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MEĐUNARODNI POSJETI SVEUČILIŠTU U ZAGREBU 

Predstavnici 40 privatnih visokoškolskih ustanova iz Indonezije posjetili Sveučilište u Zagrebu 

Predstavnici 40 privatnih visokoškolskih 

ustanova iz Udruženja privatnih 

visokoškolskih institucija iz Indonezije 

(APTISI) posjetili su Sveučilište u Zagrebu 

te se pritom susreli i s predstavnicima 

Rektorskoga zbora Republike Hrvatske. Na 

početku sastanka sudionici su se ukratko 

predstavili. Rektor Sveučilišta u Zagrebu prof. 

dr. sc. Damir Boras pozdravio je pr isutne i  

izrazio zadovoljstvo proširivanjem suradnje s  

Indonezijom, s kojom je Sveučilište i do sada imalo odličnu suradnju. 

Prorektor za znanost, međuinstitucijsku i međunarodnu suradnju prof. dr. sc. Miloš Judaš gostima je ukratko 

predstavio Sveučilište u Zagrebu, nakon čega je uslijedila prezentacija dr. M. Budi Djatmika i gospodina Georgea 

Iwana Marantike, predsjednika i dopredsjednika  APTISI-ja. Dr. M. Budi Djatmika upoznao je nazočne s 

poviješću visokoga obrazovanja u Indoneziji, naglasivši kako je Indonezija peta populacija svijeta s gotovo 5,4 

milijuna studenata i preko 4.500 visokoobrazovnih institucija. 

Gospodin Marantika je, između ostaloga, naglasio kako je cilj posjeta umrežiti hrvatske i indonezijske istraživače. 

U ime indonezijskoga veleposlanika nazočnima se kratko obratio i njegov savjetnik, gospodin Widjoseno 

Sastroamidjojo. U svom obraćanju naglasio je kako su u posljednje tr i godine potpisana tr i Memoranduma 

o razumijevanju s hrvatskim visokoškolskim ustanovama. 

Veleposlanik Republike Hrvatske u Indoneziji, Nj. E. Dražen Margeta u svom je govoru istaknuo kako je 

obrazovanje prepoznato kao važno područje suradnje dviju strana te sastanci poput ovoga zasigurno mogu pomoći 

unapređenju ostvarenja ciljeva. Prorektor Sveučilišta u Puli, prof. dr. sc. Valter Boljunčić ukratko je predstavio 

svoje Sveučilište. 

Uslijedila je diskusija i zaključeno je da su područja zajedničkoga interesa i buduće potencijalne suradnje: 

pomorsko gospodarstvo, zdravstvo, IT tehnologija te obnovljivi izvori energije. Razgovaralo se također o 

poticanju studentske mobilnosti. 

Na kraju je potpisan i Memorandum o razumijevanju između Sveučilišta u Zagrebu i APTISI-ja, kojemu je cilj 

produbljivanje i širenje suradnje dviju akademskih zajednica, kao i poticanje studentske mobilnosti, istraživanja u 

području obrazovanja, ali i u srodnim područjima te razvijanje zajedničkih istraživačkih projekata. 

http://www.unizg.hr/suradnja/medunarodna-suradnja/akademski-glasnik/
http://www.unizg.hr/suradnja/medunarodna-suradnja/akademski-glasnik/


Veleposlanik NR Kine u Hrvatskoj posjetio Sveučilište u Zagrebu 

Rektor Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. 

sc. Damir Boras ugostio je 24. 

svibnja 2017. veleposlanika Narodne 

Republike Kine u Hrvatskoj Nj. E. 

Huja Zhaominga. Sastanku su 

nazočili prorektorica za studente, 

studije i upravljanje kvalitetom prof. 

dr. sc. Ivana Čuković-Bagić, 

prorektor za znanost, međuinstitucijsku 

i međunarodnu suradnju prof. dr. sc. 

Miloš Judaš, voditeljica Ureda za 

međunarodnu suradnju Sveučilišta u  

Zagrebu dr. phil. Branka Roščić i gospodin Shaolin Feng, prvi tajnik Veleposlanstva NR Kine. 

Nakon uvodnih riječi konstatirano je da se ove godine slavi 25. godišnjica uspostave diplomatskih odnosa između 

Republike Hrvatske i NR Kine, koja ima sve važniju globalnu ulogu i iznova ju naglašava pokretanjem inicijative 

novoga Puta svile. Naime, u Pekingu je ovog mjeseca održan veliki gospodarski summit posvećen ovoj kineskoj 

inicijativi, na kojem se okupilo 29 državnika te predstavnici iz 110 zemalja. Kina je najavila da će u projekt 

investirati 124 milijarde dolara, a kineski predsjednik Xi Jinping pozvao je na izgradnju otvorenoga svjetskoga 

gospodarstva. 

Središnja tema sastanka bila je jače povezivanje kineskih akademskih institucija sa Sveučilištem u Zagrebu. 

