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Rujan  2017.  

MEĐUNARODNI POSJETI SVEUČILIŠTU U ZAGREBU 

Predstavnici australskoga sveučilišta 'Curtin University' posjetili Sveučilište u Zagrebu 

Rektor Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Damir Boras ugostio je 19. srpnja 2017. profesora dr . Johna 

Yovicha i gospođu Jeanne Yovich s australskoga sveučilišta Cur tin University (Zapadna Australija). 

Sastanku su sa Sveučilišta u Zagrebu nazočili: prorektor za znanost, međuinstitucijsku i međunarodnu suradnju 

prof. dr. sc. Miloš Judaš, prodekan Medicinskoga fakulteta prof. dr. sc. Davor Ježek i voditeljica Ureda za 

međunarodnu suradnju dr. phil. Branka Roščić. 
 

Nakon uvodnoga upoznavanja sa sustavom organizacije i rada australskoga kao i zagrebačkoga sveučilišta, rektor 

prof. dr. sc. Boras i prof. dr. Yovich razgovarali su o potencijalnoj akademskoj suradnji, kako na sveučilišnoj 

razini općenito, tako i na razini područja biomedicinskih znanosti i reprodukcijske medicine, koja je uža 

specijalnost profesora Yovicha. Na sastanku je svečano potpisan međusveučilišni Sporazum o razumijevanju 

(Memorandum of Understanding).  

Curtin University je najveće sveučilište u Zapadnoj Australiji s najvećim brojem stranih studenata. 

Ciljna područja za zajedničku suradnju bi bila: biomedicina, rudarstvo, geologija, inženjerstvo, agronomija i 

humanističke znanosti. Nastavno na sastanak na Rektoratu organiziran je radni posjet Medicinskom fakultetu koji 

je vodio prof. dr. sc. Davor Ježek. 
 

Također, Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Australiji na čelu sa dr. sc. Damirom Kušanom i konzulom 

Mladenom Cvrljom proaktivno je radilo na poticanju ove akademske suradnje jer  u Australiji živi izrazito 

velika hrvatska dijaspora, značajno zastupljena i u akademskim institucijama, a koja želi surađivati s kolegama u 

Hrvatskoj. Prof. dr. Yovich je također potomak hrvatske dijaspore u Australiji. 

 

 

 

 

 

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

U utorak 5. rujna 2017. izaslanstvo Rajamangala University of Technology Krungthep iz Bangkoka s Tajlanda 

posjetilo je Sveučilište u Zagrebu, u sastavu: Dr. Hathaikorn Panngum, dekan i ravnatelj međunarodnoga studija, 

Dr. Prattana Srisuk, izvršni ravnatelj međunarodnih odnosa ICUTK-a (International College, Rajamangala 

University of Technology Krungthep) i Mr. Pitsanuwat Sujavipant, izvršni ravnatelj za planiranje i razvoj. 

U goste ih je primio prorektor za znanost, međuinstitucijsku i međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu prof. 

dr. sc. Miloš Judaš sa stručnom savjetnicom za međunarodnu suradnju Dorom Gelo. 

Tom prilikom gostujuća delegacija predstavila je svoje sveučilište kratkom video-prezentacijom nakon koje je 

prorektor Judaš predstavio i zagrebačko Sveučilište. Tijekom razgovora zaključeno je da postoje zajedničke točke 

interesa na kojima bi sveučilišta mogla ostvariti kvalitetnu suradnju. Između ostalih, snažno je naglašena 

mogućnost suradnje na području tehničkih znanosti, ali i društveno-humanističkih. 

Izaslanici u gostima izrazili su zadovoljstvo ovim susretom te iskazali nadu i očekivanje konkretizacije održanih 

razgovora. Sveučilište u Zagrebu potvrđuje jednaki stav pa je u tom smislu otvoren put prema budućim 

pregovorima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOGAĐAJI 

Sveučilište u Zagrebu sudjelovalo na Danu otvorenih vrata za iseljenike i hrvatske manjinske 

zajednice kod Predsjednice RH 

Sveučilište u Zagrebu sudjelovalo je na Danu 

otvorenih vrata za iseljenike i hrvatske manjinske 

zajednice održanom u petak 21. srpnja 2017. u 

Uredu predsjednice Republike Hrvatske Kolinde 

Grabar-Kitarović. Predsjednica Grabar-Kitarović 

je istaknula važnost povezivanja domovinske i 

iseljene Hrvatske te naglasila uspostavljanje veza 

s potomcima Hrvata koji su se iselili prije više 

desetljeća, osobito s mladima i ljudima srednje 

dobi. Napomenula je kako je njima potrebno 

omogućiti posjete Hrvatskoj kroz programe  



3 

školovanja, studija i učenja hrvatskoga jezika, ali i 

poslovne programe. Nužnim drži i poticanje osnivanja 

i rada društava i zaklada za učenje hrvatskoga jezika i 

kulture u zemljama gdje su Hrvati manjinske 

zajednice. 

