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Broj  10 

Studeni 2017.  

MEĐUNARODNI POSJETI SVEUČILIŠTU U ZAGREBU 

 

Veleposlanik Mađarske u Republici Hrvatskoj Nj. E. József Magyar posjetio Sveučilište u 

Zagrebu 

 

 

Veleposlanik Mađarske u Republici Hrvatskoj Nj. E. József Magyar došao je u petak 13. listopada 2017. 

u radni posjet prof. dr. sc. Damiru Borasu, rektoru Sveučilišta u Zagrebu. Svrha posjeta bila je pregled i 

dogovaranje aktivnosti vezanih uz posjet delegacije mađarskoga sveučilišta Corvinus University of 

Budapest Sveučilištu u Zagrebu krajem listopada ove godine.                                     

 

Naime, Corvinus University of Budapest dodijelilo je u rujnu 2017. počasni doktorat predsjednici 

Republike Hrvatske Kolindi Grabar-Kitarović. Svečanosti u Budimpešti nazočio je i rektor Sveučilišta u 

Zagrebu prof. dr. sc. Damir Boras koji je s kolegom rektorom mađarskoga sveučilišta prof. dr. Andrásem 

Lánczijem razgovarao o jačanju akademske suradnje.  

 

Sastanku je nazočila i dr. phil. Branka Roščić, voditeljica središnjega Ureda za međunarodnu suradnju 

Sveučilišta u Zagrebu, koji je organizator posjeta.  

http://www.unizg.hr/suradnja/medunarodna-suradnja/akademski-glasnik/
http://www.unizg.hr/suradnja/medunarodna-suradnja/akademski-glasnik/
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Izaslanstvo mađarskoga Sveučilišta Corvinus i veleposlanik u RH Nj. E. Jozsef Zoltan Magyar 

posjetili Sveučilište u Zagrebu 

 

Rektor Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Damir Boras primio je u četvrtak 26. listopada 2017. u 

službeni posjet izaslanstvo Corvinus University of Budapest koje je predvodio rektor prof. dr. sc. András 

Lánczi. 

Uz rektora Borasa sa Sveučilišta u Zagrebu sastanku su nazočili: prof. dr. sc. Miloš Judaš, prorektor za 

znanost, međuinstitucijsku i međunarodnu suradnju, prof. dr. sc. Lidija Kos-Stanišić, dekanica 

Fakulteta političkih znanosti, prof. dr. sc. Nataša Erjavec, prodekanica Ekonomskoga fakulteta, prof. dr. 

sc. Božidar Jaković, prodekan za studente Ekonomskoga fakulteta i prof. dr. sc. Dragan Bagić, 

prodekan Filozofskoga fakulteta te dr. phil. Branka Roščić, voditeljica Ureda za međunarodnu suradnju. 

Mađarsko izaslanstvo, uz rektora Lánczija činili su dr. Erzsébet Kovács, dekan Ekonomskoga fakulteta, 

dr. Csicsmann László, dekan Fakulteta društvenih znanosti i međunarodne suradnje, dr. Szántó 

Richárd, prodekan Fakulteta za menadžment, dr. Tamás Pesuth, voditelj Ureda za vanjske odnose 

i  suradnju,  István  Vilmos  Kovács,  voditelj  Ureda  za  međunarodnu  suradnju  i inovacije te mađarski  

veleposlanik u Republici Hrvatskoj, Nj. E. Jozsef Zoltan Magyar. 

Svrha posjeta bila je radni sastanak na kojem su akademski parneri predstavili svoje obrazovne i 

istraživačke aktivnosti uz naglasak na osiguranju kvalitete studijskih programa, na podjelu iskustava o 

internacionalizaciji sveučilišta te ponudi studijskih programa na engleskom jeziku. 