Sveučilište u Zagrebu izvan Europske unije surađuje u programima sa sljedećim kineskim institucijama: City 

University of Hong Kong, Beijing Sport University, Shanghai Institute of Foreign Trade (2010.) / Shanghai 

University of International Business and Economics, Shanghai Institutes for International Studies, Huazhong 

Agricultural University, Xi'an Jiaotong University North China Electric Power University, Tianjin International 

Chinese College i Jiuzhaigou National Preserve Management Bureau, Chengdu Institute of Biology-Chinese 

Academy of Sciences. 

Dodatno, u okviru programa Erasmus+ International Credit mobility za partnerske zemlje (KA107), razmjena 

studenata i profesora realizirana je sa sljedećim institucijama: Beijing Sport University, China University of 

Political Science and Law, East China University of Political Science and Law, Huazhong Agricultural University 

i Shanghai University of International Business and Economics (SUIBE). 

Naravno, bilo je riječi i o aktivnostima Konfucijevog instituta koji djeluje od 2012. godine u okviru Sveučilišta, te 

su isti na sastanku predstavljali hrvatski voditelj Krešimir Jurak, predstavnik Sveučilišta u Zagrebu, i njegov 

kineski kolega voditelj Yan Lidong, predstavnik Šangajskog instituta za međunarodnu trgovinu. Voditelji Instituta 

izravno zastupaju interese hrvatske i kineske strane. 

Veleposlanik Zhaoming naglasio je važnost podučavanja kineskoga jezika i kulture na Filozofskom fakultetu 

Sveučilišta u Zagrebu i težnju da se program razvije u Odsjek za kineski jezik i kulturu, odnosno da se dugoročno 

osnuje znanstveni institut koji bi, uz humanističko područje, proučavao i ostala područja kao što su kineska 

politika, zakonodavstvo  i gospodarstvo. U tom smislu je od važnosti i jačanje kulturne razmjene i prijevoda 

kineskih publikacija na hrvatski jezik. 

Rektor Boras je izrazio podršku jačanju i širenju akademske ponude, pojasnivši i ulogu fakulteta te nadležnoga 

ministarstva, ključnih za ostvarivanje željenih ciljeva koji zahtijevaju i znatna financijska ulaganja. 
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Izaslanstvo 'Indiana State University' posjetilo Sveučilište u Zagrebu 

Predsjednik Odbora za znanost i međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu akademik Vladimir Bermanec i 

predsjednik Povjerenstva za odabir studenata i zaposlenika u programima mobilnosti prof. dr. sc. Davor Ježek kao 

domaćini ugostili su 29. svibnja 2017. izaslanstvo američkoga Indiana State University, u sastavu: provost Mike 

Licari, Ph.D., Lisa Hughes, Center  for  Global Engagement, Elise Lima, Center  for  Global Engagement, 

Zachariah Mathew, Ph.D., Center  for  Global Engagement staff, Chris McGrew, Ph.D., Center  for  Global 

Engagement staff, prof. Diana Hews, prof. Joy O’Keefe, prof. Shana Kopaczewski, prof. Lisa Decker, prof. 

Lisa Phillips, prof. Ann Rider, prof. Brian Kilp, prof. Bev Simms i prof. Don Rogers. 

U sastavu domaćega izaslanstva bili su prof. dr. sc. Rea Fulgosi Masnjak, doc. dr. sc. Damir Miholić, prof. Aida 

Bukvić, doc. art. Tatjana Aćimović, prof. art. Ljerka Očić, izv. prof. dr. sc. Nada Zgrabljić Rotar, doc. dr. 

sc. Mladen Tomorad, prof. dr. sc. Dubravka Hranilović, prof. dr. sc. Martina Domines Veliki, dr. sc. Željka 

Miklošević, dr. sc. Aleksandra Huić, te Dora Gelo i Renata Hranjec, stručne savjetnice u Uredu za 

međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu. 

Izaslanstvo partnerskoga sveučilišta, s kojim je potpisan međusveučilišni sporazum već ima dugogodišnju suradnju 

s Edukacijsko-rehabilitacijskim fakultetom, a nedavno su postignuti i dogovori u umjetničkom području, 

konkretno s Akademijom dramske umjetnosti. 

Nakon uvodnoga razgovora, predstavnici fakulteta osvrnuli su se da dosadašnje kontakte i suradnje te iznijeli 

konkretne prijedloge za buduću suradnju. Nastavno na središnji sastanak održani su pojedinačni sastanci s 

navedenim predstavnicima Filozofskoga fakulteta, Hrvatskih studija i Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u 

cilju definiranja specifičnih detalja suradnje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

Delegacija Dongseo Sveučilišta posjetilo Sveučilište u Zagrebu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dana 6. lipnja 2017. rektor prof. dr. sc. Damir Boras ugostio je delegaciju Dongseo Sveučilište, Južna Koreja. U 

delegaciji Sveučilišta u Zagrebu bili su i prorektor za znanost, međuinstitucijsku i međunarodnu suradnju prof. dr. 

sc. Miloš Judaš, prof. dr. sc. Neven Vrček, izv. prof. dr. sc. Gordan Gledec i doc. dr. sc. Sandro Gerić dok 

su u koreanskoj delegaciji bile dr. Dong Soon Park, Chancellor, prof. dr. Jung Sun Kim, Vice President, prof. 