Rektor Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Damir 

Boras i voditeljica Sveučilišne škole hrvatskog 

jezika i kulture prof. dr. sc. Zrinka Jelaska tijekom 

svečanoga programa dodijelili su diplome 

polaznicima Sveučilišne škole hrvatskog jezika i 

kulture, dok je svakom polazniku osobno čestitala i 

predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović. 

Sveučilište u Zagrebu i njegove akademske 

programe predstavljao je središnji Ured za 

međunarodnu suradnju, stručna suradnica Ana 

Barbarić i voditeljica dr. Branka Roščić te 

nastavnice Croaticuma, Centra za hrvatski kao 

drugi i strani jezik Filozofskoga fakulteta. Uz 

općenito veliki interes brojnih nazočnih za 

formalno učenje hrvatskoga jezika i kulture, 

posebnih upita bilo je u vezi regulacije upisa 

studenata iz dijaspore i kvota za dijasporu. 

Welcome day / Dan dobrodošlice za strane studente u zimskom semestru 2017./2018. 

Ured za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu organizira Dan dobrodošlice/Welcome day za strane 

studente na razmjeni koji će na Sveučilištu u Zagrebu boraviti u zimskom semestru akademske godine 

2017./2018. Dan dobrodošlice održat će se na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu u petak 29. rujna 

2017. s početkom u 14 sati. Pozdravni govor održat će prorektorica za studente, studije i upravljanje kvalitetom 

prof. dr. sc. Ivana Čuković-Bagić, a djelatnici Ureda za međunarodnu suradnju predstavit će međunarodne 

aktivnosti Sveučilišta, mogućnosti studiranja na engleskom jeziku na Sveučilištu, učenje hrvatskog jezika za 

strance i sl.  

Hrvatski studenti iz udruge Erasmus Student Network predstavit će što znači živjeti i studirati u Zagrebu te 

prikazati aktivnosti koje će tijekom semestra organizirati za strane studente kao što su izleti, zajednička druženja, 

učenje stranih i hrvatskog jezika i sl. 

U zimskom semestru ak.god. 2017./2018. na Sveučilištu u Zagrebu će u sklopu programa Erasmus+ i bilateralne 

međusveučilišne razmjene gostovati oko 550 stranih studenata, od čega 522 studenta iz programa Erasmus+. 

Najviše studenata u sklopu programa Erasmus+ gostovat će na Ekonomskom fakultetu (110) te na Pravnom(78) i 

Filozofskom fakultetu(54). Najviše studenata dolazi iz Poljske i Španjolske a zatim iz Njemačke.  

Ured za međunarodnu suradnju će od 25.09.2017. do 1.10.2017. organizirati i Tjedan dobrodošlice za dolazne 

strane studente sa sljedećim aktivnostima: razgled grada, predavanja na temu hrvatske kulture i baštine, hrvatskog 

obrazovnog sustava, religijske baštine u Hrvatskoj, kulturološkog šoka i procesa akulturacije, orguljaški koncert u 

crkvi Sv. Marka te jednodnevni izlet na Plitvička jezera. Predavanja će održati sveučilišni profesori sastavnica 

Sveučilišta u Zagrebu. Svim sastavnicama Sveučilišta, nastavnicima, domaćim i stranim studentima želimo dobar 

i uspješan početak nove akademske godine.  
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STIPENDIJE 

Stipendije za islandske studije na Sveučilištu na Islandu (Reykjavík) za ak. god. 2018./19. 

Islandsko ministarstvo obrazovanja, znanosti i kulture 

raspisalo je natječaj za dodjelu stipendija stranim 

studentima za studij islandskog kao drugog jezika na 

Sveučilištu na Islandu za razdoblje od 1. rujna 2018. do 30. 

travnja 2019. Stipendije su namijenjene studentima koji uče 

moderni islandski jezik, završili su najmanje jednu godinu 

studija i poznaju islandski jezik na razini opisanoj u 

natječaju. Rok za prijave: 1. prosinac 2107. (datum 

zaprimanja prijave).  

Detaljnije na: http://www.arnastofnun.is/page/studentastyrkir_menntamalaraduneytis_en.  

 

Godišnje stipendije za (poslije)diplomske studije u Bavarskoj za ak. god. 2018./19. 

Bavarski akademski centar za srednju, istočnu i 

jugoistočnu Europu (BAYHOST) raspisao je natječaj za 

dodjelu jednogodišnjih stipendija za diplomski ili doktorski 

studij na bavarskim sveučilištima u ak. god. 2018./19. 

