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Broj  7 

Rujan 2018.  

MEĐUNARODNI POSJETI SVEUČILIŠTU U ZAGREBU 

Predstavnici poljskoga Sveučilišta za primijenjene znanosti posjetili Sveučilište u Zagrebu 

U utorak 28. kolovoza 2018. prorektor za znanost, međuinstitucijsku i međunarodnu suradnju 

Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Miloš Judaš primio je u posjet čelništvo sveučilišta University of 

Applied Sciences iz poljskoga grada Konina u sastavu: rektor  prof. dr. sc. Mirosław Pawlak, 

prorektor za obrazovanje dr. sc. Artur Zimny, glavna tajnica Sveučilišta Danuta Rakowska i sveučilišna 

ECTS-koordinatorica Božena Miastkowska. 

Obje strane razmijenile su informacije o organizaciji i strukturi svojih sveučilišta te razmotrile 

mogućnosti daljnje suradnje (posebice kroz program Erasmus+), započetu od strane Učiteljskoga 

fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. 

Sastanku u Rektoratu nazočili su i predstavnici Učiteljskoga fakulteta: prodekan za nastavu i studente 

prof. dr. sc. Siniša Opić i prodekanica za znanost, umjetnost i međunarodnu suradnju izv. prof. 

dr. sc. Lidija Cvikić te Renata Hranjec, viša stručna savjetnica za međunarodnu suradnju 

Sveučilišta u Zagrebu. 

U dva dana posjeta poljsko izaslanstvo posjetilo je i Učiteljski te Filozofski fakultet, kao i Ured za 

međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu s kojim su razmijenjena iskustva u provedbi Erasmus+ 

programa mobilnosti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izaslanstvo Sveučilišta Istanbul posjetilo Sveučilište u Zagrebu 

Prorektor Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Miloš Judaš ugostio je u srijedu 26. rujna 2018. visoko 

izaslanstvo Sveučilišta Istanbul na čelu s rektorom prof. dr. Mahmutom Akom. U delegaciji turskoga 

sveučilišta bili su: prorektor prof. dr. Halis Yunus Ersoz, glavni tajnik Metin Kucuk, doc. dr. Metin 

Unver, te ostali sudionici 8. konferencije pod nazivom International Annual Balkan Conference 

http://www.unizg.hr/suradnja/medunarodna-suradnja/akademski-glasnik/
http://www.unizg.hr/suradnja/medunarodna-suradnja/akademski-glasnik/
http://www.unizg.hr/nc/vijest/article/konferencija-prelazenje-granice-u-anadoliji-balkanu-i-srednjoj-europi-slozeni-odnosi-u-povijest/
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koja se održava na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.  

Prorektor Judaš naglasio je dobre akademske odnose koji već postoje, kao i želju Sveučilišta u Zagrebu 

za jačim institucionalnim povezivanjem, osobito u istraživačkim projektima i projektima umjetnosti i 

kulture s obzirom da je Istanbul prijestolnica turske kulture. S druge strane, rektor Aka dao je pregled 

Sveučilišta Istanbul koje je najstar ije tursko sveučilište te naglasio da u novoj strategiji teži većoj 

internacionalizaciji i uključivanju u zajedničke europske istraživačke projekte.  

Uz prorektora Judaša sastanku je nazočio predstavnik Filozofskoga fakulteta doc. dr. sc. Vjeran Kursar  i 

dr. Branka Roščić, voditeljica središnjega Ureda za međunarodnu suradnju Sveučilišta u 

Zagrebu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

DOGAĐANJA 

Dan dobrodošlice (Welcome Day) za strane studente u zimskom semestru 2018./2019. 

Ured za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu u petak 28. rujna 2018 organizira Dan 

dobrodošlice / Welcome day za strane studente na razmjeni koji će na Sveučilištu u Zagrebu 

boraviti u zimskom semestru akademske godine 2018. / 2019. Dan dobrodošlice održat će se na 

Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (Trg Johna F. Kennedyja 6, 10000 Zagreb) s 

početkom u 14 sati (do 16 sati). 