Takoder, bilo je riječi i o mogućnostima suradnje u području organizacije seminara, konferencija, ljetnih 

škola te ostalih susreta koje Sveučilište u Zagrebu uspješno provodi u Poslijediplomskom središtu u 

Dubrovniku, a jedno takvo središte upravo je u procesu osnivanja na Sveučilištu Corvinus. Potpisan je i 

novi  Erasmus+  sporazum  za  razmjenu  tudenata između ekonomskih fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i  

mađarskoga Sveučilišta Corvinus. 

Kao znak dobre akademske suradnje izmedu hrvatskih i mađarskih sveučilišta te prijateljskih odnosa 

dviju država, predstavnike dvaju sveučilišta ugostio je na radnom ručku mađarski veleposlanik u 

Republici Hrvatskoj, Nj. E. Jozsef Zoltan Magyar. 
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DOGAĐAJI 

 

Sveučilišta ključna u promicanju suradnje i izgradnji prosperiteta u regiji - zaključak Dunavske 

rektorske konferencije 

 

Na Sveučilištu u Zagrebu održana je trodnevna godišnja Dunavska rektorska konferencija (DRC) https://

www.drc-danube.org/, na kojoj su sudjelovali rektor i i predstavnici sveučilišta iz 14 zemalja. Cilj 

Konferencije je raspravljati o unaprjeđenju visokoga obrazovanja i suradnje između gotovo 70 

sveučilišta u dunavskoj regiji, a ovogodišnja je tema bila odgovornost sveučilišta u promicanju ciljeva 

EU-ove strategije za dunavsku regiju (EUSDR).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rektori i predstavnici sveučilišta iz 14 zemalja dunavske regije (Austrije, Bosne i Hercegovine, 

Bugarske, Crne Gore, Češke, Hrvatske, Mađarske, Moldavije, Njemačke, Rumunjske, Slovačke, 

Slovenije, Srbije i Ukrajine), zajedno s rektorom Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. Damirom Borasom i 

Predsjednikom DRC-a prof. dr. Friedrichom Faulhammerom, ujedno i rektorom Danube University 

Krems raspravljali su o tome kako unaprijediti visoko obrazovanje, kako promovirati dunavsku regiju 

kroz istraživanje i razvoj te kako promicati ciljeve strategije Europske unije za dunavsku regiju 

(EUSDR).  

U pozdravnom govoru prof. dr. Damir Boras, rektor  Sveučilišta u Zagrebu naglasio je da je 

Dunavska makroregionalna razvojna strategija važan alat u jačanju dobrosusjedske suradnje i izgradnje 

prosperiteta u dunavskoj regiji, a u čemu obrazovanje ima vrlo važnu ulogu. U tom je smislu Sveučilište 

u Zagrebu ponosno biti domaćinom ovako važne konferencije na kojoj su pokrivene brojne važne teme 

vezane uz visoko obrazovanje i jačanje suradnje između sveučilišta na konkretnim projektima koji mogu 

imati značajan utjecaj na  regiju.  

U sklopu konferencije održana je i svečana dodjela nagrada najboljim mladim znanstvenicima u 

dunavskoj regiji za 2017. godinu – Danubius Young Scientist Award.  

https://www.drc-danube.org/
https://www.drc-danube.org/
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Danubius Young Scientist Award nagrada je koja se jednom godišnje dodjeljuje najboljim mladim 

znanstvenicima u zemljama dunavske regije koje odabire međunarodni tim stručnjaka i članovi 

Dunavske rektorske konferencije. Gospođa Barbara Weitgruber, generalna direktorica Odjela za 

znanstvena istraživanja i međunarodnu suradnju Saveznog ministarstva za znanost, istraživanje i 

gospodarstvo Republike Austrije (BMWF) https://www.bmwfw.gv.at/Seiten/default.aspx, gospođa 

Maive Rute, zamjenica ravnatelja Zajedničkoga istraživačkoga centra Europske komisije (JRC) 

https://ec.europa.eu/jrc/en i gospodin dr. Erhard Busek, predsjedatelj Instituta za Dunavsku regiju i 

središnju Europu (IDM) http://www.idm.at/en/, ove su godine dodijelili nagrade znanstvenicima, jednom 

iz svake zemlje dunavske regije, osim Moldavije, koja ove godine nije prijavila svoje kandidate.  