Stipendije su namijenjene studentima srednje, istočne i 

jugoistočne Europe. Jednogodišnji studijski boravak u 

Bavarskoj kao dio doktorskoj studija u matičnoj zemlji 

također može biti financiran. Stipendije mogu se produljiti u 

dva navrata do najviše 3 godine. Rok za prijavu (za osobe 

koje se prijavljuju po prvi puta) je 1. prosinac 2017. (datum 

zaprimanja).  

Dodatne informacije mogu se pronaći na poveznici http://www.uni-r.de/bayhost/english/scholarships/study-in-

bavaria/index.html ili na e-mail doeppe@bayhost.de.  

 

Natječaj za  Posebni diplomski program za međunarodne studente nuklearnog inženjeringa i 

inovacijskih sustava 

Sveučilište u Tokyu, Japan, raspisalo je natječaj za 

prijave na Posebni diplomski program za međunarodne 

studente nuklearnog inženjeringa i inovacijskih 

sustava. Program uključuje dvogodišnji diplomski 

studij i doktorski studij u trajanju od tri godine. 

Odabrani kandidati započet će sa studijem u rujnu 

2018. godine. Kandidatima s izvanrednim akademskim 

uspjehom dodijelit će se stipendija koja pokriva 

školarinu, troškove upisa i života za vrijeme 

cjelokupnog boravka na studiju. Studij je pretežito na 

engleskom jeziku dok su predavanja na japanskom 

jeziku izborna. Selekcija kandidata vršit će se na 

temelju prijavne dokumentacije i on-line intervjua. 

Prijavu je moguće ispuniti na sljedećoj poveznici: 

http://www.n.t.u-tokyo.ac.jp/prospective/special-

graduate/?lang=en.  

 

http://www.uni-r.de/bayhost/english/scholarships/study-in-bavaria/index.html
http://www.uni-r.de/bayhost/english/scholarships/study-in-bavaria/index.html
mailto:doeppe@bayhost.de
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Ponuda za kraći posjet Sveučilištu u Cincinnatiju u 2018. godini 

U okviru međusveučilišnog sporazuma i s ciljem jačanja bilateralne suradnje Sveučilište u Cincinnatiju ponudilo 

je prihvatiti u kraći posjet (7 do 10 dana) do 2 osobe sa Sveučilišta u Zagrebu u 2018. godini. Posjet je moguće 

ostvariti u svrhu jačanja dosadašnjih suradnji ili pokretanja novih. Sveučilište u Cincinnatiju snosi trošak povratne 

avionske karte i smještaja.  Prijave je do 15. listopada 2017. potrebno dostaviti Sveučilištu u Cincinnatiju na 

Mary.Watkins@uc.edu i u kopiji Uredu za  

međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu na renata.hranjec@unizg.hr. Prijave supotpisuje dekan. Odabir 

kandidata vrši Sveučilište u Cincinnatiju. Rezultati bi trebali biti poznati do 15. studenoga. Poželjno je da 

kandidati već prilikom prijave imaju uspostavljen kontakt s (potencijalnim) partnerom na Sveučilištu u 

Cincinnatiju i dogovore moguće teme posjeta. Prijavni obrazac  i dodatne informacije o ponudi dostupni su na 

http://www.unizg.hr/nc/vijest/article/ponuda-za-kraci-posjet-sveucilistu-u-cincinnatiju-u-2018-godini/.  

 

MEĐUNARODNI MEĐUSVEUČILIŠNI SPORAZUMI 

Potpisan sporazum između Sveučilišta u Zagrebu i Sveučilišta u Melbourneu u Australiji 

Prilikom posjete predsjednice Republike 

Hrvatske Kolinde Grabar-Kitarović 17. 

kolovoza 2017. australskom Bio21 Molecular 

Science & Biotechnology Institute potpisan je 

sporazum između Sveučilišta u Zagrebu i 

Sveučilišta u Melbourneu u Australiji. U 

prisustvu predsjednice sporazum su potpisali: 

prorektorica Sveučilišta u Melbourneu prof. 

Margaret Sheil Provost, r avnatelj Bio21 

Instituta i Prirodoslovnog fakulteta prof. 

Frances Separovic.  

Kao svjedok bio je prisutan hrvatski ambasador Damir Kušen, a rektor Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Damir 

Boras je potpisnik sporazuma.  

Cilj sporazuma je olakšati istraživačku suradnju i doktorske studije. Jedna od ključnih stavki sporazuma je i 

povećanje broja studenata između obje institucije s fokusom na doktorske studije inženjeringa i znanosti. Više 

informacija dostupno je na: http://www.bio21.unimelb.edu.au/president-croatia-her-excellency-ms-kolinda-grabar-

kitarovic-visits-bio21. 

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

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

