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Sveučilišni dan međunarodne suradnje 

Petak ,14. prosinca 2018. na Sveučilištu u Zagrebu, Ulica kralja Zvonimira 8, dvorana 13, 

prizemlje desno 

 

 Održat će se Sveučilišni dan međunarodne suradnje u organizaciji Središnjeg ureda za međunarodnu 

suradnju uz sudjelovanje prodekana za međunarodnu suradnju, ECTS koordinatora i kontakata za 

međunarodnu suradnju sastavnica Sveučilišta u Zagrebu, Odbora za znanost i međunarodnu suradnju, 

Povjerenstva za odabir studenata i zaposlenika u programima mobilnosti te Povjerenstva za žalbe u 

programima mobilnosti.  

Teme tradicionalnog godišnjeg sastanka bit će Erasmus+ projekti mobilnosti (KA103 i KA107) te ostale 

mogućnosti razmjene studenata i nastavnika, kao i ostale aktivnosti Središnjeg ureda za međunarodnu 

suradnju. Studentska udruga Erasmus Student Network Zagreb predstavit će svoje aktivnosti, a sudionici 

mobilnosti (nastavno i nenastavno osoblje) podijelit će s prisutnima svoja iskustva sudjelovanja u 

programima koje administrira Središnji ured za međunarodnu suradnju.  

http://www.unizg.hr/suradnja/medunarodna-suradnja/akademski-glasnik/
http://www.unizg.hr/suradnja/medunarodna-suradnja/akademski-glasnik/
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MEĐUNARODNI POSJETI SVEUČILIŠTU U ZAGREBU 

Posjet predstavnika Sveučilišta u Mainzu 

Dana 7. prosinca 2018. prorektor za znanost i međunarodnu suradnju prof. dr. sc. Miloš Judaš i 

voditeljica Ureda za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu, dr. Branka Roščić primili su u posjet 

delegaciju Sveučilišta u Mainzu http://www.uni-mainz.de  koju je predvodio  posebni savjetnik za 

partnerstvo sa Sveučilištem u Zagrebu, profesor Werner E.G. Müller.  

Kao dopisni član Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti profesor Müller od godine 1998. aktivno 

sudjeluje u znanstvenom životu Hrvatske zbog čega je dobio i nagradu Spiridion Brusina za poseban 

doprinos razvoju prirodnih znanosti u Hrvatskoj. Nakon održanog predavanja u HAZU-u bio je u posjetu 

Sveučilištu kako bi s domaćinima razgovarao o proširenju suradnje u području posebnih programa za 

studente, povezivanju znanstvenika radom na zajedničkim istraživačkim projektima i mogućnostima za 

suradnjom na području obrazovanja učitelja u Europskom okviru. Suradnja dvaju sveučilišta počela je 

sklapanjem sporazuma 1975. i od tada traje bez prekida do današnjeg dana što zajedno s činjenicom 

povezivanja dvaju gradova prijatelja, Mainza i Zagreba, a koje prijateljstvo traje i dulje, od 1967., 

svjedoči o uskoj povezanosti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sastanku su prisustvovali i predstavnik Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu profesor Siegfried 

Gehrmann kao i kolege uvaženog gosta prof. dr. sc.  Xiaohong  Wang i prof. dr. sc. Renato Batel. 

 

Veleposlanik Republike Argentine posjetio Sveučilište u Zagrebu 

 

Prorektor za znanost i međunarodnu suradnju prof. dr. sc. Miloš Judaš i dr. phil. Branka Roščić, 

voditeljica središnjega Ureda za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu ugostili su u ponedjeljak 

10. prosinca 2018. veleposlanika Republike Argentine Nj. E. Maximiliana Gregorija-Cernadasa. 

Radni sastanak održan je s ciljem dogovaranja mogućnosti akademske suradnje i uspostave niza 

sporazuma: Unversidad de Buenos Aires, Pontificia Universidad Catolica, Universidad San Pablo de 

Tucuman, Universidad Nacional de Rosario, Universidad Nacional de Tierra del Fuego i Nacional 

Universidad de Tucuman.  

