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Broj  4 

Svibanj 2018.  

MEĐUNARODNI POSJETI SVEUČILIŠTU U ZAGREBU 

Predstavnice uglednih britanskih krovnih obrazovnih institucija posjetile Sveučilište u Zagrebu 

 

U auli Sveučilišta u Zagrebu u ponedjeljak 16. travnja 2018. održan je sastanak uprave i predstavnika 

Sveučilišta u Zagrebu s dvije gošće iz uglednih britanskih institucija koje se bave visokim obrazovanjem 

i obrazovanjem društva općenito: Vivienne Stern i prof. Jo Beall. 

Gospođa Vivienne Stern direktorica je Universities UK International - međunarodnoga ogranka 

krovnoga udruženja britanskih sveučilišta, a prof. Jo Beall direktorica za obrazovanje i društvo British 

Councila i članica njegova izvršnoga odbora. 

Sa Sveučilišta u Zagrebu nazočili su: prof. dr. sc. Damir Boras, rektor, prof. dr. sc. Ivana Čuković-Bagić, 

prorektorica za studente, studije i upravljanje kvalitetom, prof. dr. sc. Miloš Judaš, prorektor za znanost, 

međuinstitucijsku i međunarodnu suradnju, predstavnici 8 sastavnica (Akademija dramske umjetnosti, 

Ekonomski fakultet, Fakultet elektrotehnike i računarstva, Grafički fakultet, Hrvatski studiji, 

Prirodoslovno-matematički fakultet, Stomatološki fakultet i Učiteljski fakultet) i predstavnica 

Sveučilišnoga računskoga centra (SRCE) mr. sc. Sandra Kučina Softić. 

Susret se održao na inicijativu British Councila u Hrvatskoj - međunarodne organizacije Ujedinjenoga 

Kraljevstva za kulturne i obrazovne veze čija je direktorica Aida Salamanca sa svoje dvije suradnice 

također nazočila sastanku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.unizg.hr/suradnja/medunarodna-suradnja/akademski-glasnik/
http://www.unizg.hr/suradnja/medunarodna-suradnja/akademski-glasnik/
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Cilj sastanka bio je pružiti predstavnicima hrvatskih sveučilišta i sastavnica uvid u viziju i aktualne 

međunarodne prioritete britanskoga sektora visokoga obrazovanja, kao i pružiti gošćama priliku da se 

pobliže upoznaju s međunarodnim izazovima i prioritetima hrvatskoga visokog obrazovanja kako bi se 

identificirala područja od zajedničkoga interesa za daljnju suradnju između hrvatskih i britanskih 

sveučilišta. Najviše rasprava vodilo se o pitanjima mobilnosti i razmjene studenata, razlozima odlaska 

naših studenata u Veliku Britaniju, motivaciji dolazaka britanskih studenata u Hrvatsku te o financijama 

i novčanim ulaganjima u područja znanstvenih istraživanja. 

 

Izaslanstvo Baden-Württemberga posjetilo Sveučilište u Zagrebu 

 

U četvrtak 19. travnja 2018. Sveučilište u Zagrebu posjetilo je izaslanstvo Baden-Württemberga, 

predvođeno državnom tajnicom za znanost, istraživanje i umjetnost, gospođom Petrom Olschowski.  

Cilj posjeta Hrvatskoj jest upoznavanje sa sektorom visokoga obrazovanja, ali i kulturnim sektorom 

kako bi se potaknula ili unaprijedila postojeća suradnja.  

Na prvi dio zajedničkoga sastanka s rektorom i prorektorima pozvani su dekanica Akademije dramske 

umjetnosti red. prof. art. Franka Perković, dekan Akademije likovnih umjetnosti red. prof. art. 

Aleksandar Battista Ilić, dekan Agronomskoga fakulteta prof. dr. sc. Zoran Grgić te prodekan za znanost 

i međunarodnu suradnju Filozofskoga fakulteta izv. prof. dr. sc. Dragan Bagić, odnosno sastavnica  

kojima već postoje neki zajednički projekti ili će se tek dogovoriti projekti od zajedničkoga interesa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veleposlanik Nj.E. Hu Zhaoming u radno posjetu Sveučilištu u Zagrebu 

 

Dana 12. travnja 2018.  rektor prof. dr. sc. Damir Boras ugostio je veleposlanika Narodne Republike 

Kine Nj.E. Hu Zhaoming. Tijekom posjeta vođeni su razgovori o uspostavi odsjeka za kineski jezik na 

Filozofskom fakultetu. Sastanku je nazočila i dekanica Filozofskog fakulteta prof. dr. sc. Vesna 

