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Broj 1 

Siječanj 2016.  

Međunarodni posjeti Sveučilištu u Zagrebu 

Veleposlanik Republike Italije posjetio Rektorat Sveučilišta u Zagrebu 

Rektor Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Damir Boras ugostio je 16. prosinca 2015. veleposlanika Republike 

Italije Nj. E. Adriana Chiodnija Cianfaranija. Sastanku su nazočili i prorektor za znanost, međuinstitucijsku i 

međunarodnu suradnju prof. dr. sc. Miloš Judaš i voditeljica Ureda za međunarodnu suradnju Sveučilišta u 

Zagrebu dr. phil. Branka Roščić. Nakon uvodnoga upoznavanja, veleposlanik i rektor nastavili su razgovarati o 

postojećoj akademskoj i kulturnoj suradnji na sveučilišnoj razini te na razini dviju dobrosusjedskih država.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sveučilište u Zagrebu ostvaruje vrlo dobru suradnju u okviru europskog programa Erasmus+ s mnogobrojnim 

talijanskim sveučilištima, napose s rimskim sveučilištima unutar europske sveučilišne mreže UNICA. Na sastanku 

je zaključeno kako je tradicionalna suradnja Filozofskoga fakulteta, Odsjeka za talijanistiku potencijalna 

platforma za afirmaciju kvalitetnoga odnosa između sveučilišta i drugih institucija u objema zemljama. 

Veleposlanik je najavio organiziranje tzv. kulturne sezone Talijanske Republike u RH u drugoj polovini 2016. te 

hrvatske sezone u Italiji u prvoj polovini 2017., a sve na temelju potpisanog sporazuma na razini ministarstava 

kulture dviju država. Također, bilo je riječi i o europskoj strategiji za Jadransko-Jonsku regiju (EU macro-regional 

strategy for the Adriatic and Ionian Region - EUSAIR). 

http://www.unizg.hr/suradnja/medunarodna-suradnja/akademski-glasnik/
http://www.unizg.hr/suradnja/medunarodna-suradnja/akademski-glasnik/
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Potpisan Memorandum o sporazumijevanju između Sveučilišta u Zagrebu i korejskoga Sveučilišta 

Ulsan 

U četvrtak 7. siječnja 2016. u 14 sati u maloj vijećnici Rektorata potpisan je Memorandum o sporazumijevanju 

između Sveučilišta u Zagrebu i korejskoga Sveučilišta Ulsan. Ovim memorandumom uspostavlja se suradnja 

između Sveučilišta u Zagrebu i Sveučilišta Ulsan u svrhu razvoja akademske i kulturne razmjene u području 

obrazovanja, istraživanja i ostalih aktivnosti, a u skladu su s internacionalizacijom visokoga obrazovanja.  

Svečanom potpisivanju nazočili su rektor Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Damir Boras, prof. dr. sc. Miloš Judaš, 

prorektor za znanost, međuinstitucijsku i međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu, dekan Fakulteta 

elektrotehnike i računarstva prof. dr. sc. Mislav Grgić, dekan Fakulteta strojarstva i brodogradnje prof. dr. sc. 

Zvonimir Guzović, prof. dr. sc. Krešimir Ćosić s Fakulteta elektrotehnike i računarstva i dr. phil. Branka Roščić, 

voditeljica Ureda za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu. Korejsko Sveučilište Ulsan predstavljali su: 

predsjednik Sveučilišta Ulsan dr. Yeon-Cheon Oh, profesor Fakulteta sociologije i voditelj suradnje između 

Sveučilišta i industrije dr. Sung-Pyo Jun te dr. Joon-Keum Jung, profesor na Fakultetu javne uprave i dekan 

Poslijediplomskoga studija javne politike. Potpisivanju Memoranduma nazočio je veleposlanik Republike Koreje u 

Hrvatskoj Nj. E. Hyung-won Suh i savjetnik iz Veleposlanstva  Che Dong-hwan.   

