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Broj 7 

Srpanj 2016.  

Međunarodni posjeti Sveučilištu u Zagrebu 

 

Na Sveučilištu u Zagrebu gostovala delegacija sa Šangajskoga poslovnoga sveučilišta 

Rektor Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Damir Boras 13. lipnja 2016. ugostio je delegaciju Shanghai University 

of International Business and Economics (SUIBE) u sastavu: Lou Junjiang, potpredsjednik Izvršnoga odbora 

SUIBE, Xu Kai, profesor književnosti i direktor Ureda za organizaciju, Quan Hua, dekan Visoke škole za turizam 

i upravljanje događanjima, Jin Quan, suradnik dekana Poslovne visoke škole, Chen Mengfei, predstavnik Ureda za 

međunarodne programe razmjene. U zagrebačkoj delegaciji goste su uz rektora dočekali prorektor za znanost i 

međunarodnu suradnju prof. dr. sc. Miloš Judaš, prodekan za međunarodnu suradnju i akreditacije Ekonomskoga 

fakulteta prof. dr. sc. Jurica Pavičić, prodekan za međunarodnu suradnju Pravnoga fakulteta prof. dr. sc. Davor 

Derenčinović i prof. dr. sc. Nevenka Čavlek s Ekonomskoga fakulteta. Sastanku su prisustvovali i voditelj 

Konfucijeva instituta Krešimir Jurak, kineski voditelj u odlasku Yan Lidong, kineski voditelj u dolasku Meng 

Weiliang te djelatnik Instituta Jure Marinović. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nakon uvodnih izlaganja šefova delegacija i uzajamnoga upoznavanja predstavnici dvaju fakulteta ukratko su 

izložili svoje viđenje razvoja. Profesor Pavičić je naglasio važnost suradnje u području istraživanja, a profesorica 

Čavlek poseban je pak naglasak stavila na područje turizma. Navela je postojanje jednoga programa u koji su 

uključeni studenti zagrebačkoga sveučilišta, a u koji bi se potencijalno, ako bude interesa, uključili i kineski 

studenti. Profesor je Derenčinović spomenuo dobre kontakte s kineskim sveučilištima kao i sljedeće planirane 

korake u kojima je otvoren za suradnju i s gostujućim sveučilištem.  

Predstavnik Konfucijeva instituta u odlasku vrlo je zadovoljan razvojem bilateralnih odnosa koji, prema njegovom 

mišljenju, služe i jednoj i drugoj zemlji pa bi se u tom smislu trebali održavati i dalje potencirati. 

http://www.unizg.hr/suradnja/medunarodna-suradnja/akademski-glasnik/
http://www.unizg.hr/suradnja/medunarodna-suradnja/akademski-glasnik/
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Izaslanstvo Sveučilišta u Cincinnatiju posjetilo Sveučilište u Zagrebu 

Rektor Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Damir Boras ugostio je 5. srpnja 2016. izaslanstvo Sveučilišta u 

Cincinnatiju iz Ohija u Sjedinjenim Američkim Državama u sastavu: prorektor za međunarodnu suradnju prof. dr. 

sc. Raj Mehta (Vice Provost for International Affairs) i profesorica emeritus Kristi Nelson, članica strateške grupe 

za Europu. Sa Sveučilišta u Zagrebu sastanku na Rektoratu nazočili su prof. dr. sc. Miloš Judaš, prorektor za 

znanost, međuinstitucijsku i međunarodnu suradnju, prof. dr. sc. Ivana Franić, prodekanica Filozofskoga fakulteta, 

prof. dr. sc. Jurica Pavičić, prodekan Ekonomskoga fakulteta, doc. dr. sc. Marcel Burić s Odsjeka za arheologiju 

Filozofskoga fakulteta, doc. dr. sc. Maja Zorica s Odsjeka za romanistiku Filozofskoga fakulteta, dr. sc. Ivona 

Grgurinović s Odsjeka za etnologiju i kulturnu antropologiju Filozofskoga fakulteta te Renata Hranjec, stručna 

savjetnica u Uredu za međunarodnu suradnju. 

 

 

 

 

 

 

Izaslanstvo partnerskoga sveučilišta, s kojim je potpisan međusveučilišni sporazum 2013., posjetilo je Sveučilište u 

Zagrebu s ciljem konkretizacije postojećega sporazuma kroz ciljane suradnje. Nova međunarodna strategija 

Sveučilišta u Cincinnatiju je identificiranje strateških partnera u svijetu te je za područje Srednje i Istočne Europe 

kao partnera odabralo Sveučilište u Zagrebu.  

