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Broj 6 

Lipanj 2016.  

Međunarodni posjeti Sveučilištu u Zagrebu 

Predstavnici Indonezijskoga instituta za znanost posjetili Sveučilište u Zagrebu 

Rektor Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Damir Boras ugostio je 3. lipnja 2016. predstavnike Indonezijskoga 

instituta za znanost (LIPI) u sastavu: prof. dr. sc. Iskandar Zulkarnain, voditelj Instituta, prof. dr. sc. Bambang 

Subiyanto, predstavnik znanstvenoga područja, i dr. ing. Andika Widya Pramono, voditeljica Istraživačkoga 

centra za metalurgiju i materijale, koja je stigla u pratnji predstavnika indonezijskoga veleposlanstva. Uz rektora, 

Sveučilište u Zagrebu predstavljali su akademik Vladimir Bermanec (Prirodoslovno-matematički fakultet), prof. 

dr. sc. Damir Kalpić i prof. dr. sc. Mirta Baranović (Fakultet elektrotehnike i računarstva), prof. dr. sc. Danko 

Diminić, prodekan za međunarodnu suradnju (Šumarski fakultet), prof. dr. sc. Ladislav Lazić, dekan (Metalurški 

fakultet), prof. dr. sc. Davor Ježek, prodekan za međunarodnu suradnju (Medicinski fakultet), doc. dr. sc. 

Tomislav Ivanković (Prirodoslovno-matematički fakultet), doc. dr. sc. Vedran Slapničar (Fakultet strojarstva i 

brodogradnje), prof. dr. sc. Milan Mesić (Agronomski fakultet), prof. dr. sc. Mislav Ježić (Filozofski fakultet) i 

doc. dr. sc. Miroslav Rajter, voditelj Ureda za istraživanje Sveučilišta. Sastanku je nazočila i Dora Gelo, stručna 

savjetnica u Uredu za međunarodnu suradnju. Nakon uvodnih razgovora indonezijsko je izaslanstvo predstavilo 

svoje institucije, nakon čega su održane kraće konzultacije. Utvrđeno je da postoji mnogostruka podudarnost 

između ciljeva obiju institucija, pa će u tom smislu razgovori biti nastavljeni kako bi se detaljno utvrdila područja 

suradnje. Indonežani su istaknuli jaku suradnju s Japanom kao primjer dobro razvijenoga odnosa te s velikim 

brojem japanskih istraživača koji sudjeluju u radu. Uz obostranu nadu za razvojem plodonosne suradnje sastanak 

je zaključen pojedinačnim razmjenama mišljenja i sugestija. 
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Izaslanstvo Pekinškoga sportskoga sveučilišta posjetilo Sveučilište u Zagrebu 

Na Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu od 31. svibnja do 3. lipnja 2016. boravilo je izaslanstvo 

Pekinškoga sportskoga sveučilišta. Prilikom posjeta potpisan je obnovljeni sporazum o suradnji između dviju 

institucija te su dogovoreni daljnji oblici ove dosad iznimno uspješne suradnje. Također, kinesko izaslanstvo, u 

čijem su sastavu bili gospodin Yang Hua, predsjednik Pekinškoga sportskoga sveučilišta, gospodin Jin Xiaoping, 

ravnatelj Ureda za međunarodne odnose, gospodin Wang Ruiyuan, dekan Fakulteta sportskih znanosti, gospodin 

Zhang Yimin, ravnatelj Obrazovnoga eksperimentalnoga centra, i gospođa Wu Jun, prevoditeljica iz Ureda za 

međunarodne odnose, posjetilo je Rektorat Sveučilišta u Zagrebu. U goste su ih primili prof. dr. sc. Damir Boras, 

rektor Sveučilišta u Zagrebu, izv. prof. dr. sc. Damir Knjaz, dekan Kineziološkoga fakulteta, doc. dr. sc. Tomislav 

Krističević, posebni savjetnik ministra za znanost, obrazovanje i sport i prodekan za poslovnu politiku i financije, i 

doc. dr. sc. Mario Baić, prodekan za nastavu i studente Kineziološkoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. U 

prijateljskom ozračju razgovaralo se o nastavku suradnje te o mnogobrojnim akademskim temama. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Potpisan Sporazum o suradnji između brazilskoga javnoga sveučilišta i Sveučilišta u Zagrebu 

Prof. dr. sc. Damir Boras, rektor Sveučilišta u Zagrebu 3. lipnja 2016. ugostio je svoga kolegu, profesora Cleinalda 

de Almeida Costu, rektora brazilskoga javnoga sveučilišta Universidade do Estado do Amazonas. Nakon kratkih 

uvodnih razgovora potpisan je Sporazum o suradnji kojim su dogovoreni opći uvjeti suradnje. 