Vlahović-Štetić.Od strane Sveučilišta u Zagrebu bio je nazočan Krešimir Jurak, voditelj Konfucijevog 

instituta i dr.phil. Branka Roščić, voditeljica Ureda za međunarodnu suradnju.  
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Veleposlanik Kanade NJ. E. Daniel Maksymiuk posjetio Sveučilište u Zagrebu 

 

Rektor Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Damir Boras ugostio je u petak 27. travnja 2018. veleposlanika 

Kanade u Republici Hrvatskoj NJ. E. Daniela Maksymiuka. Radni sastanak održan je u cilju suradnje i 

obilježavanja 25 godina uspostave diplomatskih odnosa između Republike Hrvatske i Kanade.  

Rektor Boras prihvatio je zamolbu veleposlanika Maksymiuka da Sveučilište u Zagrebu ugosti stručni 

seminar pod nazivom Canadian Study Seminar koji će se održati 12. svibnja 2018. Seminar koordinira 

doc. dr. sc. Vanja Polić s Odsjeka za anglistiku Filozofskog fakulteta, koja je također prisustvovala 

sastanku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzvratno, rektor Boras je pozvao veleposlanika Maksymiuka da se Veleposlanstvo priključi 

obilježavanju 350. godišnjice Sveučilišta u Zagrebu koja počinje s novom akademskom godinom, a s 

obzirom na jako dobru akademsku suradnju s kanadskim sveučilištima York, Toronto, Saskatchewan, 

New Brunswick, McGill, itd. 

Uz rektora Borasa, od strane Sveučilišta u Zagrebu sastanku je nazočila dr. phil. Branka Roščić, 

voditeljica središnjega Ureda za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu, a iz veleposlanstva 

Kanade bila je nazočna gospođa Vlatka Ljubenko. 

 

Sveučilište u Zagrebu i Veleposlanstvo Kanade organiziraju kanadistički seminar povodom 25 

godina diplomatskih odnosa dviju država 

 

Povodom proslave 25. obljetnice hrvatsko-kanadskih diplomatskih odnosa, Veleposlanstvo Kanade u 

suorganizaciji sa Sveučilištem u Zagrebu organizirao je kanadistički seminar u subotu 12. svibnja 2018. 

u 9 sati u auli Sveučilišta u Zagrebu (Trg Republike Hrvatske 14). Seminar se održao na engleskom 

jeziku od 9 do 18 sati, a izlagali su pet uglednih profesora kanadistike i jedna kanadska nagrađivana 

pjesnikinja. 
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Svečanost su kratkim govorom otvorili glavni suorganizatori: prof. dr. sc. Damir Boras, rektor 

Sveučilišta u Zagrebu, Nj. E. g. Daniel Maksymiuk, kanadski veleposlanik i dr. sc. Vanja Polić, 

docentica na Filozofskom fakultetu i predsjednica Hrvatsko-kanadskoga akademskoga društva. 

Govornici su diskutirali o biografskom grafičkom romanu kao žanru koji iz godine u godinu privlači sve 

veću pozornost kritike i teorije, o pitanjima kanadskih Prvih Naroda i načinima na koje se oni služe 

navedenim žanrom da bi progovorili o svojim iskustvima. O grafičkim romanima, dokumentarnom filmu 

i poeziji govorilo se i s aspekta transnacionalnosti i multikulturalnosti, a bilo je riječi i o oblicima 

neinstitucionaliziranoga kazališta, poput kazališta političke intervencije u Kanadi, pri čemu se 

proučavalo kako društveni događaji poput mimohoda za Dan rada, ulični agitprop i pokreti za prava 

pojedinaca i skupina funkcioniraju kao kazalište/poprište za političku intervenciju.  

Riječ je bilo o interdisciplinarnom seminaru koji spaja društvene i humanističke teme. "Drago mi je što 

se povodom 25. obljetnice diplomatskih odnosa Kanade i Hrvatske, u bliskom partnerstvu sa 

Sveučilištem u Zagrebu, pruža jedinstvena prilika za akademski dijalog o kanadskoj književnosti i 

kulturi", izjavio je u povodu ovoga događanja kanadski veleposlanik Maksymiuk. 