Nakon uvodnoga upoznavanja i predstavljanja obaju sveučilišta, predstavnici fakulteta osvrnuli su se da 

dosadašnje kontakte i suradnje te iznijeli konkretne prijedloge za buduću suradnju. Sastanku na Rektoratu 

prethodili su posjeti gostujuće delegacije Grafičkom fakultetu gdje su ih dočekali dekan prof. dr. sc. Klaudio Pap, 

prodekanica za znanost i međunarodnu suradnju izv. prof. dr. sc. Vesna Džimbeg Malčić i Ivana Žganjar iz Ureda 

za međunarodnu suradnju, te Ekonomskom fakultetu gdje su razgovarali s prodekanom za međunarodnu suradnju i 

akreditacije prof. dr. sc. Juricom Pavičićem. Tijekom susreta delegacija je obišla oba fakulteta i na taj se način 

ukratko upoznala s materijalnim kapacitetima ustanova, a kroz razgovore uočeni su značajni zajednički interesi 

koje bi u sljedećem razdoblju pokušali razvijati s ciljem provođenja zajedničkih projekata. 

Rektor Boras ugostio počasnoga doktora Sveučilišta u Zagrebu Zdenka Rengela 

U srijedu 6. srpnja 2016. rektor Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Damir Boras ugostio je počasnoga doktora 

Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. dr. h. c. Zdenka Rengela s australskoga sveučilišta University of Western 

Australia (UWA). Sastanku su nazočili i prorektor za znanost, međuinstitucijsku i međunarodnu suradnju prof. dr. 

sc. Miloš Judaš, prorektorica za prostorni razvoj i sustav kontrole kvalitete Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. 

Mirjana Hruškar i voditeljica Ureda za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu dr. phil. Branka Roščić. 

Profesor Zdenko Rengel počasni je doktor Sveučilišta u Zagrebu od 2010., a sastanak je protekao u iznimno 

srdačnom i prijateljskom ozračju. Nakon uvodnoga upoznavanja sa sustavom organizacije i radom australijskih 

sveučilišta, prof. dr. sc. dr. h. c. Rengel i rektor Damir Boras nastavili su razgovarati o postojećoj akademskoj 

suradnji na sveučilišnoj razini te na razini područja agronomskih znanosti, koja je ujedno uža specijalnost 

profesora Rengela. Tijekom sastanka govorilo se i o pravno-formalnoj obnovi istekloga međusveučilišnoga 

sporazuma. 
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Slovenska veleposlanica posjetila Sveučilište u Zagrebu 

U petak 8. srpnja 2016. rektor Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Damir Boras ugostio je veleposlanicu Republike 

Slovenije NJ. E. Smiljanu Knez te prvu savjetnicu u slovenskom veleposlanstvu i ataše za kulturu gospođu 

Kristinu Kliner. Sastanku je prisustvovala i Dora Gelo, stručna savjetnica u Uredu za međunarodnu suradnju. U 

uvodnom razgovoru pozitivno je ocijenjena dosadašnja suradnja Sveučilišta u Zagrebu sa slovenskim 

sveučilištima, ostvarena u okviru sveučilišnih mreža te učestalim razmjenama studenata i osoblja. 

 

 

 

 

 

 

Slovenska veleposlanica NJ. E. Smiljana Knez iskazala je interes za ponovnim sudjelovanjem na Sajmu stipendija 

i visokoga obrazovanja, koji se održava u Zagrebu svake godine. Rektor Damir Boras podržao je prijedlog 

veleposlanice Smiljane Knez te potvrdio kako je zastupljenost slovenskih sveučilišta i danas značajna. Nastavno, 

rektor Damir Boras iskazao je spremnost uključiti slovensku veleposlanicu, na odgovarajući način, u rad 

Rektorskoga zbora Republike Hrvatske. 

Rektor Tehničkoga sveučilišta u Grazu posjetio Sveučilište u Zagrebu 

Prof. dr. sc. Damir Boras, rektor Sveučilišta u Zagrebu, ugostio je 13. srpnja 2016. rektora Tehničkoga sveučilišta 

u Grazu (Technische Universität Graz, TU Graz) prof. dr. sc. Haranda Kainza. Sastanku su nazočili i dekan 

Prehrambeno-biotehnološkoga fakulteta prof. dr. sc. Damir Ježek, sveučilišni koordinator ESEIA mreže prof. dr. 

sc. Božidar Šantek i voditeljica Ureda za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu dr. phil. Branka Roščić. 