Također, zasebne memorandume o sporazumijevanju svečano su potpisali predstavnici Fakulteta strojarstva i 

brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu i Fakulteta strojarstva, brodogradnje i pomorstva Sveučilišta Ulsan te 

predstavnici Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu i Fakulteta elektrotehnike i računarstva 

Sveučilišta Ulsan. Rektor Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Damir Boras naglasio je važnost potpisivanja 

sporazuma sa Sveučilištem Ulsan koje je visokorangirano u svijetu i vodeće u tehničkim znanostima, osnovano od 

svjetski poznate multinacionalne tvrtke Hyundai. Dekan prof. dr. sc. Mislav Grgić izrazio je zadovoljstvo 

povezivanjem Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu i Sveučilišta Ulsan u područjima 

elektrotehnike, elektronike i računarstva te spomenuo da je intenzivna suradnja ostvarena i putem Hrvatsko-

korejskoga poslovnoga kluba, čiji je cilj promicanje i poboljšanje gospodarske suradnje između Republike 

Hrvatske i Republike Koreje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dekan Fakulteta strojarstva i brodogradnje prof. dr. sc. Zvonimir Guzović naglasio je činjenicu da je ova suradnja 

s korejskim sveučilištem veliki poticaj za razvoj brodogradnje u Hrvatskoj jer je brodogradilište tvrtke Hyundai 

jedno od najvećih u svijetu.  Predsjednik Sveučilišta Ulsan dr. Yeon-Cheon Oh istaknuo je kako se ovim 

memorandumima uspostavljaju akademske veze prema načelima međusobnoga razumijevanja, uzajamne koristi, 

zajedničkih interesa i međusobno povezanih djelatnosti. Potpisanim sporazumima ojačat će se i razvijati suradnja 

između obrazovnih institucija. Ti programi uključuju razmjenu fakultetskoga osoblja i studenata, zajedničke 

istraživačke projekte, suradnju na zajedničkim start-up projektima, zajedničke konferencije i promicanje 

akademskih aktivnosti, kulturne programe, razmjenu publikacija i drugoga materijala te ostale oblike sveučilišne 

suradnje od zajedničkoga interesa. Razmjena fakultetskoga osoblja i studenata bit će regulirana posebnim 

ugovorima ili postojećim programima između Sveučilišta u Zagrebu i Sveučilišta Ulsan. Ugovorom se određuje 

razdoblje suradnje od pet godina. Nakon potpisivanja Sporazuma održan je okrugli stol pod nazivom 

„Cooperation among academic communities and shipbuilding industry“ na kojem su sudjelovali predstavnici 

fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, predstavnici najvećih hrvatskih brodogradilišta i ostala akademska zajednica.  

 

Profesor Akbarov sa sarajevskoga Međunarodnoga Burch Univerziteta u posjetu Sveučilištu u Zagrebu 

 

U četvrtak 14. siječnja 2016. prof. dr. sc. Miloš Judaš, prorektor za znanost, međuinstitucijsku i međunarodnu 

suradnju ugostio je svoga kolegu prof. dr. sc. Azamata Akbarova, koordinatora za međunarodnu i 

međuuniverzitetsku suradnju na Međunarodnom Burch Univerzitetu u Sarajevu, Bosni i Hercegovini. Nakon 

uvodnoga upoznavanja razgovaralo se o svim potencijalnim mogućnostima suradnje. Profesor Akbarov opsežno 

je predstavio međunarodne aktivnosti Burch Univerziteta kojima je cilj razvijati međunarodnu suradnju i 

ostvarivati kvalitetno rangiranje među sveučilištima Bosne i Hercegovine. Prorektor Judaš izrazio je zadovoljstvo 

održanim sastankom i želju za razvojem međunarodne suradnje. Također, predložio je nastavak razgovora o 

identifikaciji zajedničkih akademskih interesa u svrhu ostvarivanja šire suradnje i afirmacije zajedničkih 

potencijalnih projekata. Profesor Akbarov naglasio je već postojeću odličnu suradnju s Filozofskim fakultetom 