Hrvatski dobitnik nagrade doc. dr. sc. Tomislav Capuder docent je na Fakultetu elektrotehnike i 

računarstva (FER) u Zavodu za visoki napon i energetiku, a odabran je za najboljega mladoga 

znanstvenika iz Hrvatske između ostalih vrlo vrijednih kandidata na temelju  doprinosa u istraživanjima 

i implementaciji naprednih rješenja u području energetike s posebnim naglaskom na održiva 

niskougljična rješenja.  

Osim nagrada mladim znanstvenicima, u sklopu konferencije DRC-a dodijeljena je i nagrada Danubius 

Award, koja je ove godine pripala prof. Marosu Finki sa Slovačkog sveučilišta tehnologije u Bratislavi 

https://www.stuba.sk/english.html?page_id=132. 

https://www.bmwfw.gv.at/Seiten/default.aspxC:/Users/dgelo/Documents/AKADEMSKI
https://ec.europa.eu/jrc/en
http://www.idm.at/en/
https://www.stuba.sk/english.html?page_id=132
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NATJEČAJI 

Natječaj za akademsku mobilnost u 2018. g.  

U tijeku je Natječaj za akademsku mobilnost u 2018. godini prema sljedećim stavkama: 

a) odlazna mobilnost prema strateškim par tner ima:  

 Macquarie University, Australija - http://www.mq.edu.au/  

 University of Melbourne, Australija - http://www.unimelb.edu.au/    

 Universidade Federal do Paraná, Brazil - http://www.ufpr.br/portalufpr/   

 Pontificia Universidad Católica de Chile, Čile - http://www.uc.cl/  

 Universidad de Magallanes, Čile - http://www.umag.cl/  

 University of Toronto, Kanada - http://www.utoronto.ca/   

 University of Cincinnati, SAD - http://www.uc.edu/   

 University of Houston, SAD - http://www.uh.edu/   

 Indiana State University, SAD - http://www.indstate.edu/   

 The Pennsylvania State University, SAD - http://www.psu.edu/ 

 Hogeschool van Amsterdam, Nizozemska – http://www.amsterdamuas.com/   

 Universiteit van Amsterdam, Nizozemska - http://www.uva.nl/en/home   

 Humboldt-Universität zu Berlin, Njemačka - https://www.hu-berlin.de/  

 Technische Universität München, Njemačka - http://www.tum.de/  

b) mobilnost prema visokoškolskim ustanovama u cijelome svijetu (nije nužno da Sveučilište u 

Zagrebu ili sastavnica imaju sklopljen međusveučilišni/međufakultetski sporazum) 

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

d) najava dolazne mobilnosti temeljem bilateralnih međusveučilišnih i međufakultetskih 

sporazuma i dolazne mobilnosti u svrhu sklapanja novih sporazuma i novih oblika suradnje.  

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

studenata. 

Rokovi za prijavu: 

 za kandidate: kandidati se mogu prijaviti online do zaključno 26. studenoga 2017. Kandidati 

dostavljaju svoju online prijavu zajedno s ostalom natječajnom dokumentacijom svojim 

matičnim sastavnicama koje određuju interni rok za prijavu.  

 za sastavnice: sastavnice dostavljaju rang-liste za prve tri stavke te najave dolaznih 

mobilnost (stavka d) Uredu za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu isključivo na 

staff@unizg.hr do zaključno petka 1. prosinca 2017. 

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

razmjena-sveucilisnih-djelatnika/natjecaji/.  

 

Natječaj za mobilnost studenata u svrhu stručne prakse Erasmus+ za akademsku godinu 2017./18. 