Ovaj sastanak se nadovezuje na prošlogodišnji, s ciljem jačega povezivanja dvaju partnerskih sveučilišta. Osim 

tema o združenim doktorskim studijima te o organizaciji i ugošćavanju ljetne škole ESEIA 2017. u 

Poslijediplomskom središtu u Dubrovniku, koju suorganizira profesor Šantek, bilo je riječi i o reformama u 

organizaciji, financiranju i provedbi nastave koje je sveučilište u Grazu imalo posljednjih godina.  
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Rektor Kainz je posebno istaknuo zajedničko organiziranje nastave s ostalim sveučilištima u Grazu, slobodnu 

mobilnost studenata unutar tih sveučilišta i obavezno udruživanje u zajedničke istraživačke projekte - reforme koje 

su dovele do značajnoga porasta uspješnosti u podučavanju i istraživanju. 

Pozivu rektora Kainza da posjeti TU Graz rektor Boras se odazvao te najavio listopad 2016. kao mogući termin. 

Nadalje, rektor Boras predložio je radni sastanak - okrugli stol - koji bi uključio i dekane, a na kojem bi Austrijanci 

iznijeli svoja iskustva provođenja reforme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sveučilišna škola hrvatskog jezika i kulture 2016  

Sveučilišna škola hrvatskoga jezika i kulture, koju dugi niz godina zajednički organiziraju Sveučilište u 

Zagrebu i Hrvatska matica iseljenika, svečano je otvorena u ponedjeljak 27. lipnja 2016 u 9 sati u auli Rektorata 

Sveučilišta u Zagrebu (Trg maršala Tita 14). Na svečanom otvaranju polaznike je pozdravio rektor Sveučilišta u 

Zagrebu prof. dr. sc. Damir Boras, ravnatelj Hrvatske matice iseljenika mr. sc. Marin Knezović i ravnateljica 

Sveučilišne škole hrvatskoga jezika i kulture prof. dr. sc. Zrinka Jelaska.  

U radu Sveučilišne škole ove godine sudjeluje 25 polaznika iz 9 europskih i prekooceanskih zemalja (Argentina, 

Australija, Čile, Italija, Kanada, Mađarska, Njemačka, SAD, Venezuela). Kao i prethodnih godina, Školu će 

polaziti i stipendisti s partnerskih sveučilišta. Ove godine četvero stipendista dolazi sa Sveučilišta u Torontu 

(Kanada) i Sveučilišta u Udinama (Italija) te sa sveučilišta Pontificia Universidad Catolica de Chile (Čile) i 

Szechenyi Istvan University (Mađarska). 

Sveučilišna škola namijenjena je mladeži hrvatskoga podrijetla i svim drugim studentima koji žele upoznati 

Hrvatsku, steći ili proširiti svoje znanje o njoj te naučiti ili usavršiti hrvatski jezik. 

Akademski program obuhvaća 120 školskih sati nastave (105 obveznih i 15 sati izbornih sati), pri čemu se jezična 

nastava sastoji od odvojenih gramatičkih i lektorskih sati. Znanje hrvatskoga jezika dijeli se na tri razine - početnu 

(1, 2, 3), srednju (1, 2, 3) i naprednu (1, 2). Akademski dio programa održat će se u učionicama u Zgradi Ureda za 

međunarodnu suradnju u Zvonimirovoj 8. 

Program iz hrvatske kulture i povijesti sastavni je dio Škole koji organizira Hrvatska matica iseljenika. 

Uključuje akademska i terenska predavanja o hrvatskoj kulturi i povijesti, stručno vođene posjete muzejima, 

galerijama, umjetničkim izložbama, kulturnim i znanstvenim ustanovama, odlaske na kazališne predstave i 

koncerte, susrete s poznatim hrvatskim umjetnicima, kao i studijske izlete u Hrvatsko zagorje i na Plitvička jezera. 

Polaznici koji polože ispite u okviru Sveučilišne škole hrvatskoga jezika i kulture dobit će diplomu Sveučilišne 

škole, svjedodžbu s upisanim ocjenama i potvrdu o ostvarenih 8 ECTS bodova za Hrvatski jezik i 1 ECTS bod za 

Hrvatsku kulturu. Rad ovogodišnje Sveučilišne škole hrvatskoga jezika i kulture službeno će započeti u subotu 25. 

lipnja, a završiti u petak 22. srpnja, kada će polaznicima biti uručene diplome. 
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Dodijeljene diplome studentima diplomskoga studija Sveučilišta u Zagrebu i Sveučilišta u Orléansu iz 

područja bioindustrije 

Svečanost je započela minutom šutnje za žrtve napada u Nici prilikom proslave nacionalnoga praznika dan prije. 

