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Veljača 2018.  

MEĐUNARODNI POSJETI SVEUČILIŠTU U ZAGREBU 

Izaslanstvo Kineske akademije znanosti iz pokrajine Sečuan posjetilo Sveučilište u Zagrebu 

 

Rektor Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Damir Boras ugostio je 31. siječnja 2018. izaslanstvo Kineske 

akademije znanosti iz pokrajine Sečuan (The Chengdu Branch of Chinese Academy of Sciences (CAS)) 

koje je predvodio izvršni direktor Wu Cheng (Science and Technology Department of Sichuan 

Province). U kineskoj delegaciji bili su predstavnici: izvršni direktor Nie Weiwei (Division of S&T for 

Rural Development, Science and Technology Department of Sichuan Province), izv. prof. Tang Xuefei 

(School of Information and Software Engineering, University of Electronic Science and Technology of 

China) i izvršni direktor Wu Tao (Sichuan Technical Exchange Center). 

 

Uz rektora Borasa, sa Sveučilišta u Zagrebu sastanku su nazočili prorektor za znanost, međuinstitucijsku 

i međunarodnu suradnju prof. dr. sc. Miloš Judaš, predstavnici Prirodoslovno-matematičkoga fakulteta 

akademik Vladimir Bermanec, prof. dr. sc. Anđelka Plenković-Moraj i prof. dr. sc. Tomica Hrenar, 

predstavnik Fakulteta elektrotehnike i računarstva prof dr.sc. Davor Petrinović, voditelj Konfucijevoga 

instituta Krešimir Jurak i voditeljica središnjega Ureda za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu 

dr. phil. Branka Roščić. 

 

http://www.unizg.hr/suradnja/medunarodna-suradnja/akademski-glasnik/
http://www.unizg.hr/suradnja/medunarodna-suradnja/akademski-glasnik/
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Nakon uvodnih izlaganja šefova i uzajamnoga upoznavanja institucija razgovaralo se o proširenju 

suradnje na razini gostovanja profesora kao prvi korak te o dodatnim istraživačkim projektima u 

području prirodnih i tehničkih znanosti te računarstva. Kineska strana naglasila je veliku gospodarsku 

aktivnost pokrajine Sečuan u području inovacija i novih tehnologija, te astronautike, kao i povezanost 

akademskoga i gospodarskoga sektora u području stručnih praksi. 

Sveučilište u Zagrebu potpisalo je 2014. multilateralni sporazum u kojem je jedan partner iz pokrajine 

Sečuan: Chengdu Institute of Biology - Chinese Academy of Sciences uz drugoga kineskoga partnera 

Jiuzhaigou National Preserve Management Bureau i hrvatskoga partnera Nacionalni park 'Plitvička 

jezera'. 

 

 

Izaslanstvo iz Ujedinjenih Arapskih Emirata posjetilo Sveučilište u Zagrebu 

 

Rektor Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Damir Boras ugostio je 2. veljače 2018. izaslanstvo iz 

Ujedinjenih Arapskih Emirata koje je vodio Muhamed Safi El Musteganimi, generalni tajnik Svjetske 

akademije za proučavanje arapskoga jezika. U izaslanstvu je bio i Muhamed Halef, savjetnik emira 

Šarže za medije i obrazovanje, a ujedno i glavni ravnatelj nacionalne televizije. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uz rektora Borasa, od strane Sveučilišta u Zagrebu sastanku su nazočili prof. dr. sc. Miloš Judaš, 

prorektor za znanost, međuinstitucijsku i međunarodnu suradnju i dr. phil. Branka Roščić, voditeljica 

središnjega Ureda za međunarodnu suradnju te predstavnici Filozofskoga fakulteta: dekanica prof. dr. sc. 

Vesna Vlahović-Štetić i prof. dr. sc. Vjeran Kursar. 

Sastanak je svojom nazočnošću podržalo i izaslanstvo Mešihata Islamske zajednice u Hrvatskoj: 

muftija dr. Aziz ef. Hasanović, predsjednik Mešihata, dr. Ahmed Smajlović Mevludi ef. Arslani, 

zamjenik Muftije i ravnatelj Islamske gimnazije, Nermin ef. Botonjić, tajnik Mešihata i Khaled 

Yassin, voditelj Ureda za odnose s arapsko-islamskim svijetom. 