Susret je iniciran od strane predstavnice brazilskoga Ureda za međunarodnu suradnju gospođe Tatiane Freitas de 

Almeida nakon što je, u okviru projekta Erasmus Mundus Bemundus Brazil, sudjelovala u radu Ureda za 

međunarodnu suradnju na Sveučilištu u Zagrebu. Sastanku je prisustvovala i Dora Gelo, stručna savjetnica iz 

zagrebačkoga Ureda za međunarodnu suradnju koja je zajednički s gospođom de Almeida pripremila tekst 

sporazuma za potpis dvaju rektora. 

 

 

 

 

 

 

 

U razgovoru su rektori međusobno kratko prezentirali strukture sveučilišta te razgovarali o načinima i oblicima 

suradnje u budućnosti. Nakon potpisivanja Sporazuma obje strane izrazile su zadovoljstvo ovim susretom i 

dogovorile konkretizaciju održanih razgovora. 
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Veleposlanica Republike Srbije u posjetu Rektoratu Sveučilišta u Zagrebu 

U srijedu 1. lipnja 2016. u Rektoratu su se susreli rektor Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Damir Boras i 

veleposlanica Republike Srbije Nj.E. Mira Nikolić. Sastanku su nazočili i prorektor za poslovanje Sveučilišta u 

Zagrebu prof. dr. sc. Tonći Lazibat te gospodin Davor Trkulja, ministar savjetnik u Veleposlanstvu Srbije.  

 

 

 

 

 

Nakon uvodnoga upoznavanja, veleposlanica i rektor razgovarali su o postojećoj akademskoj i kulturnoj suradnji 

na sveučilišnoj razini te na razini dviju dobrosusjedskih država. Obje strane izrazile su veliku želju i spremnost na 

još intenzivniju suradnju u područjima u kojima ju je moguće pokrenuti. 

Izaslanstvo kosovskoga sveučilišta na sastanku s rektorom Borasom i dekanicom Hrabar 

Prof. dr. sc. Damir Boras, rektor Sveučilišta u Zagrebu, ugostio je 3. lipnja 2016. rektora kosovskoga sveučilišta 

Universiteti Haxhi Zeka iz Peći, prof. dr. Fadil Millaku, koji je predvodio izaslanstvo u sastavu: prof. dr. Muhamet 

Sadiku, član Uprave, prof. dr. Ibish Mazreku, prorektor za međunarodnu razmjenu, i prof. dr. Haxhi Gashi, dekan 

Fakulteta prava Sveučilišta u Prištini. Sastanku su nazočili dekanica Pravnoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu prof. 

dr. sc. Dubravka Hrabar, voditeljica Ureda za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu dr. phil. Branka Roščić 

i predstavnica Ekonomskoga fakulteta Suzana Karabaić, voditeljica fakultetskoga Ureda za međunarodnu suradnju. 

Nakon uvodnoga upoznavanja rektori su predstavili svoja sveučilišta i nastavili razgovarati o mogućoj akademskoj 

i kulturnoj suradnji na sveučilišnoj razini te na razini dviju prijateljskih država. Rektor Boras istaknuo je potrebu za 

suradnjom i jačanjem demokratskih procesa na putu ulaska Republike Kosova u europsku integraciju. Rektor 

Millaku istaknuo je da je Sveučilište Haxhi Zeka u prošlosti bilo podružnica Sveučilišta u Prištini. Samostalno 

djeluje pet godina i obrazuje studente u području ekonomskih znanosti, prava, agronomije i glazbene umjetnosti. 

Međutim, s obzirom na to da još nema organizirane izobrazbe doktorskih studenata, upućena je zamolba rektoru 

Borasu da Sveučilište u Zagrebu pokuša pomoći u organiziranju i provedbi doktorskih studija, osobito u području 

prava i ekonomije. Također, kosovsko izaslanstvo istaknulo je potrebu za uključivanjem u europski projekt 

mobilnosti za studente i nastavnike (Erasmus+) za partnerske zemlje. Na sastanku je naglašeno da su profesori na 

kosovskim sveučilištima najvećim dijelom stekli svoje obrazovanje na Sveučilištu u Zagrebu, prema kojemu imaju 

veliku naklonost. Velika povezanost kosovskih intelektualaca s Hrvatskom rezultirala je knjigom profesora 

Sadikua Komuniciranje i suradnja Hrvatska - Kosovo na albanskom jeziku. Za tiskanje knjige na hrvatskom jeziku 

predana je zamolba Komisiji za manjine pri Saboru RH, koju je rektor Boras podupro. Rektor Boras i dekanica 

Hrabar dali su opću podršku, uz razmatranje mogućnosti za potpisivanjem temeljnoga bilateralnoga sporazuma 

potkraj mjeseca lipnja ove godine, kad će rektor Boras službeno posjetiti Republiku Kosovo. 