Druženje će početi pozdravnim govorom prorektor za znanost i međunarodnu suradnju prof. dr. sc., 

Miloša Judaša i nastaviti s prezentacijom o Sveučilištu u Zagrebu koju će održati Ured za međunarodnu 

suradnju. Erasmus Student Network (ESN) predstavit će zainteresiranim studentima što znači živjeti i 

studirati u Zagrebu te prikazati aktivnosti koje će organizirati tijekom semestra kao što su izleti, 

zajednička druženja i sl. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.istanbul.edu.tr/en/_
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Ured za međunarodnu suradnju i ESN također organiziraju Tjedan dobrodošlice od 24. do 30. rujna za 

dolazne strane studente s aktivnostima kao što su razgled grada, koncert orgulja u Crkvi Sv. Marka, 

predavanja na temu hrvatske kulture i baštine, obrazovnog sustava, religijske baštine, akulturacijski 

proces, jednodnevni izlet na Plitvička jezera i sl.  

Svi studenti koji će sudjelovati primit će dar dobrodošlice. 

Najava Natječaja za akademsku mobilnost u 2019. godini  

Ured za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu 

najavljuje objavu Natječaja za akademsku mobilnost u 2019. g. 

tijekom mjeseca listopada. Natječaj će biti raspisan po 

sljedećim stavkama: a) odlazna mobilnost prema strateškim 

partnerima, b) prekogranična mobilnost prema visokoškolskim 

ili znanstvenim ustanovama u cijelome svijetu (nije nužno da  

Sveučilište u Zagrebu ili sastavnica imaju sklopljen međusveučilišni/međufakultetski sporazum), c) 

mobilnost doktorskih studenata Sveučilišta u Zagrebu (kotizacije za aktivno sudjelovanje na znanstveno-

stručnim skupovima) te d) najava dolazne mobilnosti temeljem bilateralnih međusveučilišnih i 

međufakultetskih sporazuma i dolazne mobilnosti u svrhu sklapanja novih sporazuma i novih oblika 

suradnje. Natječaj će biti objavljen na http://www.unizg.hr/suradnja/medunarodna-razmjena/razmjena-

sveucilisnih-djelatnika/natjecaji/.   

 

PROGRAM ERASMUS+ MOBILNOST 

 

 

 

Treći krug NATJEČAJA Erasmus+ za mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja za 

razdoblje mobilnosti od 01.12.2018. do 31.05.2019. – PARTNERSKE ZEMLJE (KA107) 

Sveučilište u Zagrebu raspisalo je treći krug Natječaja za mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja za 

razdoblje mobilnosti od 01.12.2018. do 31.05.2019. – PARTNERSKE ZEMLJE (KA107).  

 Rok za prijavu je: zaključno do 10. listopada 2018. (12:00). Tekst Natječaja, online obrazac za prijavu i 

detaljnije informacije dostupni su na sljedećem linku: http://www.unizg.hr/nc/vijest/article/treci-krug-

natjecaja-erasmus-za-mobilnost-nastavnog-i-nenastavnog-osoblja-za-razdoblje-mobilnosti/ 

Drugi krug ERASMUS+ Natječaja KA107 - PARTNERSKE ZEMLJE - RUSIJA, 

Filozofski fakultet 

Sveučilište u Zagrebu raspisalo je drugi krug Natječaja za mobilnost studenata preddiplomskih, 

diplomskih i poslijediplomskih studija u svrhu studijskog boravka u okviru Erasmus+ programa Ključne 

aktivnosti 1 (KA107) za razdoblje mobilnosti od 14.01.2019. do 14.06.2019.  

Natječaj obuhvaća 2 inozemne visokoškolske ustanove iz Ruske Federacije: Lomonosov Moscow State 

University (MSU) i Ural Federal University, a prijaviti se mogu studenti ruskog jezika i književnosti 

Filozofskog fakulteta. Rok za prijavu je: zaključno do 11. listopada 2018. (12:00). Tekst Natječaja, 

online obrazac za prijavu i detaljnije informacije dostupni su na sljedećem linku: http://www.unizg.hr/

nc/vijest/article/drugi-krug-erasmus-natjecaja-ka107-partnerske-zemlje-rusija-filozofski-fakultet/. 