 

Svrha radnoga sastanka bila je razgovor o razvoju studija arapskoga jezika i književnosti na Filozofskom 

fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Naime, na Fakultetu se već izvodi nastava arapskoga jezika u sklopu 

Katedre za turkologiju stoga se razmatrala mogućnost proširenja nastave kao modula koji bi bio otvoren 

i za studente ostalih fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Krajnji cilj bio bi uspostava Katedre za arapski 

jezik i književnost za koju bi trebala stručna suradnja i akademskih institucija iz Ujedinjenih Arapskih 

Emirata. 
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PROGRAM ERASMUS+ MOBILNOST 

 

Održan sastanak prodekana za međunarodnu suradnju, ECTS koordinatora i kontakata za 

međunarodnu suradnju fakulteta i akademija Sveučilišta u Zagrebu 

  

U organizaciji središnjeg Ureda za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu u petak, 2. veljače 

2018., održan je sastanak prodekana za međunarodnu suradnju, ECTS koordinatora i kontakata za 

međunarodnu suradnju fakulteta i akademija u prostorijama Rektorata u Ulici kralja Zvonimira 8. Na 

sastanku su sudjelovali prorektor za umjetničko područje i međunarodni položaj Sveučilišta red. prof. 

art. Mladen Janjanin, voditeljica Ureda za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu dr. phil. Branka 

Roščić, Erasmus koordinatorica Sveučilišta u Zagrebu Ida Ogulinac sa zaposlenicima središnjeg ureda te 

prodekani za međunarodnu suradnju, ECTS koordinatori i kontakti za međunarodnu suradnju fakulteta i 

akademija Sveučilišta u Zagrebu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redoviti sastanak središnjeg Ureda za međunarodnu suradnju s predstavnicima 32 fakulteta i 3 

akademije Sveučilišta u Zagrebu održava se u cilju unapređenja postojeće međunarodne suradnje i što 

uspješnije provedbe programa međunarodne mobilnosti studenata i osoblja Sveučilišta u Zagrebu. Riječ 

je o različitim programima akademske mobilnosti, među kojima je i najveći Erasmus+ program za 

mobilnost unutar i izvan Europske unije. Kako programe mobilnosti provodi središnji Ured za 

međunarodnu suradnju, od posebne važnosti je dobra koordinacija prema fakultetima i akademijama te 

kvalitetna suradnja svih sudionika. Uz održanu konstruktivnu raspravu, na sastanku je predstavljen plan 

raspisa natječaja za sljedeću akademsku godinu, kao i novine vezane uz financijske iznose stipendija za 

studente i osoblje.   

 

Središnji Ured za međunarodnu suradnju prijavio je projektni prijedlog 2018. na otvoreni natječaj za 

Erasmus+ mobilnost u nadležnosti Agencije za mobilnost i programe EU i Europske komisije. U planu 

je više od 1000 stipendija, uglavnom za studijski boravak unutar Europske unije za studente svih 

fakulteta i akademija. Vrijednost projekta i zatraženih nepovratnih stipendija je više od 2 milijuna eura 

za ak. god. 2018./19. za programske EU države, te gotovo 1 milijun eura za partnerske zemlje izvan EU. 
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Više od 500 novih studenata otputovalo je na studij/stručnu praksu u ljetnom semestru diljem 

Europe i svijeta 

 

Dok se studenti koji su zimski semestar proveli u inozemstvu počinju vraćati s razmjene (više na http://

www.unizg.hr/nc/vijest/article/ured-za-medunarodnu-suradnju-sveucilista-u-zagrebu-ispratio-vise-od-

400-studenata-na-studiranje/), središnji Ured za međunarodnu suradnju otpratio je nove studente 

Sveučilišta u Zagrebu na studij i stručnu praksu u ljetnom semestru na brojna europska i svjetska 

partnerska sveučilišta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Više od 500 studenata provest će ljetni semestar u sklopu Erasmus+ studijskog boravka i Erasmus+ 

stručne prakse u državama Europske unije, i to u većem broju u Austriji, Njemačkoj i Španjolskoj. 

Najveći interes za studij u inozemstvu pokazali su studenti Ekonomskog, Filozofskog i Pravnog 

fakulteta, dok su se u najvećem broju studenti Prirodoslovno-matematičkog, Prehrambeno-

biotehnološkog, Veterinarskog i Filozofskog fakulteta odlučili okušati u praksi kod stranih poslodavaca. 

 

Temeljem raspisa javnog natječaja Europske komisije, Sveučilištu u Zagrebu odobreno je financiranje 

mobilnosti za programske zemlje (KA103) iz programa Europske unije, i to 1.578.500 eura za studijski 

boravak i 484.500 eura za stručnu praksu za oba semestra ak. god. 2017./18.  Riječ je o nepovratnim 

sredstvima s prosječnim iznosom stipendije po studentu između 360-560 eura/mjesecu, ovisno o vrsti 

mobilnosti i državi u koju odlazi student. Za studente s posebnim potrebama te studente slabijega 

socioekonomskoga statusa postoji i mogućnost veće stipendije. 

