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Broj  6 

Srpanj 2018.  

MEĐUNARODNI POSJETI SVEUČILIŠTU U ZAGREBU 

 

Veleposlanik Republike Argentine posjetio Sveučilište u Zagrebu 

 

Rektor Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Damir Boras ugostio je u srijedu 4. srpnja 2018. veleposlanika 

Republike Argentine Nj. E. Maximiliana Gregorija-Cernadasa i gospodina Rubena Mazzija, zamjenika 

predsjednika za razvoj poslovanja iz Odjela za nuklearnu energiju tvrtke INVAP.    

Radni sastanak održan je s ciljem dogovaranja mogućnosti akademske suradnje u području nuklearne 

fizike. Sastanku su stoga nazočili predstavnik Prirodoslovno-matematičkoga fakulteta prof. dr. Matko 

Milin kao i predstavnik Instituta Ruđer Bošković dr. sc. Milko Jakšić kojem je argentinsko izaslanstvo 

nastavno na sastanak bilo u posjetu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uz rektora Borasa sa Sveučilišta u Zagrebu sastanku je nazočila i dr. phil. Branka Roščić, voditeljica 

središnjega Ureda za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu. 

  

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

 

Sveučilište u Zagrebu potpisalo u Rimu Memorandum o razumijevanju s Pontifikalnim 

sveučilištem Antonianum 

 

U utorak, 26. lipnja 2018. godine, rektor Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Damir Boras u Rimu je, na 

Pontifikalnom sveučilištu Antonianum, s članovima izaslanstva Sveučilišta u Zagrebu, prorektoricom za 

studente, studije i upravljanje kvalitetom prof. dr. sc. Ivanom Čuković-Bagić i prorektorom za znanost, 

međuinstitucijsku i međunarodnu suradnju prof. dr. sc. Milošom Judašom te doc. dr. sc. Andrejom Sršen 

s Hrvatskih studija, potpisao Memorandum o razumijevanju s rektoricom Pontifikalnog sveučilišta 

Antonianum prof. dr. sc. Mary Melone. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U istoj prigodi je i izaslanstvo Sveučilišta u Mostaru na čelu s prorektoricom za međunarodnu suradnju 

prof. dr. sc. Sanjom Bijakšić te s članovima, prorektorom za znanost i razvoj prof. dr. sc. Ivom Čolakom 

i prof. dr. sc. fra Ikom Skokom s Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Mostaru, potpisalo Memorandum 

o razumijevanju s Pontifikalnim sveučilištem Antonianum jednakoga sadržaja. 

Budući da je riječ o diplomatskoj inicijativi, svečanom su potpisivanju nazočili i veleposlanici pri Svetoj 

Stolici: Nj. E. Neven Pelicarić, izvanredni i opunomoćeni veleposlanik Republike Hrvatske, Nj. E. 

Slavica Karačić, izvanredna i opunomoćena veleposlanica Bosne i Hercegovine i Nj. E. Carlos Avila 

Molina, izvanredni i opunomoćeni veleposlanik Hondurasa.  

Veleposlanici su posebno zahvalili izaslanstvu Sveučilišta u Zagrebu na iskazanom interesu za teme 

integralne ekologije koja uključuje ne samo prirodno-ekološke probleme suvremenog svijeta, već i 

društveno-ekonomske, što i znanstvena zajednica danas sve više prepoznaje kao važno znanstveno 

uporište. 
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OSTALE VIJESTI 

 

Svečano otvorena Sveučilišna škola hrvatskoga jezika i kulture 

 

U auli Sveučilišta u Zagrebu (Trg Republike Hrvatske 14) u ponedjeljak 2. srpnja 2018. u 9 sati svečano 

je otvorena Sveučilišna škola hrvatskoga jezika i kulture koju zajednički već dugi niz godina 

organiziraju Sveučilište u Zagrebu i Hrvatska matica iseljenika. 

Na svečanom otvaranju polaznike je pozdravio rektor Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Damir Boras, 

ravnatelj Hrvatske matice iseljenika Mijo Marić, prof., voditeljica Sveučilišne škole hrvatskoga jezika i 

kulture prof. dr. sc. Zrinka Jelaska i voditeljica Ureda za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu 

dr. phil. Branka Roščić.  

U radu Sveučilišne škole ove godine sudjeluje 28 polaznika iz 16 europskih i prekooceanskih zemalja 

(Austrija, Slovenija, Francuska, Mađarska, Njemačka, Nizozemska, Švicarska, Slovenija, Velika 

Britanija, Kina, Ujedinjeni Arapski Emirati, SAD, Argentina, Meksiko, Čile, Australija). 

