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Broj 4 

Travanj 2016.  

Druga 'Secondos' konferencija od 12. do 14. travnja 2016. 

Od 12. do 14. travnja 2016. u Poslijediplomskom središtu Dubrovnik Sveučilišta u Zagrebu održala se druga 

Secondos konferencija pod nazivom Heritage language (Jezična baština). Konferenciju su organizirali Sveučilište 

u Zagrebu i Sveučilište u Regensburgu (Njemačka), a uz organizatore konferenciji su nazočili i predstavnici iz 

konzorcija Secondos: Sveučilište Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca (Rumunjska), Sveučilište u Pečuhu (Mađarska).  

Riječ je o sveučilištima koja međusobno surađuju unutar tzv. programa Secondos,koji razmjenom studenata 

podupire razvoj jezičnih vještina druge generacije doseljenika u Njemačku kao i usvajanje kulture iz zemlje 

podrijetla. Uz redovne članove konzorcija, zasebne prezentacije održali su uvaženi akademski uzvanici sa 

Sveučilišta u Glasgowu (Velika Britanija), te sa Sveučilišta u Torontu (Kanada).  

Na konferenciji su razmotrene mogućnosti proširenja postojeće suradnje te prijava projekata za dobivanje 

europskih novčanih sredstava. Konferenciju je u ime domaćina Sveučilišta u Zagrebu otvorio rektor prof. dr. sc. 

Damir Boras. 

Podsjetimo, u veljači prošle godine Sveučilište u Zagrebu posjetile su predstavnice Sveučilišta u Regensburgu: 

voditeljica centra Europaeum – Istočno-Zapadni studiji Lisa Unger-Fischer, M.A., i voditeljica programa  

Secondos, Roxana Dürr, M.A. Prilikom posjeta, rektor Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Damir Boras potpisao je 

ugovor konzorcija za program Secondos koji uz Zagreb i Regensburg uključuje i navedena sveučilišta iz 

Rumunjske, Rusije, Ukrajine, Mađarske i Poljske. Također, bilo je riječi o nastavku suradnje u sklopu toga 

programa te je i dogovorena nadolazeća konferencija u Dubrovniku. 

Konferenciji su prisustvovali prorektor za znanost i međunarodnu suradnju prof. dr. sc. Miloš Judaš i predstavnici 

Ureda za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu. 

 

http://www.unizg.hr/suradnja/medunarodna-suradnja/akademski-glasnik/
http://www.unizg.hr/suradnja/medunarodna-suradnja/akademski-glasnik/
http://www.uni-regensburg.de/europaeum/studium/secondos/index.html


2 

Međunarodni posjeti Sveučilištu u Zagrebu 

Predsjednik Republike Estonije održao predavanje u auli Rektorata Sveučilišta u Zagrebu 

Predsjednik Republike Estonije Nj. E. Toomas Hendrik Ilves održao je u utorak 22. ožujka 2016. u 15.15 sati u auli 

Rektorata Sveučilišta u Zagrebu predavanje pod nazivom Europe at crossroads, the way forward. Predavanje je 

ponajprije bilo namijenjeno predstavnicima diplomatskoga zbora, akademskoj zajednici i studentima, a prethodilo 

mu je uvodno obraćanje rektora Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Damira Borasa.  

Skupu se pridružila i predsjednica Republike Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović. Događanje je održano u okviru 

službenoga posjeta predsjednika Republike Estonije Nj. E. Toomasa Hendrika Ilvesa Republici Hrvatskoj. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sveučilište u Zagrebu ugostilo prorektora Sveučilišta u Lisabonu 

Prorektor za znanost i međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Miloš Judaš ugostio je 21. ožujka 

2016. prorektora Sveučilišta u Lisabonu Joaoa Barreirosa u pratnji doc. dr. sc. Nine Lanović s Filozofskoga 

fakulteta. Sastanku je nazočila Dora Gelo, stručna savjetnica u Uredu za međunarodnu suradnju. 

U razgovoru je dogovorena suradnja sa Sveučilištem u Lisabonu te je istaknuta mogućnost pristupa širem sadržaju 

Sveučilišta u Zagrebu s obzirom na broj studijskih programa na engleskom jeziku. Također, u razvoju suradnje 

potrebno je osnažiti i učenje hrvatskoga jezika u Portugalu, i obratno. Željena suradnja uključivala bi i akademsku 

mobilnost, a u okviru mogućnosti i druge potencijalne oblike akademskih odnosa. 