 

Za financiranje odlazne mobilnosti studenata Sveučilišta u Zagrebu za partnerske zemlje (KA107) iz 

programa Europske unije odobreno je 28.443 eura za partnerska sveučilišta u Sjedinjenim Američkim 

Državama, Srbiji, Bosni i Hercegovini, Rusiji te Ukrajini. 

http://www.unizg.hr/nc/vijest/article/ured-za-medunarodnu-suradnju-sveucilista-u-zagrebu-ispratio-vise-od-400-studenata-na-studiranje/
http://www.unizg.hr/nc/vijest/article/ured-za-medunarodnu-suradnju-sveucilista-u-zagrebu-ispratio-vise-od-400-studenata-na-studiranje/
http://www.unizg.hr/nc/vijest/article/ured-za-medunarodnu-suradnju-sveucilista-u-zagrebu-ispratio-vise-od-400-studenata-na-studiranje/
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Dan dobrodošlice/Welcome Day za strane studente Sveučilišta u Zagrebu 

Ured za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu u petak 23. veljače 2018. organizirao je Dan 

dobrodošlice/Welcome Day za strane studente koji na Sveučilište u Zagrebu dolaze na studijski boravak 

u ljetnom semestru akademske godine 2017./18. Dan dobrodošlice održao se u Velikoj dvorani (81) 

Arhitektonskoga, Geodetskoga i Građevinskog fakulteta na adresi Fra Andrije Kačića Miošića 26, a 

započeo je pozdravnim govorom prof. dr. sc. Nevenke Čavlek s Ekonomskoga fakulteta.  

Djelatnici Ureda za međunarodnu suradnju predstavili su Sveučilište u Zagrebu, mogućnosti studiranja 

stručnih programa na engleskom jeziku na Sveučilištu, učenje hrvatskog jezika za strance i sl. Hrvatski 

studenti iz udruge Erasmus Student Network Zagreb (ESN Zagreb) predstavili su što znači živjeti i 

studirati u Zagrebu te su upoznali studente s aktivnostima koje će tijekom semestra organizirati za strane 

studente kao što su izleti, zajednička druženja, učenje stranih i hrvatskog jezika i sl. Aktivnosti 

udruge ESN Zagreb sufinancira Sveučilište u Zagrebu iz europskoga projekta Erasmus+ mobilnost. U 

ljetnom semestru ak. god. 2017./2018. na Sveučilištu u Zagrebu će u sklopu programa Erasmus+ 

mobilnost i programa bilateralne međusveučilišne razmjene studirati oko 340 stranih studenata, od čega 

328 studenta iz programa Erasmus+ mobilnost (programske zemlje unutar EU i partnerske zemlje izvan 

EU). Većina studenata studirat će na Ekonomskom fakultetu (69) te na Pravnom (52) i Filozofskom 

fakultetu (38). Najviše studenata dolazi iz Njemačke i Francuske, a zatim iz Poljske i Španjolske. 

Ured za međunarodnu suradnju je od 19. do 25. veljače 2018. organizirao i Tjedan 

dobrodošlice (Welcome Week) za dolazne strane studente sa sljedećim aktivnostima: stručno vodstvo 

kroz kulturno i povijesno središte grada Zagreba te predavanja na Sveučilištu o hrvatskoj kulturi i baštini, 

hrvatskom obrazovnom sustavu, religijskoj baštini, kulturološkom šoku i procesu akulturacije. U 

programu je bio i orguljaški koncert u Crkvi sv. Marka te jednodnevni izlet u Varaždin. 
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NATJEČAJI  

Natječaj za studentske stipendije u zimskom semestru akademske godine 2018./19. u okviru 

bilateralne međusveučilišne razmjene 

Dvije (2) stipendije za preddiplomske i diplomske programe na Sveučilištu Chuo (Japan), za zimski 

semestar ak.god. 2018./19. 

Dvije (2) stipendije za preddiplomske i diplomske programe na Sveučilištu New Mexico (SAD), za 

zimski semestar ak.god. 2018./19. 

Dvije (2) stipendije za preddiplomske i diplomske programe na Sveučilištu Cincinnati (SAD), za zimski 

semestar ak.god. 2018./19. 

Dvije (2) stipendije za preddiplomske programe na Nacionalnom Sveučilištu u Singapuru (Singapur), za 

zimski semestar ak.god. 2018./19. 

Jednu (1) stipendiju za preddiplomske i diplomske programe na državnom sveučilištu M.V. Lomonosov 

(Rusija), za zimski semestar ak.god. 2018./19.  

Više informacija dostupno je na sljedećoj poveznici: http://www.unizg.hr/nc/vijest/article/natjecaji-za-

stipendije-za-studentsku-razmjenu-u-ak-god-20182019-1-dio/  

 

 

Natječaj za mobilnost studenata u svrhu stručne prakse Erasmus+ za akademsku godinu 2017./18. 