 

Posjet studenata iz Utrechta  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sveučilište u Zagrebu imalo je priliku ugostiti 30 studenata komunikacijskih znanosti sa Sveučilišta u 

Utrechtu koji su u Zagreb došli radnim posjetom. U suradnji s Uredom za odnose s javnošću, središnji 

Ured za međunarodnu suradnju predstavio je Sveučilište u Zagrebu, mogućnosti studiranja na 

engleskom jeziku te međunarodne aktivnosti Sveučilišta dok je prof. dr. sc. Danijel Labaš predstavio 

studij komunikologije na Hrvatskim studijima.  
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Predstavnici indonezijskih sveučilišta u posjetu Sveučilištu u Zagrebu 

 

Rektor Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Damir Boras ugostio je 3. svibnja 2018. predstavnike dvaju 

indonezijskih sveučilišta: Gunadarma University i Hasanuddin University. Uz rektora Borasa, od strane 

Sveučilišta u Zagrebu sastanku su nazočili prof. dr. sc. Miloš Judaš, prorektor za znanost, 

međuinstitucijsku i međunarodnu suradnju, izv. prof. dr. sc. Mario Vražić, prodekan za poslovanje 

Fakulteta elektrotehnike i računarstva te Željka Pitner, stručna savjetnica središnjega Ureda za 

međunarodnu suradnju.  

Od indonezijskih sveučilišta sastanku su nazočili: s Gunadarma University-ja prof. dr. E. S. Margianti, 

rektorica, prof. I. Made Wiryana, voditelj međunarodne suradnje i prof. Arief Rahman, predstojnik 

Odsjeka za arhitekturu; s Hasanuddin University-ja nazočna je bila prof. dr. Niartiningsih Syamsuddin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nakon uvodnih izlaganja i uzajamnoga upoznavanja institucija razgovaralo se o uspostavi suradnje na 

razini gostovanja profesora kao prvi korak te o dodatnim projektima koji bi doprinijeli razvoju 

kadrovskih i institucionalnih kapaciteta indonezijskih sveučilišta. Predloženo je potpisivanje 

memoranduma o sporazumijevanju. 
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PROGRAM ERASMUS+ MOBILNOST 

 

 

 

 

 

Sveučilištu u Zagrebu odobren projekt mobilnosti Erasmus+ za programske zemlje (EU) za 2018. 

 

Sveučilištu u Zagrebu odobren projekt mobilnosti Erasmus+ za programske zemlje (EU) za 2018. 

godinu. Erasmus+ projektnu prijavu piše, projekt prijavljuje i provodi središnji Ured za međunarodnu 

suradnju Sveučilišta u Zagrebu. Agencija za mobilnost i programe EU (Ampeu) odobrava projektnu 

prijavu i dodjeljuje raspoloživa financijska sredstva (http://www.mobilnost.hr/). Iznos sredstava odobren 

Sveučilištu u Zagrebu je oko 35% ukupnoga dostupnog proračuna za KA103 aktivnost na razini 

Hrvatske.  I dalje je prioritet studijski boravak studenata (SMS) za koji se odobrava 70% ukupno 

raspoloživoga proračuna. 

 

Za projekt Erasmus + 2018-1-HR01-KA103-046931 Sveučilištu u Zagrebu su odobrena nepovratna 

financijska sredstva u iznosu od 3.106.895,00 EUR za razdoblje od 1. lipnja 2018. do 30. rujna 2018. 

(oko 23 mil. kuna, konačan iznos ovisi o tečaju na dan uplate). Senat Sveučilišta je 10. travnja 2018. 

rektoru prof. dr. sc. Damiru Borasu dao suglasnost za prihvat dodijeljenih sredstava i potpis projektnoga 

ugovora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U odnosu na prošlogodišnji projekt 2017. ukupno povećanje budžeta za 2018. iznosi 

30%! 
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Pregled po projektnim aktivnostima i odobrenim sredstvima za pojedine aktivnosti: 

SMS – studenti studijski boravak: 1.980.000,00 EUR za 720 mobilnosti – odobren oko 25% veći budžet 

u odnosu na projekt iz 2017. 

SMP – studenti stručna praksa: 715.000,00 EUR za 260 mobilnosti – odobreno oko 47% veći budžet u 

odnosu na projekt iz 2017. 

STA – nastavno osoblje za održavanje nastave: 84.150,00 EUR za 90 mobilnosti – odobreno oko 83% 

više mobilnosti i pripadajući veći budžet u odnosu na projekt iz 2017. 

STT – nastavno i ne(nastavno) osoblje za stručno usavršavanje: 81.345,00 EUR za 87 mobilnosti – 

odobren 24% veći budžet u odnosu na projekt iz 2017. 

Na poveznici  su objavljeni rezultati za projekte mobilnosti unutar programskih zemalja KA103 za 

Erasmus+ natječajnu godinu 2018.  