Soon Rae Cha, Musical Depar tment. 

Suradnja između Fakulteta organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu i Dongseo Sveučilišta započela je 

2014. godine pokretanjem projekta  SOCTECH - Knowledge Consortium Social Technologies for Smart and 

Inclusive Society. U okviru projekta djeluje 8 sveučilišta:  

 Sveučilište Bolonja (Italija),  

 Sveučilište Josai (Japan, Tokio),  

 Sveučilište Middlesex (UK, London),  

 Sveučilište Huazhong (Kina),  

 Sveučilište Dongseo (Koreja),  

 Sveučilište Mykolas Romeris (Vilnius, Litva), 

 Sveučilište Linaus (Švedska), te  

 Fakultet organizacije i informatike (Sveučilište u Zagrebu). 

 

Cilj projekta je uspostaviti okvir za suradnju između visokoškolskih institucija Europe i jugoistočne Azije. 

Suradnja se odvija kroz razvoj i izvođenje zajedničkih studijskih programa, razmjenu nastavnika i studenata, 

organiziranje znanstvenih konferencija, sudjelovanje u prijavama i radu na projektima. Dogovorom članova, 

voditelj projekta je Sveučilište Mykolas Romeris. Koordinator projekta na Fakultetu organizacije i informatike je 

doc.dr.sc. Sandro Gerić. Od dosadašnjih aktivnosti uspostavljene su web stranice projekta, dostupne na 

poveznici http://consortiumsoctech.mruni.eu/, uspostavljen je međunarodni časopis „Social Technologies“, te se 

kontinuirano organizira konferencija „Social Technologies“. 

Uzimajući u obzir postojeću platformu, a sukladno izrečenim potencijalnim zajedničkim interesima sveučilišta se 

nastaviti u okviru individualnih inicijativa dogovarati specifične suradnje. 
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NATJEČAJI 

Drugi krug Natječaja Erasmus+ za PARTNERSKE ZEMLJE – odlazna mobilnost osoblja 

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 01.09.2017. do 31.05.2018. za aktivnosti: podučavanje (STA) - (nastavno osoblje Sveučilišta u Zagrebu i 

sastavnica) i osposobljavanja (STT) - (nastavno i nenastavno osoblje). Rok za prijavu: zaključno do 23. lipnja 2017. 

Tekst Natječaja i upute za prijavu dostupni su na stranicama Ureda za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu, 

http://www.unizg.hr/nc/vijest/article/drugi-krug-natjecaja-erasmus-za-partnerske-zemlje/. 

 

Natječaj za Međunarodnu parlamentarnu stipendiju (IPS) u Berlinu 

Njemački parlament (der Deutsche Bundestag) u suradnji sa 

sveučilištima: Freie Universität Berlin, Humboldt-Universität 

Berlin, Technische Universität Berlin raspisao je natječaj za 

Međunarodnu parlamentarnu stipendiju (IPS) na pet mjeseci u 

Berlinu. 

Međunarodna parlamentarna stipendija (IPS) namijenjena je 

visoko kvalificiranim i politički  zainteresiranim mladim ženama i 

muškarcima koji su voljni nakon završenog programa vratiti se u 

svoju domovinu, te aktivno i odgovorno sudjelovati u oblikovanju 

njezine demokratske budućnosti. 

Der Deutsche Bundestag, Njemački parlament, pruža mladim 

ljudima mogućnost da tijekom 13-tjednog rada kod jednog od 

zastupnika Bundestaga upoznaju njemački parlamentarni sustav i 

političke procese donošenja odluka, kao i mogućnost da steknu 

praktična iskustva u području parlamentarnog rada. 

Uvjeti:  

hrvatsko državljanstvo 

završen sveučilišni studij 

vrlo dobro poznavanje njemačkog jezika 

poznavanje njemačke politike, društva i povijesti 

mlađi od 30 godina na početku stipendije. 

Stipedija iznosi 500 EURA mjesečno, osiguran je besplatan smještaj te troškovi osiguranja i puta. Rok za prijavu je 

30. lipnja 2017. a natječajni postupak provodi Njemačko veleposlanstvo u Zagrebu. Stipendiste bira nezavisna 

izborna komisija Njemačkog parlamenta. Daljnje informacije dostupne su pri Njemačkom veleposlanstvu ili na 

internetu pod adresom: www.bundestag.de/ips  
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MEĐUNARODNI MEĐUSVEUČILIŠNI SPORAZUMI 

Za detaljnije informacije kontaktirajte dora.gelo@unizg.hr  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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., Mislav Grujić, mag. philol. angl., Jura Kapustić, mag. oec. 

mailto:dora.gelo@unizg.hr
http://www.unizg.hr/suradnja/medunarodna-suradnja/