 

 



 

Natječaji  

 
 

Sveučilište u Zagrebu raspisalo je DRUGI KRUG NATJEČAJA za mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja u okviru Erasmus+ programa 

Ključna aktivnost 1 (KA107) - Projekti mobilnosti između država sudionica u programu i partnerskih država za razdoblje mobilnosti 

od 01.09.2016. do 31.05.2017. 

Krajnji rok za prijavu na natječaj jest: 01.07.2016. 

Molimo sastavnice za proaktivni pristup i promociju mogućnosti stipendiranja prema nastavnicima na vašim sastavnicama i na fakultetskim 

vijećima jer smo ova područja suradnje morali staviti u prijavu temeljem koje su nam odobrena sredstva tako da nemamo manevarski prostor 

da mijenjamo područja suradnje te će mjesta kod izostanka prijava ostati neiskorištena. 

Kao što stoji u samim uputama, budući da sam program predstavlja novinu za partnerska sveučilišta, ako će zainteresirani nastavnici imati 

problema oko komunikacije ili trebaju podršku oko dogovora aktivnosti, mogu me kontaktirati: Željka Pitner, @: zeljka.opitner@unizg.hr , tel. 

46 98 105. 

 

 

 

EU Metallic II-Natječaj za nastavno i ne-nastavno osoblje 

Otvoren je zadnji Natječaj u sklopu projekta Erasmus Mundus Aktivnost 2 - EU Metallic II za nastavno i ne-nastavno osoblje. Moguće su 

prijave za partnerska sveučilišta u Maroku, Tunisu, Alžiru i Libiji. 

Prijava i detalji Natječaja dostupni su na sljedećem linku http://www.cardiffmet.ac.uk/international/erasmus/erasmusmundus/eumetalicii/

Pages/default.aspx . Natječaj ostaje otvoren do 30. lipnja 2016. 

 

Stipendije 

Stipendije Njemačkog saveznog parlamenta 

Njemački savezni parlament nudi Međunarodne parlamentarne stipendije u Berlinu u trajanju od 5 mjeseci (od 1. ožujka do 31. srpnja 

2017.godine). Preduvjeti za prijavu za stipendiju su sljedeći: osoba mora imati završen sveučilišni studij, hrvatsko državljanstvo, vrlo dobro 

poznavati njemački jezik, kao i njemačku politiku, društvo i povijest, a namijenjena je osobama u dobi do 30 godina. Iznos stipendije je 500 

eura mjesečno, osiguran je smještaj te su pokriveni troškovi osiguranja i puta. Natječajni postupak provodi Njemačko veleposlanstvo u 

Zagrebu. Rok za prijavu je 30. lipnja 2016. Više informacija na: http://www.bundestag.de/ips  

"Emerging Markets 2016" stipendije   

Tehnische Universität Wien i Donau-Universität Krems organiziraju postdiplomski sveučilišni studij General Management MBA i dodjeljuju 

dvije 1/3 stipendije apsolventicama i/ili apsolventima tehničkih, gospodarskih ili prirodno-znanstvenih studija sa najmanje dvogodišnjim 

radnim iskustvom. Stipendije se dodjeljuju privatnim osobama koje same snose trošak studija. Rok za prijavu je 30.lipanj 2016. Više 

informacija na: http://generalmba.eu  

BIT stipendije Konfucijevog instituta 

Beijing Institute of Technology (BIT) dodjeljuje dvije vrste stipendija: 

1.       Stipendija Konfucijevog instituta za studente koji žele sudjelovati u programu MTCSOL (Master of Teaching Chinese to Speakers of 

Other Languages) za akademsku godinu 2016 – 2018/19 

2.       Stipendija Konfucijevog instituta za studente koji pohađaju studij jezika u okviru razmjene na 1 ili 2 semestra akademske godine 

2016/17 

Detaljnije informacije na: http://isc.bit.edu.cn/show.aspx?id=569&cid=40  

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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