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Broj  11 

Prosinac 2017.  

MEĐUNARODNI POSJETI SVEUČILIŠTU U ZAGREBU 

Argentinski veleposlanik posjetio rektora Sveučilišta u Zagrebu 

 

Dana 5. prosinca 2017. rektor Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Damir Boras zajedno s prorektorom za 

znanost, međuinstitucijsku i međunarodnu suradnju prof. dr. sc. Milošem Judašem ugostio je 

veleposlanika Republike Argentine sa sjedištem u Budimpešti Nj. E. Maximiliana Gabriela Gregorija 

Cernadasa.  

 

Veleposlanik je zatražio sastanak na Sveučilištu u Zagrebu s namjerom inicijalnoga upoznavanja i 

ostvarivanja komunikacije unutar akademske zajednice. Cilj je prvenstveno bio povezivanje u području 

jezičnih studija te razvijanja svakog oblika akademske suradnje koji doprinosi vidljivosti argentinske 

kulture u Hrvatskoj i obrnuto. Na taj način je planirano ojačati veze dvaju naroda u području kulture i 

obrazovanja. Obje strane su naglasile postojanje prostora za razvoj mobilnosti, kako studentske, tako i 

mobilnosti nastavnoga osoblja. 

 

U nadi da će povijesna povezanost dviju zemalja rezultirati kvalitetnom suradnjom, veleposlanik i rektor 

sa zadovoljstvom su predložili novi sastanak. 

 

Sastanku je prisustvovala Dora Gelo iz 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/
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Veleposlanik Republike Kosova posjetio Sveučilište u Zagrebu 

 

 
U srijedu 29. studenoga 2017. rektor Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Damir Boras primio je 

veleposlanika Republike Kosova u Republici Hrvatskoj NJ. E. Gëzima Kasapollija i saborsku 

zastupnicu gospođu Erminu Lekaj Prljaskaj. Sastanku je nazočila i dr. phil. Branka Roščić, voditeljica 

središnjega Ureda za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu. Svrha posjeta bila je radni sastanak 

na kojem su gosti iznijeli težnju za jačim povezivanjem kosovskih akademskih institucija sa 

Sveučilištem u Zagrebu. 

 

Tijekom sastanka razgovaralo se o velikome broju članova kosovske akademske zajednice koji su 

studirali na Sveučilištu u Zagrebu, te su i dalje povezani sa Sveučilištem. 

 

Nacionalni strateški plan Republike Kosova je jačanje obrazovanja na svim razinama, poglavito u 

području visokoga obrazovanja i doktorskih studija. 

 

Kao znak dobre akademske suradnje između hrvatskih i kosovskih sveučilišta te prijateljskih odnosa tih 

dviju država, veleposlanik NJ. E. Gezim Kasapolliji i saborska zastupnica Ermina Lekaj Prljaskaj iznijeli 

su zamolbu rektoru Damiru Borasu da Sveučilište u Zagrebu podupre njihovu inicijativu za otvaranjem 

lektorata albanskoga jezika na Sveučilištu u Zagrebu. Taj je plan ujedno i dio Operativnoga 

programa za nacionalne manjine za razdoblje 2017. - 2020. prema odluci Vlade RH. 

 

Rektor prof. dr. sc. Damir Boras prihvatio je ponudu uz zamolbu da se uspostavi lektorat hrvatskoga 

jezika na partnerskome Sveučilištu u Prištini (https://www.uni-pr.edu/) te predložio daljnje korake za 

ostvarivanje uspostave dvaju lektorata, što bi se reguliralo bilateralnim ugovorom na državnim razinama. 

https://www.uni-pr.edu/
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NATJEČAJI 

Četvrti krug natječaja Erasmus+ za mobilnost osoblja za razdoblje mobilnosti od 

15.02.2018. do 31.05.2018. – PARTNERSKE ZEMLJE (KA 107) 

Sveučilište u Zagrebu raspisalo je četvrti krug Natječaja 

Erasmus+ za mobilnost osoblja za razdoblje mobilnosti od 

15.02.2018. do 31.05.2018. – PARTNERSKE ZEMLJE 

(KA107) za aktivnosti: podučavanje (STA) - (nastavno  

osoblje Sveučilišta u Zagrebu i sastavnica) i osposobljavanja (STT) - (nastavno i nenastavno osoblje). Na 

Natječaj se može prijaviti osoblje sljedećih sastavnica: EFZG, FER, FFZG, FPZG, PHARMA i PRAVO. 

Rok za prijavu je: 21. prosinca 2017. Više informacija o uvjetima Natječaja i prijavnica dostupni su na 

sljedećem linku: http://www.unizg.hr/nc/vijest/article/cetvrti-krug-natjecaja-erasmus-za-mobilnost-

osoblja-za-razdoblje-mobilnosti-od-15022018-do-31/. 