Središnji Ured za međunarodnu suradnju je natječaj za aktivnost studentski studijski boravak - SMS 

2018. već proveo, rezultati se nalaze  ovdje.  

 

Objavljeni Rezultati Erasmus+ natječaja za studente - studijski boravak za mobilnost u ak. god. 

2018./19. 

 

Stipendirani su svi studenti odobreni od svojih sastavnica (ukupno 710 studenata). U rezultatima 

natječaja studentima su dodijeljene stipendije u ukupnom iznosu od 1.754.850,00 eura iz odobrenoga 

projekta Erasmus+ 2018-1-HR01-KA103-046931. 

Rezultate natječaja možete pogledati OVDJE.  

 

Natječaj za mobilnost studenata u svrhu stručne prakse Erasmus+ za akademsku godinu 2018./19. 

- 1. KRUG 

 

Sveučilište u Zagrebu objavilo je 1. krug Natječaja za Erasmus+ stručnu praksu za akademsku godinu 

2018./19. Natječaj je namijenjen studentima koji sa stručnom praksom žele početi u periodu 2. srpnja 

2018.- 31. prosinca 2018. Završetak mobilnosti mora biti najkasnije do 30. rujna 2019. Rok prijave je 

30.5.2018. Cijeli tekst Natječaja, dodaci Natječaju kao i popis popratne dokumentacije dostupni su na 

sljedećoj poveznici: //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. 

 

Najava raspisa Erasmus+ natječaja za mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja u ak. god. 

2018./2019. - programske zemlje (KA103) 

Predviđa se raspisivanje Erasmus+ natječaja za mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja u ak. god. 

2018./2019. - programske zemlje (KA103) polovicom svibnja 2018. Natječaj će biti objavljen na  

http://www.unizg.hr/suradnja/medunarodna-razmjena/razmjena-sveucilisnih-djelatnika/natjecaji/.  

http://www.unizg.hr/nc/vijest/article/erasmus-rezultati-natjecaja-za-studente-studijski-boravak-za-ak-godinu-201819/
http://www.unizg.hr/suradnja/medunarodna-razmjena/razmjena-studenata/natjecaji/
http://www.unizg.hr/suradnja/medunarodna-razmjena/razmjena-sveucilisnih-djelatnika/natjecaji/
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Ostale vijesti 

Ljetna škola Podunavske rektorske konferencije 

Od 1. do 8. srpnja 2018. na Danube University Krems održat će se Ljetna škola Podunavske rektorske 

konferencije (Danube Rectors’ Conference, DRC) pod nazivom „Modernizing Europe: Generating 

Accountability“. Škola okuplja mlade znanstvenike iz podunavskih i zemalja srednje Europe koji žele 

predstaviti svoje istraživačke projekte, kao i osoblje iz regionalnih organizacija, javne uprave i znanstvenih 

ustanova. Rok za prijavu je 3. lipnja. Više detalja dostupno je na https://www.drc-

danube.org/2018/02/23/15th-drc-summer-school-2018/.   

 

 

Veleposlanstvo Japana raspisalo je u ime Ministarstva obrazovanja, kulture, sporta, znanosti i 

tehnologije Japana (MEXT) natječaj za dodjelu stipendija stranim studentima za studij u Japanu  

 

Natječaj je raspisan za preddiplomski studije, stručne studije na višim tehnološkim školama, stručno 

usavršavanje na višim školama, (poslije)diplomske istraživačke studije. Više na poveznici http://

www.hr.emb-japan.go.jp/hr/2018/kultura-2018-04-stipendije-vlade.html  

 

MEĐUNARODNI MEĐUSVEUČILIŠNI SPORAZUMI 

Za detaljnije informacije kontaktirajte dora.gelo@unizg.hr  

Potpisani sporazumi: Univerzitet u Banjoj Luci, BiH (2018., 5 godina) 

Obnovljeni sporazumi: National Sun Yat-sen University, Tajvan (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., Jura Kapustić, mag. oec., Nikola Poslončec, mag. oec. 

https://www.drc-danube.org/2018/02/23/15th-drc-summer-school-2018/
https://www.drc-danube.org/2018/02/23/15th-drc-summer-school-2018/
http://www.hr.emb-japan.go.jp/hr/2018/kultura-2018-04-stipendije-vlade.html
http://www.hr.emb-japan.go.jp/hr/2018/kultura-2018-04-stipendije-vlade.html
mailto:dora.gelo@unizg.hr
http://www.unizg.hr/suradnja/medunarodna-suradnja/