Značajan broj fakulteta zainteresiran je za razvoj i implementaciju akademskih iskustava u nadi za afirmacijom 

strateškoga odnosa. Razvijena je i vrlo dobra suradnja u području studentske razmjene. 

 



Istraživačka stipendija Centra za kineske studije (CCS) – Tajvan 

 

Centar za kineske studije (Center for Chinese Studies - CCS), Tajvan na mrežnim je stranicama objavio natječaj za istraživačku stipendiju 

namijenjenu sveučilišnim nastavnicima i doktorandima u trajanju od 3 mjeseca do godine dana u svrhu obavljanja istraživanja vezanog uz 

tematiku tajvanskih i/ili kineskih studija. 

Mjesečna stipendija za sveučilišne profesore iznosi 60.000NTD ( ca. 1.625EUR), za docente 50.000 NTD (ca. 1.355EUR) i za doktorande 

40.000 NTD (ca. 1.084EUR). Stipendija za odabranog kandidat uključuje i povratnu avionsku kartu ekonomske klase i osiguranje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rok za prijavu je 31. svibnja 2016. Više informacija i prijavni obrazac dostupni su na stranici Centra za kineske studije http://ccs.ncl.edu.tw/

ccs2/ENGLISH/regulation.aspx  . 

 

 

Natječaji 

Natječaj za akademsku mobilnost u 2016. g. (drugi krug) 

U tijeku je drugi krug Natječaja za akademsku mobilnost u 2016. godini prema sljedećim stavkama: 

- mobilnost prema visokoškolskim ustanovama u cijelome svijetu (nije nužno da Sveučilište u Zagrebu ili sastavnica imaju sklopljen 

međusveučilišni/međufakultetski sporazum) 

- mobilnost doktorskih studenata Sveučilišta u Zagrebu (kotizacije za konferencije) 

Natječaj je namijenjen (znanstveno-)nastavnom osoblju te, pod stavkom c), za mobilnost doktorskih studenata. 

Sastavnice vrše rangiranje prijavljenih kandidata i svoje prijedloge (rang-listu) šalju središnjem Uredu za međunarodnu suradnju na 

staff@unizg.hr do zaključno 12. svibnja 2016. 

Cijeli tekst Natječaja s prilozima dostupan je na http://www.unizg.hr/suradnja/medunarodna-razmjena/razmjena-sveucilisnih-djelatnika/

natjecaji/. 

 

Ostale stipendije 

Taiwan Fellowship Program 2017 

Taiwan Fellowship Program namijenjen je izvrsnim međunarodnim stručnjacima i znanstvenicima za istraživanje i studij na tajvanskim 

sveučilištima, visokim školama i istraživačkim ustanovama. Teme istraživačkih projekata mogu biti: Republic of China(Taiwan), the Asia 

Pacific Region, the Trans-Pacific Partnership (TPP), the Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP), the East China Sea issue 

and the South China Sea issue i ostala povezana područja. Više informacija je dostupno na http://www.unizg.hr/nc/vijest/article/taiwan-

fellowship-program-2017/. Online prijave su otvorene od 1. svibnja do 30. lipnja 2016.  

Tečaj akademskog francuskog jezika za studente (ljetni semestar) 

Studentima koji odlaze na razmjenu u frankofone zemlje nudi se besplatan tečaj akademskog francuskog tijekom ljetnog semestra (obavezno 

znanje bar B1 razine). Studenti će se tako moći upoznati sa sustavom studiranja na francuskim sveučilištima, naučiti kako pratiti predavanja i 

voditi bilješke, pisati zadaće i seminarske radove, usmeno izlagati te se integrirati u studentski život. Tečaj vodi francuska lektorica Julie 

Delmet (Filozofski fakultet), a održavat će se ponedjeljkom od 17 do 20 sati na Filozofskom fakultetu (A107). Svi zainteresirani studenti mogu 

se prijaviti putem e-maila na  julie.delmet@gmail.com  i   magaliruet@gmail.com Tečaj počinje u ponedjeljak 25. travnja.  

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., Ivana Matijašević mag. comm., Ida 

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