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Broj  8 

Studeni 2018.  

MEĐUNARODNI POSJETI SVEUČILIŠTU U ZAGREBU 

Izaslanstvo Politehničkoga sveučilišta iz Tirane posjetilo Sveučilište u Zagrebu 
 

Izaslanstvo Polytechnic University of Tirana u sastavu: profesor Andrea Maliqari, rektor, profesor As. 

Akli Fundo, prorektor , profesor Jorgaq Kaçani, dekan (Mechanical Engineer ing Faculty), 

profesor Orion Zavalani, dekan (Electr ical Engineer ing Faculty) i Ilo Bodi, voditelj Odjela za 

produkciju i menadžment u utorak 23. listopada 2018. posjetilo je Sveučilište u Zagrebu. 

Uvažene goste primio je prof. dr. sc. Damir Boras, rektor, prof. dr. sc. Miloš Judaš, prorektor za znanost 

i međunarodnu suradnju, prof. dr. sc. Zoran Vukić s Fakulteta elektrotehnike i računarstva te prof. dr. 

sc. Nikola Vladimir, prof. dr. sc. Ivan Juraga i prof. dr. sc. Andrej Jokić s Fakulteta strojarstva i 

brodogradnje. Sastanku je prisustvovala i Ermina Lekaj Prljaskaj, zastupnica albanske nacionalne 

manjine u Hrvatskom saboru. 

Tom prilikom rektor Damir Boras predstavio je Sveučilište u Zagrebu i dao riječ prisutnim profesorima 

kako bi predstavili fakultete s kojih dolaze, a koji su potencijalni partneri u razvoju suradnje u 

budućnosti. Gostujuće izaslanstvo također je predstavilo svoje sveučilište kratkim uvodom rektora 

Andrea Maliqarija na koji su se svojim izlaganjem nadovezali ostali prisutni članovi. 

Tijekom razgovora zaključeno je da postoje zajedničke točke interesa na kojima bi sveučilišta mogla 

ostvariti kvalitetnu suradnju, osobito zajedničkim nastupanjem u međunarodnim projektima. 

Gosti iz Tirane izrazili su zadovoljstvo susretom te potvrdili očekivanja u konkretizaciji i realizaciji 

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

budućim pregovorima. 

 

http://www.unizg.hr/suradnja/medunarodna-suradnja/akademski-glasnik/
http://www.unizg.hr/suradnja/medunarodna-suradnja/akademski-glasnik/
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Izaslanstvo kineskoga visokoga obrazovanja posjetilo Sveučilište u Zagrebu 
 

Dana 29. listopada 2018. rektor Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Damir Boras ugostio je izaslanstvo 

kineskoga visokoga obrazovanja predvođeno zamjenicom predsjednika China University of 

Geosciences prof. dr. sc. Lei Yalin koji su oboje kao nositelji održali uvodne govore. Sa Sveučilišta u 

Zagrebu, uz rektora, bili su: prorektor za znanost i međunarodnu suradnju prof. dr. sc. Miloš Judaš, 

predstavnici Konfucijeva instituta u Zagrebu te predstavnici fakulteta. 

Nakon uvodnoga predstavljanja Sveučilišta, rektor Boras prepustio je riječ predstavnicima fakulteta pa su 

se redom predstavljali: Prirodoslovno-matematički fakultet, Agronomski fakultet, Filozofski fakultet, 

Ekonomski fakultet, Fakultet elektrotehnike i računarstva, Rudarsko-geološko-naftni fakultet, Pravni 

fakultet, Građevinski fakultet, Kineziološki fakultet i Farmaceutsko-biokemijski fakultet. 

Prorektor Judaš je također ukratko predstavio aktivnosti u biomedicinskom području, ponajprije 

aktivnosti Hrvatskoga instituta za istraživanje mozga, čiji je ravnatelj. 

Voditeljica Ureda za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu dr. phil. Branka Roščić govorila je o 

relevantnim programima razmjene studenata i osoblja te o mogućnostima koje pružaju u razvoju 

međusveučilišne suradnje. 

Predstavnici Konfucijeva instituta istaknuli su zadovoljstvo inicijativom i pozdravili razgovore u 

postavljenomu širokom okviru. 

U drugom dijelu sastanka kineski poslanici iz China Education Association for International Exchange 

zahvalili su na toplom prijemu i dali riječ svojim članovima: Central University of Finance and 

Economics, Shanghai International Studies University, Wuhan University of Technology, Southwest 

University, Xi'an Jiaotong University, Shanghai University of International Business and Economics, 

Yangtze University, Xihua University, Gansu University of Chinese Medicine, Shandong Institute of 

Commerce and Technology i Hainan College of Foreign Studies. 