(3. krug) 

Sveučilište u Zagrebu objavilo je treći krug natječaja za Erasmus+ stručnu praksu za akademsku godinu 

2017./18. za studente koji sa stručnom praksom žele početi u periodu 2. svibnja 2018. – 30. srpnja 2018. 

Završetak mobilnosti mora biti najkasnije do 30. rujna 2018. Rok za prijave je 1. ožujka 2018. Tekst 

Natječaja, dodaci Natječaju kao i popis popratne dokumentacije dostupni su na sljedećoj poveznici:  

http://www.unizg.hr/nc/vijest/article/3-krug-natjecaja-za-mobilnost-studenata-u-svrhu-strucne-prakse-

erasmus-za-akademsku-godinu-2017/  

Erasmus+ program - mobilnost studenata studijski boravak za 2018./19. godinu za programske 

zemlje KA103 (EU, +) – rezultati natječaja u obradi  

Sveučilište u Zagrebu je 25. siječnja 2018. objavilo najveći natječaj za mobilnost studenata u okviru 

Erasmus+ programa ključne aktivnosti KA103 za programske zemlje. Mobilnost se može ostvariti u 

svrhu studijskog boravka u akademskoj godini 2018./2019. Na natječaj su se mogli prijaviti redovni I 

izvanredni studenti preddiplomskog, diplomskog, integriranog preddiplomskog i diplomskog ili 

poslijediplomskog studija Sveučilišta u Zagrebu. Tekst natječaja i detaljni uvjeti za prijavu mogu se 

pronaći pod natječaji za razmjenu studenata 

. Natječaj je zatvoren 15. veljače 2018. Odabir studenata vrše fakulteti i akademije. Rang liste 

fakulteta/akademija obrađuje središnji Ured za međunarodnu suradnju te radi raspodjelu stipendija 

sukladno odluci Senata (obrada traje više tjedana jer se obrađuje 35 fakulteta/akademija). Planirana 

raspoloživa sredstva projekta za stipendije studenata za studijski boravak iznose preko 1.5 milijun 

eura.  Rezultate natječaja odnosno konačnu odluku o odabiru studenata i dodjeli stipendija potvrđuje 

rektor Sveučilišta. Rezultati se očekuju u travnju 2018. a objavljuju se na mrežnoj stranici http://

www.unizg.hr/suradnja/medunarodna-razmjena/razmjena-studenata/. 

http://www.unizg.hr/nc/vijest/article/natjecaji-za-stipendije-za-studentsku-razmjenu-u-ak-god-20182019-1-dio/
http://www.unizg.hr/nc/vijest/article/natjecaji-za-stipendije-za-studentsku-razmjenu-u-ak-god-20182019-1-dio/
http://www.unizg.hr/nc/vijest/article/3-krug-natjecaja-za-mobilnost-studenata-u-svrhu-strucne-prakse-erasmus-za-akademsku-godinu-2017/
http://www.unizg.hr/nc/vijest/article/3-krug-natjecaja-za-mobilnost-studenata-u-svrhu-strucne-prakse-erasmus-za-akademsku-godinu-2017/
http://www.unizg.hr/suradnja/medunarodna-razmjena/natjecaji/
http://www.unizg.hr/suradnja/medunarodna-razmjena/natjecaji/
http://www.unizg.hr/suradnja/medunarodna-razmjena/razmjena-studenata/
http://www.unizg.hr/suradnja/medunarodna-razmjena/razmjena-studenata/
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Ostale vijesti 

 

Mjesec frankofonije 

Tijekom ožujka održat će se tradicionalni Mjesec frankofonije u kojem će se Sveučilište u Zagrebu 

predstaviti s dva koncerta studenata Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu 13. i 14. ožujka u 19 sati, 

u dvorani Stančić Muzičke akademije. Studenti će izvoditi djela francuskih skladatelja u rasponu od 18. 

do 21. stoljeća. Cijeli i ažurirani program Mjeseca frankofonije bit će dostupan na stranicama Francuskog 

instituta u Hrvatskoj, http://institutfrancais.hr/. 

Dan Frankofonije slavi se svake godine 20. ožujka. Više informacija o Mjesecu Frankofonije u svijetu 

može se pronaći na stranicama Međunarodne organizacije za frankofoniju, http://www.francophonie.org/. 

 

 

MEĐUNARODNI MEĐUSVEUČILIŠNI SPORAZUMI 

Za detaljnije informacije kontaktirajte dora.gelo@unizg.hr  

Potpisani sporazumi: Universidad de Antofagasta (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: 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. 

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