Sveučilišta u Zagrebu na kojemu je i na dan posjeta držao predavanje iz svojega područja. 
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Poziv za studente na petu ASEM rektorsku konferenciju i studentski forum  

Pozivaju se studenti na petu ASEM Rektorsku konferenciju i studentski forum (5th ASEM Rectors'Conference 

and Students' Forum) na temu “Employability: Asia and Europe Prepare the New Generation” koja će se održati 

od 4. do 8. travnja 2016. g. u Pragu. Za odabrane studente bit će osiguran smještaj i hrana, a djelomično pokriveni 

i putni troškovi. Rok za prijavu je 22. siječnja 2016. g. Detaljnije na http://www.unizg.hr/nc/suradnja/

medunarodna-razmjena/razmjena-studenata/ostale-mogucnosti-stipendiranja/.  

Stipendije 

Program “Best of South-East" na Tehničkom sveučilištu u Grazu  

Tehničko sveučilište u Grazu u suradnji sa Steiermärkische Sparkasse nudi dvije jednogodišnje stipendije u okviru 

programa “Best of South-East”. Program je namijenjen izvrsnim studentima ekonomije i prava te nedavno 

diplomiranim osobama iz Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore i Makedonije, a cilj  

programa je stjecanje međunarodnog radnog iskustva uz mogućnost daljnjeg napredovanja i obrazovanja. Pored 

studijskog boravka na Tehničkom sveučilištu u Grazu predviđena je i dvomjesečna stručna praksa u poduzeću/

instituciji u Grazu ili okolici. Rok za prijavu je 1. ožujka 2016. Detaljnije na http://www.unizg.hr/nc/suradnja/

medunarodna-razmjena/razmjena-studenata/ostale-mogucnosti-stipendiranja/.  

Diplomski studiji na Azerbajdžanskoj diplomatskoj akademiji ADA 

ADA Sveučilište Ministarstva vanjskih poslova Republike Azerbajdžana daje stipendije međunarodnim 

studentima za studij u akademskoj godini 2016.-17. Stipendija pokriva punu školarinu i smještaj. Natječaj je 

otvoren do 1. travnja 2016. Detaljnije na http://www.unizg.hr/nc/suradnja/medunarodna-razmjena/razmjena-

studenata/ostale-mogucnosti-stipendiranja/.  

Frankofonija 

Diplomski studij "Didactique des langues" 2016-2017 (stipendije) 

Regionalni ured za Srednju i Istočnu Europu Sveučilišne agencije za frankofoniju (Agence universitaire de la 

Francophonie) raspisao je natječaj za upis na diplomski studij "Didactique des langues" 2016-2017 (bez upisnine, 

s mogućnošću stipendiranja). Prijave se primaju do 31. ožujka 2016. Detaljnije na http://www.unizg.hr/nc/

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

Stipendije za studij na Central European University (CEU) 

Institut za razvoj obrazovanja, ovlašteni predstavnik Central European University-a (CEU) za Hrvatsku, poziva 

hrvatske studente da se prijave za stipendije na CEU-u za akademsku godinu 2016./17. CEU je sveučilište za 

diplomsko (Master) i poslijediplomsko (PhD) obrazovanje iz područja društvenih i humanističkih znanosti te 

zaštite okoliša i matematike. Smješten u Budimpešti, CEU izvodi međunarodno priznate studijske programe na 

engleskom jeziku te omogućuje financijsku potporu za studij većini upisanih studenata. Natječaj je objavljen je na 

internetskom portalu  http://www.stipendije.info, završni rok za prijavu je 4. veljače 2016.  

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., Ivana Konjuh, prof., Dora Lončarić, struč. spec. oec., Ida Ogulinac, mag. iur., Željka Pitner, prof., 

Jan Ruk, prof., Daniel Šarić, mag. pol., Ivana Veldić, mag. 
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http://www.stipendije.info/hr/natjecaji/central_european_university_-_stipendije_za_diplomske_i_poslijediplomske_programe
http://www.unizg.hr/suradnja/medunarodna-suradnja/