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/treci-krug-natjecaja-erasmus-za-mobilnost-nastavnog-i-nenastavnog-osoblja-za-razdoblje-mobilnosti/
http://www.unizg.hr/nc/vijest/article/treci-krug-natjecaja-erasmus-za-mobilnost-nastavnog-i-nenastavnog-osoblja-za-razdoblje-mobilnosti/
http://www.unizg.hr/nc/vijest/article/drugi-krug-erasmus-natjecaja-ka107-partnerske-zemlje-rusija-filozofski-fakultet/
http://www.unizg.hr/nc/vijest/article/drugi-krug-erasmus-natjecaja-ka107-partnerske-zemlje-rusija-filozofski-fakultet/
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Stipendije 

 

Ponuda za kraći posjet Sveučilištu u Cincinnatiju u 2019. godini 

U okviru međusveučilišnog sporazuma i s ciljem jačanja bilateralne suradnje Sveučilište u 

Cincinnatiju ponudilo je prihvatiti u kraći posjet (7 do 10 dana) nastavnike i predavače sa 

Sveučilišta u Zagrebu u 2019. godini. Sveučilište u Cincinnatiju snosi trošak povratne avionske 

karte i smještaja. Detalji ponude i online prijavni obrazac dostupni su na sveučilišnim 

stranicama:  http://www.unizg.hr/nc/vijest/article/ponuda-za-kraci-posjet-sveucilistu-u-cincinnatiju-u-

2019-godini/. Odabir kandidata vrši Sveučilište u Cincinnatiju. Prijave su otvorene do 19. 

listopada 2018. 

 

Stipendija za studij na Georgia Institute of Technology - ak. god. 2019./2020. 

Zaklada Naumann-Etienne dodjeljuje stipendiju za diplomski studij (Master's degree) u trajanju od jedne 

do dvije godine na Georgia Institute of Technology (Georgia Tech) u Atlanti, SAD za akademsku 

godinu 2019./2020. Natječaj je objavljen na sveučilišnim stranicama, http://www.unizg.hr/nc/suradnja/

medunarodna-razmjena/razmjena-studenata/ostale-mogucnosti-stipendiranja/. Rok za prijavu je 22. 

listopada 2018.  

 

Stipendije za učenje islandskog jezika na Sveučilištu na Islandu (Reykjavík) za ak. god. 

2019./20. 

Islandsko ministarstvo obrazovanja, znanosti i kulture raspisalo je natječaj za dodjelu stipendija stranim 

studentima za učenje islandskog kao drugog jezika na Sveučilištu na Islandu za razdoblje od 1. rujna 

2019. do 30. travnja 2020. Prednost pri izboru kandidata imat će studenti s prethodnim znanjem 

islandskog jezika na razini opisanoj u natječaju te studenti mlađi od 35 godina, a za prijavu je potrebna 

jedna završena godina sveučilišnog studija. Rok za prijave: 1. prosinac 2018. (datum zaprimanja 

prijave). Detaljnije na: http://www.arnastofnun.is/page/studentastyrkir_menntamalaraduneytis_en.  

 

MEĐUNARODNI MEĐUSVEUČILIŠNI SPORAZUMI 

Za detaljnije informacije kontaktirajte dora.gelo@unizg.hr  

Potpisani sporazumi: University of Isfahan, Iran (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., Ana Barbarić, M.A. 

http://www.unizg.hr/nc/vijest/article/ponuda-za-kraci-posjet-sveucilistu-u-cincinnatiju-u-2019-godini/
http://www.unizg.hr/nc/vijest/article/ponuda-za-kraci-posjet-sveucilistu-u-cincinnatiju-u-2019-godini/
http://www.unizg.hr/nc/suradnja/medunarodna-razmjena/razmjena-studenata/ostale-mogucnosti-stipendiranja/
http://www.unizg.hr/nc/suradnja/medunarodna-razmjena/razmjena-studenata/ostale-mogucnosti-stipendiranja/
http://www.arnastofnun.is/page/studentastyrkir_menntamalaraduneytis_en
mailto:dora.gelo@unizg.hr
http://www.unizg.hr/suradnja/medunarodna-suradnja/