Pozdravne govore održali su rektor Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Damir Boras, izaslanik rektora Sveučilišta u 

Orléansu i koordinator studija profesor Daniel Hagege i veleposlanica Republike Francuske u Republici Hrvatskoj 

Nj. E. Michèle Boccoz, nakon čega je uslijedila dodjela diploma.  Sedmoj generaciji studenata diplomskoga studija 

Sveučilišta u Zagrebu i Sveučilišta u Orléansu iz područja bioindustrije diplome su uručili rektor prof. dr. sc. Damir 

Boras i profesor Daniel Hagege u nazočnosti dekana Prirodoslovno-matematičkoga fakulteta prof. dr. sc. Zorana 

Curića i dekana Prehrambeno-biotehnološkoga fakulteta prof. dr. sc. Damira Ježeka. 

 

Svečanosti su nazočili koordinator studija na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu prodekan prof. dr. sc. 

Vladimir Mrša i koordinatorica studija na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu prof. dr. sc. Višnja Besendorfer. 

U ime promoviranih studenata, nazočnima na svečanosti obratila se Valentina Jurkaš s Prirodoslovno-

matematičkoga fakulteta Sveučilišta u Zagreb. Suradnja Sveučilišta u Zagrebu i Sveučilišta u Orléansu na 

diplomskom studiju iz područja bioindustrije temelji se na Sporazumu o suradnji koji su čelnici dviju institucija 

potpisali u studenom 2007.  

Na temelju Sporazuma, studentima Sveučilišta u Zagrebu koji studiraju na diplomskom studiju Prirodoslovno-

matematičkoga fakulteta iz područja molekularne biologije te na diplomskom studiju Prehrambeno-

biotehnološkoga fakulteta iz područja molekularne biotehnologije, omogućeno je pohađanje dijela nastave koju 

izvodi Sveučilište u Orléansu, kao i obavljanje prakse u francuskim tvrtkama. Na taj način studenti stječu 

preduvjete za dobivanje francuske diplome Sveučilišta u Orléansu na razini magistra iz područja bioindustrije 

(Diplôme de Master du domaine Sciences et Technologie, mention Sciences du Vivant,  

spécialité techniques bio-industrielles). Program je usklađen s Bolonjskim procesom, a u izvođenju nastave na 

drugoj godini diplomskoga studija sudjeluju profesori Sveučilišta u Zagrebu i Sveučilišta u Orléansu na 

francuskom, engleskom i hrvatskom jeziku. Uz Sveučilište u Zagrebu i Sveučilište u Orléansu, realizaciju 

programa podržava Veleposlanstvo Republike Francuske u Republici Hrvatskoj.  

 



 

Natječaji  

 

 

Natječaji za mobilnost studenata 

 

Natječaj za mobilnost studenata u svrhu stručne prakse u okviru Programa Erasmus + Ključne aktivnosti 1 u 

akademskoj godini 2016./17.  

Sveučilište u Zagrebu raspisalo je natječaj za sudjelovanje u Programu Erasmus+ mobilnost studenata u svrhu 

stručne prakse u ak. god. 2016./2017. (1. krug).  

Prvi krug Natječaja namijenjen je studentima koji sa stručnom praksom žele početi od jeseni ili zime 2016.: početak 

mobilnosti u periodu 1. rujna 2016.- 1. siječnja 2017., a završetak mobilnosti najkasnije 30. rujna 2017.  

Natječaj je otvoren do 15. rujna 2016., a mjesta za praksu 

i  predviđena  financijska  potpora  odobravaju  se  prema  redoslijedu  dostave  potpune  prijavne  

dokumentacije (U slučaju ranijeg isteka predviđenih sredstava, Sveučilište zadržava pravo ranijeg zatvaranja 

Natječaja). Tekst natječaja i sve dodatne informacije mogu se naći na internet stranicama Ureda za 

međunarodnu  suradnju:  

 

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

 

  

Natječaj za stipendiju za studentsku razmjenu u ak. god. 2016./17: 

 

 

U okviru bilateralne međusveučilišne razmjene objavljen je sljedeći Natječaj za stipendiju za studentsku razmjenu u 

ak. god. 2016./17: 

 

1 stipendija, za studente preddiplomskih studija, za ljetni semestar 2016./2017., za Nacionalno sveučilište u 

Singapuru (Singapur). Rok za prijave: 16. Kolovoza 2016. 

 

Detaljnije informacije dostupne su na:  

http://www.unizg.hr/fileadmin/rektorat/Suradnja/Medunarodna_razmjena/Studenata/Bilaterala/2016_2017/

natjecaj_Singapore_2016-17_ljetni.pdf  

 

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