španjolska i Francuska. 

Ured za međunarodnu suradnju od 26.9 do 2.10.2016. organizirao je i Tjedan orijentacije (Orientation week) za 

dolazne strane studente s aktivnostima kao što su obilazak grada, jednodnevni izlet u Varaždin i sl. 

Svim sastavnicama Sveučilišta, nastavnicima, domaćim i stranim studentima želimo dobar i uspješan početak nove 

akademske godine. 

 

 

 



Stipendije i natječaji 

 

 

Stipendija za studij na Georgia Institute of Technology - ak. god. 2017./18.  

 

 

Zaklada Naumann-Etienne dodjeljuje stipendiju za diplomski studij (Master's degree) u trajanju od jedne do dvije 

godine na Georgia Institute of Technology (Georgia Tech) u Atlanti, SAD za akademsku godinu 2017./2018. 

Natječaj je objavljen na sveučilišnim stranicama, http://www.unizg.hr/nc/suradnja/medunarodna-razmjena/razmjena-

studenata/ostale-mogucnosti-stipendiranja/. Rok za prijavu je 31. listopada 2016.  

 

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 26. veljače do 4. ožujka 2017. 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 scoronabr@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 4. studeni 2016. 

 

Najava Natječaja za akademsku mobilnost u 2017. g.  

 

Najavljujemo objavu Natječaja za akademsku mobilnost u 2017. g. tijekom ovoga mjeseca. Natječaj će biti raspisan 

po sljedećim stavkama: a) odlazna mobilnost prema strateškim partnerima, b) prekogranična mobilnost prema 

visokoškolskim ili znanstvenim ustanovama u cijelome svijetu (nije nužno da Sveučilište u Zagrebu ili sastavnica 

imaju sklopljen međusveučilišni/međufakultetski sporazum), c) mobilnost doktorskih studenata Sveučilišta u 

Zagrebu (kotizacije za aktivno sudjelovanje na znanstveno-stručnim skupovima) te d) najava dolazne mobilnosti 

temeljem bilateralnih međusveučilišnih i međufakultetskih sporazuma i dolazne mobilnosti u svrhu sklapanja novih 

sporazuma i novih oblika suradnje. Natječaj će biti objavljen na  

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

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: Ana Barbarić, M.A., dr. sc. Ružica Bruvo, Dora Gelo, mag. iur., Maja Grđan, dipl. 

ing., Renata Hranjec, prof., Ivana Konjuh, prof., Dora Lončarić, struč. spec. oec., Ivana Matijašević 

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