Kao i prethodnih godina, Školu će polaziti i stipendisti s partnerskih sveučilišta. Ove godine desetero 

stipendista dolazi sa Sveučilišta u Grazu (Austrija), Sveučilišta u Beču (Austrija), Sveučilišta u 

Glasgowu (Škotska), Sveučilišta u Ljubljani (Slovenija), Sveučilišta u Rosariju (Argentina), Humboldt 

sveučilišta u Berlinu (Njemačka), Sveučilišta Pontificia Universidad Catolica de Chile (Čile) te Instituta 

Filip Kaušić (Austrija). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sveučilišna škola namijenjena je mladeži hrvatskoga podrijetla i svim drugim studentima koji žele 

upoznati Hrvatsku, steći ili proširiti svoje znanje o njoj te naučiti ili usavršiti hrvatski jezik. Akademski 

program obuhvaća 120 školskih sati nastave (105 obveznih i 15 sati izbornih nastavnih sati), pri čemu se 

jezična nastava sastoji od odvojenih gramatičkih i lektorskih sati.  
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Znanje hrvatskoga jezika dijeli se na tri razine - početnu (1, 2, 3), srednju (1, 2, 3) i naprednu (1, 2). 

Akademski dio programa održat će se u učionicama u zgradi Ureda za međunarodnu suradnju u 

Zvonimirovoj 8. 

Program iz hrvatske kulture i povijesti sastavni je dio Škole koji organizira Hrvatska matica iseljenika. 

Uključuje akademska i terenska predavanja o hrvatskoj kulturi i povijesti, stručno vođene posjete 

muzejima, galerijama, umjetničkim izložbama, kulturnim i znanstvenim ustanovama, odlaske na 

kazališne predstave i koncerte, susrete s poznatim hrvatskim umjetnicima, kao i studijske izlete u 

Hrvatsko zagorje i na Plitvička jezera. 

Polaznici koji polože ispite u okviru Sveučilišne škole hrvatskoga jezika i kulture dobit će diplomu 

Sveučilišne škole, svjedodžbu s upisanim ocjenama i potvrdu o ostvarenih 8 ECTS bodova za Hrvatski 

jezik i 1 ECTS bod za Hrvatsku kulturu. 

Rad ovogodišnje Sveučilišne škole hrvatskoga jezika i kulture službeno započinje u subotu 30. lipnja, a 

završiti u petak 27. srpnja, kada će polaznicima biti uručene diplome. 

 

PROGRAM ERASMUS+ MOBILNOST 

 

 

 

 

Najava raspisa produžetka Erasmus+ natječaja za mobilnost osoblja u ak. god. 2018./2019. - 

programske zemlje (KA103) 

 

Početkom rujna 2018. predviđa se raspisivanje produžetka Erasmus+ natječaja za mobilnost osoblja u 

ak. god. 2018./2019. - programske zemlje (KA103). Natječaj će biti otvoren za aktivnosti: a) 

podučavanje (nastavno osoblje Sveučilišta u Zagrebu i sastavnica te nenastavno osoblje iz tvrtki i 

znanstvenih ustanova izvan RH) te b) kombiniranu aktivnost podučavanja i osposobljavanja (nastavno 

osoblje Sveučilišta u Zagrebu i sastavnica). Natječaj će biti objavljen na http://www.unizg.hr/suradnja/

medunarodna-razmjena/razmjena-sveucilisnih-djelatnika/natjecaji/ . 

 

STIPENDIJE 

 

Stipendije Sveučilišta u Zagrebu 

 

Sveučilište u Zagrebu raspisalo je natječaje za studentske stipendije u ljetnom semestru akademske 

godine 2018./19. u okviru bilateralne međusveučilišne razmjene. 

Jednu (1) stipendiju za preddiplomske i diplomske programe na Moskovskom državnom Sveučilištu 

M.V. Lomonosov (Ruska federacija), za ljetni semestar ak.god. 2018./19. 

Jednu (1) stipendiju za preddiplomske i diplomske programe na Universidad de Chile (Čile), 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-20182019-7-dio/ . 

http://www.unizg.hr/suradnja/medunarodna-razmjena/razmjena-sveucilisnih-djelatnika/natjecaji/
http://www.unizg.hr/suradnja/medunarodna-razmjena/razmjena-sveucilisnih-djelatnika/natjecaji/
http://www.unizg.hr/nc/vijest/article/natjecaji-za-stipendije-za-studentsku-razmjenu-u-ak-god-20182019-7-dio/
http://www.unizg.hr/nc/vijest/article/natjecaji-za-stipendije-za-studentsku-razmjenu-u-ak-god-20182019-7-dio/
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MEĐUNARODNI MEĐUSVEUČILIŠNI SPORAZUMI 

Za detaljnije informacije kontaktirajte dora.gelo@unizg.hr  

Potpisani sporazumi: Pontifical University Antonianum (2018., 5 godina), Italija 

 

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.,  Valentina 

Vajdić Cimperšak , mag. oec. 

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

