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Broj 5 

Svibanj 2016.  

Međunarodni posjeti Sveučilištu u Zagrebu 

Indonezijski veleposlanik posjetio Sveučilište u Zagrebu 

Rektor Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Damir Boras ugostio je 21. travnja 2016. veleposlanika Republike 

Indonezije Nj. E. Alexandera Litaaya. Sastanku su nazočili akademik Vladimir Bermanec te Dora Gelo, stručna 

savjetnica u Uredu za međunarodnu suradnju. 

Nakon uvodnih razgovora, obje strane izrazile su zadovoljstvo dosadašnjom suradnjom koja je ostvarena kroz više 

desetljeća. Glavna je tema sastanka bila službeni posjet delegacije Sveučilišta u Zagrebu u Republiku Indoneziju. 

Naime, delegacija zagrebačkoga sveučilišta posjetit će više indonezijskih sveučilišta, a delegaciju će sačinjavati 

predstavnici Filozofskoga fakulteta, Prirodoslovno-matematičkoga fakulteta, Fakulteta elektrotehnike i 

računarstva te Fakulteta strojarstva i brodogradnje. Veleposlanik Republike Indonezije je izrazio zadovoljstvo 

sastavom delegacije, jer će stručnjaci upravo iz tih područja pomoći u rješavanju nekih postojećih problema u 

Indoneziji. 

Obje strane izrazile su veliku želju i spremnost na još intenzivniju suradnju u područjima u kojima ju je moguće 

pokrenuti.  

 

 

http://www.unizg.hr/suradnja/medunarodna-suradnja/akademski-glasnik/
http://www.unizg.hr/suradnja/medunarodna-suradnja/akademski-glasnik/
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Rektor svečano primio korejske studente u Republici Hrvatskoj 

Svečano primanje studenata iz Republike Koreje koji borave na hrvatskim visokoobrazovnim institucijama održano 

je u petak 6. svibnja 2016. u 12 sati u auli Rektorata Sveučilišta u Zagrebu. 

Uz rektora Sveučilišta u Zagrebu i predsjednika Rektorskoga zbora RH prof. dr. sc. Damira Borasa, korejske 

studente primio je i prorektor za znanost, međuinstitucijsku i međunarodnu suradnju prof. dr. sc. Miloš Judaš, prof. 

dr. sc. Krešimir Ćosić s Fakulteta elektrotehnike i računarstva te voditeljica Ureda za međunarodnu suradnju dr. phil. 

Branka Roščić. Svečanom primanju nazočili su zamjenica ministra vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske 

mr. sc. Zdravka Bušić, veleposlanik Republike Koreje NJ. E. Hyung-won Suh, njegov prvi tajnik i konzul Wonjae 

UHM, prof. Jongkuk SONG i g. Daniel Glunčić. 

Na svečanom primanju sudjelovali su korejski studenti koji borave na hrvatskim visokoobrazovnim institucijama – 

na Sveučilištu u Zagrebu, Sveučilištu u Splitu i Zagrebačkoj školi ekonomije i managementa. 

Rektor Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Damir Boras istaknuo je kako Sveučilište u Zagrebu ostvaruje dobre 

odnose s korejskim sveučilištem Ulsan te da se nada kako će u budućnosti ova suradnja, kao i suradnja s ostalim 

visokoobrazovnim institucijama, dodatno ojačati, osobito s onima koji mogu pridonijeti širenju suradnje između 

Republike Hrvatske i Republike Koreje u području gospodarstva i industrije. Republika Koreja jedna je od 

najrazvijenijih industrijskih zemalja, zbog čega nam je želja pomoći u povezivanju hrvatskih industrija s korejskima. 

Korejski studenti koji borave na visokoobrazovnim institucijama u Republici Hrvatskoj bit će ambasadori naše 

zemlje u Republici Koreji i čast nam je što se žele upoznati s hrvatskim jezikom, kulturom i znanošću. 

Veleposlanik Republike Koreje NJ. E. Hyung-won Suh istaknuo je da je u protekle tri godine puno toga učinjeno na 

širenju suradnje između njegove zemlje i Republike Hrvatske, i to ne samo u području ekonomije i politike nego i u 

području obrazovanja i kulture. Studenti koji poznaju jezik i kulturu Republike Hrvatske moći će nakon povratka u 

Republiku Koreju dodatno pridonijeti razvoju suradnje između dviju zemalja. 

Zamjenica ministra vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske mr. sc. Zdravka Bušić istaknula je da MVEP 

RH podržava znanstvenu i visokoobrazovnu suradnju te daljnji razvoj prijateljskih odnosa između Republike 

Hrvatske i Republike Koreje. MVEP korejskim studentima stoji na raspolaganju tijekom njihova boravka u 

Hrvatskoj. 