 

NATJEČAJ Erasmus+ za mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja za razdoblje 

mobilnosti od 19.02.2018. do 31.03.2019. – PARTNERSKE ZEMLJE (KA107) 

 

Sveučilište u Zagrebu raspisalo je NATJEČAJ Erasmus+ 

za mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja za 

razdoblje mobilnosti od 19.02.2018. do 31.03.2019. – 

PARTNERSKE ZEMLJE (KA107) za aktivnosti:  

podučavanje (STA) - (nastavno osoblje Sveučilišta u Zagrebu i sastavnica) i osposobljavanja 

(STT) - (nastavno i nenastavno osoblje).  

Rok za prijavu je: 10. siječnja 2017. Više informacija o uvjetima Natječaja i prijavnica dostupni 

su na sljedećem linku: http://www.unizg.hr/nc/vijest/article/natjecaj-erasmus-za-mobilnost-

nastavnog-i-nenastavnog-osoblja-za-razdoblje-mobilnosti-od-1902201/. 

MEĐUNARODNI MEĐUSVEUČILIŠNI SPORAZUMI 

Za detaljnije informacije kontaktirajte dora.gelo@unizg.hr  

Produljeni sporazumi: Lomonosov State Moscow University (Rusija), na razdoblje od 5 godina i 

University of Natural Resources and Life Sciences (BOKU, Austrija), na razdoblje od 4 godine. 

Potpisani sporazumi: University of Chile (Čile), na razdoblje od 5 godina i Institut Teknologi Bandung 

(Indonezija), na razdoblje od 5 godina. 

 

http://www.unizg.hr/nc/vijest/article/cetvrti-krug-natjecaja-erasmus-za-mobilnost-osoblja-za-razdoblje-mobilnosti-od-15022018-do-31/
http://www.unizg.hr/nc/vijest/article/cetvrti-krug-natjecaja-erasmus-za-mobilnost-osoblja-za-razdoblje-mobilnosti-od-15022018-do-31/
http://www.unizg.hr/nc/vijest/article/natjecaj-erasmus-za-mobilnost-nastavnog-i-nenastavnog-osoblja-za-razdoblje-mobilnosti-od-1902201/
http://www.unizg.hr/nc/vijest/article/natjecaj-erasmus-za-mobilnost-nastavnog-i-nenastavnog-osoblja-za-razdoblje-mobilnosti-od-1902201/
mailto:dora.gelo@unizg.hr
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Nova platforma Youth Wiki 

 

The Erasmus+: Education and Youth Policy Analysis Unit of EACEA pokreće novu mrežnu platformu Youth 

Wiki  

https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/youthwiki .  

 

Riječ je o novoj europskoj mrežnoj enciklopediji nacionalnih politika za mlade. Ova platforma je sveobuhvatna 

baza podataka nacionalnih struktura, politika i aktivnosti koje služe kao podrška mladim ljudima. Ciljevi platforme 

su promocija europske suradnje u području koje se bavi mladim ljudima kao i podrška odlučivanju na temelju 

najboljih dostupnih dokaza (evidence-based decision making). 

 

 

 

Održana 11. Nacionalna platforma Erasmus Studentske Mreže 

 

 

Od 24. do 26. studenog 2017. održana je 11. Nacionalna platforma Erasmus Studentske Mreže. Erasmus Student 

Network (ESN) broji preko 40.000 studenata širom Europe i cilj joj je ostvariti bolju i kvalitetniju studentsku 

razmjenu. Sudionike Konferencije pozdravila je institucionalna Erasmus koordinatorica Ida Ogulinac iz Ureda za 

međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu  koje sufinancira rad ESN Zagreb sredstvima iz proračuna projekta 

mobilnosti Erasmus+ i davanjem uredskog prostora na besplatno korištenje. 

 

Na Nacionalnoj platformi okupilo se svih 6 hrvatskih podružnica (Zagreb, Split, Zadar, Osijek, Rijeka i 

Dubrovnik) kako bi se izmijenila znanja, iskustva, dobre prakse i savjeti po pitanju mobilnosti studenata. 

 

ESN Zagreb od strane ESN-a Hrvatske dobio je 3 nagrade: nagradu za najbolji event (Sport Week), nagradu za  

najbolju kampanju na društvenim mrežama (ESN Zagreb facts)  te nagradu za kontinuiran i stabilan rad sekcije.  

 

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. 

https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/youthwiki
http://www.unizg.hr/suradnja/medunarodna-suradnja/

