
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Održan 2. Sveučilišni dan međunarodne suradnje 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Središnji ured za međunarodnu suradnju organizirao je 27. studenog drugi po redu Sveučilišni dan 

međunarodne suradnje u auli Rektorata. Dan je obilježen sastankom prodekana za međunarodnu 

suradnju, ECTS koordinatora i kontakata za međunarodnu suradnju sa 34 sastavnice Sveučilišta u 

Zagrebu u cilju unapređenja dosadašnje suradnje te što uspješnije provedbe programa mobilnosti za 

studente i osoblje Sveučilišta u Zagrebu. Na sastanku su sudjelovali i članova Odbora za znanost i 

međunarodnu suradnju, Povjerenstva za odabir studenata i zaposlenika u programima mobilnosti i 

Povjerenstva za žalbe u programima mobilnosti. 

Elektronička verzija Akademskog 

glasnika nalazi se na:  http://

www.unizg.hr/suradnja/medunarodna

-suradnja/akademski-glasnik/.  
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Broj  11 

Prosinac 2019.  

Sveučilište u Zagrebu s akademskom godinom 

2019./2020. obilježava 350 godina od svoga utemeljenja.  
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Sastanku su prisustvovali prorektor za 

umjetničko područje i međunarodni položaj 

Sveučilišta red. prof. art. Mladen Janjanin, 

voditeljica središnjeg ureda za međunarodnu 

suradnju Sveučilišta u Zagrebu dr. phil. 

Branka Roščić i predsjednik Povjerenstva za 

odabir studenata i zaposlenika u programima 

mobilnosti Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. 

Davor Ježek, ujedno i prodekan za 

međunarodnu suradnju Medicinskog fakulteta. 

Zaposlenice središnjeg ureda za međunarodnu suradnju, institucionalna Erasmus koordinatorica Ida 

Ogulinac, stručna savjetnica Ružica Bruvo, viša stručna savjetnica Željka Pitner i viša stručna savjetnica 

Renata Hranjec, održale su predavanja vezana uz različite programe akademske mobilnosti koje provodi 

središnji ured, među kojima je i najveći Erasmus+ program za mobilnost unutar i izvan Europske unije. 

Sveučilišnom danu međunarodne suradnje doprinijeli su i dr. sc. Josip Bota s Grafičkog fakulteta, koji je 

iznio svoje iskustvo sudjelovanja u projektu „Teach with Erasmus+ project (TWE+)“, te Armela Lato i 

Igli Beqiri, studenti s Agricultural University of Tirana koji su trenutno na stručnoj praksi na 

Agronomskom i Veterinarskom fakultetu u okviru programa za partnerske zemlje Erasmus+ KA107. 

Svoj komentar vezan uz organizaciju tih praksi dali su i prodekan za znanost i međunarodnu suradnju 

Agronomskog fakulteta izv. prof. dr. sc. Darko Vončina te prodekan za međunarodnu suradnju 

Veterinarskog fakulteta prof. dr. sc. Juraj Grizelj.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Zamjenik voditelja Croaticuma Antonio Juričić upoznao je prisutne s aktivnostima koje provodi 

Croaticum, centar za hrvatski kao drugi i strani jezik (https://croaticum.ffzg.unizg.hr/). Sveučilište u 

Zagrebu sufinancira Croaticum za tečaj hrvatskog jezika za dolazne Erasmus+ studente ili sudionike 

mobilnosti u programu sveučilišne bilateralne razmjene. 