Svrha ovoga sastanka jačanje je postojeće suradnje između Kine i Hrvatske, kao i razmjena iskustava 

dviju akademskih zajednica. 

 

 



PROGRAM ERASMUS+ MOBILNOST 

Natječaj za mobilnost studenata u svrhu stručne 

prakse Erasmus+ za akademsku godinu 2018./19. - 

2. KRUG 

Sveučilište u Zagrebu objavilo je 2. krug Natječaja za Erasmus+ stručnu praksu za akademsku godinu 

2018./19. Natječaj je namijenjen studentima koji sa stručnom praksom žele početi u periodu 7. siječnja 

2019.- 30. srpnja 2019. Završetak mobilnosti mora biti najkasnije do 30. rujna 2019. Rok za prijave je 

28.11.2018. Cijeli tekst Natječaja, dodaci Natječaju kao i popis popratne dokumentacije dostupni su na 

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

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. 

 

Natječaj za mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja u okviru Erasmus+ 

programa Ključna aktivnost 1 (KA107)  

Sveučilište u Zagrebu raspisalo je Natječaj 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 28.01.2019. do 31.03.2020. Natječaj je 

otvoren do 13. prosinca 2018.  

Više informacija o uvjetima Natječaja i prijavni obrasci dostupni su na sljedećem linku: http://

www.unizg.hr/nc/vijest/article/natjecaj-erasmus-za-mobilnost-nastavnog-i-nenastavnog-osoblja-za-

razdoblje-mobilnosti-od-2801201/ 

 

Erasmus+ Natječaj KA107 - PARTNERSKE ZEMLJE  

Sveučilište u Zagrebu raspisalo je treći krug Erasmus+ 

Natječaja KA107 - PARTNERSKE ZEMLJE – za doktorande 

Prirodoslovno-matematičkog fakulteta na Lomonosov 

Moscow State University (MSU), Ruska Federacija. Natječaj 

je otvoren do 6. prosinca 2018.  

Više informacija o uvjetima Natječaja i prijavni obrasci dostupni su na sljedećem linku: http://

www.unizg.hr/nc/vijest/article/treci-krug-erasmus-natjecaja-ka107-partnerske-zemlje-rusija-

prirodoslovno-matematickifakult/ 

 

Natječaj za mobilnost studenata u svrhu stručne prakse u Švicarskoj u okviru 

Erasmus+ programa Ključne aktivnosti 1 (KA107)  

Sveučilište u Zagrebu raspisalo je prvi Natječaj za mobilnost studenata u svrhu stručne prakse u 

Švicarskoj za razvoj digitalnih vještina (tzv. „TRAINEESHIP IN DIGITAL SKILLS”) u okviru  

Erasmus+ programa Ključne aktivnosti 1 (KA107) za razdoblje mobilnosti od 01.02.2019. do 
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30.09.2019. Natječaj je otvoren do 14. prosinca 2018. Natječaj 

je namijenjen isključivo studentima Sveučilišta u Zagrebu čiji 

je fakultet prijavu ovu aktivnost kao prihvatljivu za svoje 

studente.  

Riječ je o sljedećih šest (6) fakulteta: Arhitektonski fakultet, Fakultet elektrotehnike i računarstva, 

Fakultet organizacije i informatike Varaždin, Fakultet prometnih znanosti, Filozofski fakultet (samo 

studenti 2 odsjeka: Odsjek za lingvistiku, Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti) i 

Geodetski fakultet. Više informacija o uvjetima Natječaja i prijavni obrasci dostupni su na sljedećem 

linku: http://www.unizg.hr/nc/vijest/article/natjecaja-za-strucnu-praksu-za-razvoj-digitalnih-vjestina-u-

svicarskoj-ak-god-201819/ 

 

 

MEĐUNARODNI MEĐUSVEUČILIŠNI SPORAZUMI 

Obnovljen sporazum: DePaul University (SAD), 2018., 5 godina 

 

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: dr. sc. Ružica Bruvo, Dora Gelo, mag. iur., Maja Grđan, dipl. ing., Renata Hranjec, prof., 

Ivana Matijašević mag. comm., Ida Ogulinac, mag. iur., Željka Pitner, prof., Ivana Veldić, mag. prim. edu., Jura 

Kapustić, mag. oec., Nikola Poslončec, mag. oec., Valentina Vajdić Cimperšak 

http://www.unizg.hr/nc/vijest/article/natjecaja-za-strucnu-praksu-za-razvoj-digitalnih-vjestina-u-svicarskoj-ak-god-201819/
http://www.unizg.hr/nc/vijest/article/natjecaja-za-strucnu-praksu-za-razvoj-digitalnih-vjestina-u-svicarskoj-ak-god-201819/
mailto:dora.gelo@unizg.hr
http://www.unizg.hr/suradnja/medunarodna-suradnja/