= 2. KRUG 

Sveučilište u Zagrebu objavilo je drugi krug natječaja za 

Erasmus+ stručnu praksu za akademsku godinu 2017./18. 

za studente koji sa stručnom praksom žele početi u periodu 

2. siječnja 2017.– 30. srpnja 2018. Završetak mobilnosti  

http://www.unizg.hr/suradnja/medunarodna-razmjena/razmjena-sveucilisnih-djelatnika/natjecaji/
http://www.unizg.hr/suradnja/medunarodna-razmjena/razmjena-sveucilisnih-djelatnika/natjecaji/
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mora biti najkasnije do 30. rujna 2018. Rok pr ijave je 24. studeni 2017.  U slučaju ranijeg isteka predviđenih 

sredstava, Sveučilište zadržava pravo ranijeg zatvaranja Natječaja, uz obavezu prethodne najave na web stranicama 

u roku od minimalno 2 radna dana prije ranijeg zatvaranja Natječaja. 

Cijeli tekst Natječaja, dodaci Natječaju kao i popis popratne dokumentacije dostupni su na sljedećoj poveznici: 

http://www.unizg.hr/nc/vijest/article/natjecaj-za-mobilnost-studenata-u-svrhu-strucne-prakse-erasmus-za-

akademsku-godinu-201718-2/. 

 

 

 

 

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., Dora Lončarić, struč. spec. oec., Ivana Matijašević mag. comm., Ida Ogulinac, mag. iur., Željka 

Pitner, prof., Ivana Veldić, mag. prim. edu., Mislav Grujić, mag. philol. angl., Jura Kapustić, mag. oec., Nikola 

Poslončec, mag. oec. 

 

MEĐUNARODNI MEĐUSVEUČILIŠNI SPORAZUMI 

Za detaljnije informacije kontaktirajte dora.gelo@unizg.hr  

 

STIPENDIJE 

Stipendija „Best of South East“ na Montanuniversität Leoben 

Dostupne su jednogodišnje stipendije (rujan-kolovoz) za studij/usavršavanje na Montanuniversität Leoben koje 

uključuju i 2-mjesečne prakse. Prijaviti se mogu studenti koji u trenutku prijave imaju već završena 4 semestra 

preddiplomskog studija te doktorski studenti. Više informacija na: http://www.unizg.hr/nc/suradnja/medunarodna-

razmjena/razmjena-studenata/ostale-mogucnosti-stipendiranja/. Rok za prijave je 22. siječnja 2018. 

 

Stipendije Vulcanus in Japan (industrijska praksa u japanskim tvrtkama) 

Raspisan je natječaj za program Vulcanus in Japan kojeg organizira EU-Japan centar za industrijsku suradnju (EU-

Japan Centre for Industrial Cooperation). Program je usmjeren na studente prirodnih i tehničkih znanosti sa 

sveučilišta u Europskoj uniji za jednogodišnje stručno usavršavanje u japanskim tvrtkama. Za stipendije se mogu 

prijaviti studenti koji su u trenutku prijave barem na 4. godini studija (mogu biti i doktorski studenti) i koji su u 

mogućnosti prekinuti studij na godinu dana. Natječaj je otvoren do 20. siječnja 2018., a odnosi se na razdoblje od 

1. rujna 2018. do 31. kolovoza 2019. Studenti Sveučilišta u Zagrebu sami šalju prijave organizatorima stipendije 

(EU-Japan centre for Industrial Cooperation). Detaljnije na: http://www.eu-japan.eu/events/vulcanus-japan. 

http://www.unizg.hr/nc/vijest/article/natjecaj-za-mobilnost-studenata-u-svrhu-strucne-prakse-erasmus-za-akademsku-godinu-201718-2/
http://www.unizg.hr/nc/vijest/article/natjecaj-za-mobilnost-studenata-u-svrhu-strucne-prakse-erasmus-za-akademsku-godinu-201718-2/
http://www.unizg.hr/suradnja/medunarodna-suradnja/
mailto:dora.gelo@unizg.hr