Kako bi suradnja bila što bolje usmjerena i što kvalitetnije strukturirana, delegacija Unversidad de 

Buenos Aires planira posjet hrvatskim sveučilištima početkom 2019. Sudionici su izrazili nadu i 

spremnost za razvoj odnosa i za rad na postizanju rezultata. 
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STIPENDIJE 

 

Summer Internships - The University Of Cincinnati International Office 

Ured za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Cincinnatiju (University Of Cincinnati) traži studente za 

rad u njihovom uredu od 3. lipnja do 26. srpnja 2019. u svrhu izrade video i tiskanih materijala za njihov 

ured. Strani studenti radit će zajedno sa studentima Sveučilišta u Cincinnatiju. Stranim studentima 

Sveučilište u Cincinnatiju će osigurati smještaj i prehranu, a trošak prijevoza i vize snose sami. Sva 

pitanja i prijavu molimo uputiti Natalie Ochmann, natalie.ochmann@uc.edu. Više uputa o prijavi kao i 

opis posla dostupno je na https://www.uc.edu/international/About/summer-internship.html. Rok za 

prijavu je 1. veljače 2019.  

 

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 te 

doktorski studenti. Natječaj je otvoren do 20. siječnja 2019., a odnosi se na razdoblje od 1. rujna 2019. do 

31. kolovoza 2020. 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 

 

PROGRAM ERASMUS+ MOBILNOST 

 

 

 

 

Sveučilište u Zagrebu raspisalo je  Četvrti 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 01.02.2019. do 

31.05.2019. Natječaj je otvoren do 18. prosinca 2018. Više informacija o uvjetima Natječaja i prijavni 

obrasci dostupni su na sljedećem linku. 

Produžetak Natječaja za mobilnost studenata u svrhu stručne prakse Erasmus+ za akademsku 

godinu 2018./19. - 2. KRUG 

 

2. krug Natječaja za Erasmus+ stručnu praksu za akademsku godinu 2018./19. Sveučilišta u Zagrebu je 

produljen, s novim rokom za prijave do 19.12.2018. Studenti koji se prijave tijekom produžetka 

Natječaja mogu sa stručnom praksom početi u periodu 25. veljače 2019.- 30. srpnja 2019. Završetak 

mobilnosti mora biti najkasnije do 30. rujna 2019. 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. 

 

http://www.eu-japan.eu/events/vulcanus-japan
http://www.unizg.hr/nc/vijest/article/cetvrti-krug-natjecaja-za-mobilnost-nastavnog-i-nenastavnog-osoblja-01022019-31052019-era/
Produžetak%20Natječaja%20za%20mobilnost%20studenata%20u%20svrhu%20stručne%20prakse%20Erasmus+%20za%20akademsku%20godinu%202018./19.%20-%202.%20KRUG
Produžetak%20Natječaja%20za%20mobilnost%20studenata%20u%20svrhu%20stručne%20prakse%20Erasmus+%20za%20akademsku%20godinu%202018./19.%20-%202.%20KRUG
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MEĐUNARODNI MEĐUSVEUČILIŠNI SPORAZUMI 

Za detaljnije informacije kontaktirajte dora.gelo@unizg.hr  

Potpisani sporazumi: University of Vienna, Austrija (2018.),  Qatar University, Katar (2018., 5 godina),  

 

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 , mag. oec. 

OSTALE VIJESTI 

 

Open Doors: Russian Scholarship projekt otvara mogućnost za studiranje u inozemstvu. Troškovi 

studiranja na diplomskim studijima vodećih ruskih sveučilišta kao i vodećih sveučilišta u svijetu platit će 

Ruska Federacija. 

 

Područja su sljedeća: 

Biologija 

Računarstvo 

Matematika 

Poslovna ekonomija 

Političke znanosti i međunarodni studiji 

Psihologija 

Fizika 

Filologija i lingvistika 

Kemija 

Ekonomija 

  

More info about the Open Doors: Russian Scholarship project. 

mailto:dora.gelo@unizg.hr
http://www.unizg.hr/suradnja/medunarodna-suradnja/
https://od.globaluni.ru/en/index.php?utm_source=email&utm_medium=partners&utm_campaign=hse_2019