Nakon upoznavanja s korejskim studentima, rektor prof. dr. sc. Damir Boras i visoki gosti zajednički su se 

fotografirali, nakon čega su u neformalnom druženju pokazali svoje poznavanje hrvatskoga jezika, koje su mnogi od 

njih stekli u okviru Croaticuma – Centra za hrvatski kao drugi strani jezik pri Filozofskom fakultetu Sveučilišta u 

Zagrebu.  
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Održan UNICA IRO Meeting 2016 

 

 

Sveučilište u Zagrebu bilo je 26. i 27. travnja 2016. domaćin godišnjega susreta ureda za međunarodnu suradnju 

sveučilišta članova mreže UNICA (http://www.unicanetwork.eu/page/unicaglance) u Poslijediplomskom središtu 

Dubrovnik Sveučilišta u Zagrebu. Susreti predstavnika ureda za međunarodnu suradnju sveučilišta koji se nalaze u 

glavnim gradovima Europe održavaju se još od 1995. s ciljem razmjene informacija o novim pristupima i praksama 

u području internacionalizacije i međunarodne suradnje visokoobrazovnih institucija. Između ostaloga, teme 

kojima se bavio ovogodišnji skup bili su olakšavanje administrativnih procedura za mobilnost studenata koji dolaze 

iz država nečlanica EU, internacionalizacija kod kuće te aktivnosti i inovativni projekti u okviru programa 

Erasmus+ i KA2. Na skupu je sudjelovalo više od 50 predstavnika sveučilišta iz glavnih gradova Europe.  

Ovogodišnji susret predstavnika ureda za međunarodnu suradnju sveučilišta članova mreže UNICA započeo je 

video porukom predsjednika mreže UNICA Luciana Sasa sa Sveučilišta Sapienza u Rimu i obraćanjem prorektora 

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

UNICA je mreža od 46 sveučilišta iz glavnih gradova Europe čija je uloga promoviranje akademske izvrsnosti, 

integracije i suradnje među članicama diljem Europe. UNICA također nastoji biti pokretačem razvoja Bolonjskoga 

procesa te olakšati integraciju sveučilišta iz srednje i istočne Europe u europski visokoobrazovni prostor. Mreža 

svoje aktivnosti provodi kroz više tematskih radnih skupina.  

Više o susretu možete saznati na http://www.unicanetwork.eu/event/unicairomeeting2016.  

 

 

http://www.unicanetwork.eu/page/unicaglance
http://www.unicanetwork.eu/event/unicairomeeting2016


 

Natječaji  

 

 

 

 

 

Erasmus+ natječaj za (ne)nastavno osoblje za ak. god. 2016./17.  

 

Raspisan je Natječaj za mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja kao i za dolazak nenastavnog osoblja iz tvrtki 

izvan RH u okviru Erasmus+ programa Ključne aktivnosti 1 - Projekti mobilnosti unutar programskih zemalja 

(KA103) u ak. god. 2016./2017.:  

 

podučavanje (nastavno osoblje Sveučilišta u Zagrebu i sastavnica te nenastavno osoblje iz tvrtki i znanstvenih 

ustanova izvan RH) 

kombinirana aktivnost podučavanja i osposobljavanja (nastavno osoblje Sveučilišta u Zagrebu i sastavnica) 

osposobljavanje (nastavno i nenastavno osoblje Sveučilišta u Zagrebu i sastavnica). 

 

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

sveucilisnih-djelatnika/natjecaji/, a bit će otvoren do zaključno 6. lipnja 2016.  

 

 

 

Natječaj za Endeavour stipendije za 2017. godinu 

  

Endeavour program predstavlja međunarodno konkurentne stipendije temeljene na znanstvenim postignućima koje 

omogućava Vlada Australije u cilju poticanja državljana diljem svijeta za studiranje, znanstveno istraživanje i 

stručno usavršavanje u Australiji, dok se kroz taj program državljani Australije potiču na obrazovanje izvan 

Australije.  

  

Natječaj otvoren za 2017. godinu 

  

Natječaj za Endeavour stipendije za 2017. godinu je otvoren. Zahtjev za Endeavour stipendiju za 2017. godinu 

moguće je predati do 23:59 sati (australsko istočno standardno vrijeme) dana 30. lipnja 2016. godine.  

  

Za sve informacije o podnošenju zahtjeva kliknite ovdje https://internationaleducation.gov.au/Endeavour%

20program/Scholarships-and-Fellowships/Pages/default.aspx  

 

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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