Sukladno Strategiji internacionalizacije Sveučilišta u Zagrebu 2014.-2025. (http://www.unizg.hr/

suradnja/medunarodna-suradnja/internacionalizacija-sveucilista/strategija-internacionalizacije/) i 

višejezičnoj politici Europske komisije (https://ec.europa.eu/education/policies/multilingualism/about-

multilingualism-policy_hr), svakog studenta podupire se na učenje još dva jezika Europske unije uz 

poznavanje svojeg materinjeg jezika (1+2).  
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MEĐUNARODNA POSJETA SREDIŠNJEG UREDA ZA MEĐUNARODNU SURADNJU 

    Sudjelovanje na sajmu međunarodne razmjene na Tehničkom sveučilištu u Beču 

3. prosinca 2019. na Tehničkom sveučilištu u Beču (Technische 

Universität Wien, https://www.tuwien.at/) održao se sajam 

međunarodne razmjene za studente na kojem je sudjelovalo ukupno 

12 partnerskih sveučilišta i 13 studentskih udruga i organizacija. 

Sveučilište u Zagrebu dugogodišnji je partner Tehničkog sveučilišta u 

Beču te je središnji ured za međunarodnu suradnju uz sudjelovanje 

zagrebačkih studenata (Prirodoslovno-matematički fakultet i Fakultet 

elektrotehnike i računarstva) na Erasmus+ studentskoj razmjeni 

predstavilo studijske programe izabranih fakulteta. Uz Sveučilište u 

Zagrebu, predstavila su se i druga sveučilišta iz Europskih 
 

 

zemalja: Njemačke, Francuske, Švicarske, Italije, Belgije, Litve i Španjolske.  

Istovremeno sa sajmom održavale su se prezentacije i diskusije iz područja planiranja međunarodne 

razmjene, studiranja u ciljnim državama i prakse u tvrtkama u kojima su sudjelovali predstavnici 

studentskih udruga i Ured za međunarodnu suradnju Tehničkog sveučilišta u Beču. 

 

STIPENDIJE 

   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 2020., a odnosi se na razdoblje od rujna 2020. do 

kolovoza 2021. 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.  

 

   Summer Internships - The University Of Cincinnati International Office 

Sveučilište u Cincinnatiju (University of Cincinnati, https://www.uc.edu/) poziva strane studente da se 

jave za ljetnu praksu u njihovim uredima: UC International, International Admissions i University 

Honors Program na 6 do 8 tjedana u razdoblju od 8. lipnja do 31. srpnja 2020. (vrijeme boravka po 

dogovoru). Stranim studentima Sveučilište u Cincinnatiju će osigurati smještaj i prehranu, a trošak 

prijevoza i vize snose sami. Sva pitanja i prijavu molimo uputiti na uctheworld@uc.edu. Više uputa o 

prijavi, kao i opis poslova, dostupno je na bit.ly/UCIntern. Rok za prijavu je 3. veljače 2020. 

 

NAJAVA 

Sjednica Odbora za znanost i međunarodnu suradnju 

Sjednica Odbora za znanost i međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu održat će se sredinom 

siječnja 2020. godine. 
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Čestit Božić te uspješnu i sretnu novu 2020. godinu svim zaposlenicima, 

suradnicima i studentima Sveučilišta u Zagrebu želi središnji ured za 

međunarodnu suradnju! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svima želimo mirne blagdane i ugodan zimski odmor i veselimo se nastavku 

ugodne i uspješne suradnje u novoj godini! 
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MEĐUNARODNI MEĐUSVEUČILIŠNI SPORAZUMI 

 

Za detaljnije informacije kontaktirajte agreements@unizg.hr 

Novi sporazumi:  

University of Oregon, Eugene, Oregon, Sjedinjene Američke Države, 2019., na 5 godina 

Chengdu Institute of Biology, Chinese Academy of Sciences, Chengdu, Sečuan, Kina, 

2019., na 5 godina 

Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, Comodoro Rivadavia, Chubut, 

Argentina, 2019., na 5 godina 

Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina, 2019., na 5 godina 

Središnji 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, Maja Grđan, dipl. ing., Renata Hranjec, prof., Ivana Matijašević 

mag. comm., Ida Ogulinac, mag. iur., Željka Pitner, prof., Lucija Šikić, prof., Ivana Veldić Špehar, mag. 

prim. edu., Iva Kraljević, mag. oec., Valentina Vajdić Cimperšak , mag. oec. 
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