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Održan drugi Erasmus+ međunarodni tjedan Sveučilišta u Zagrebu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U organizaciji Ureda za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu od 18. do 22. ožujka 2019. održan 

je drugi Erasmus+ međunarodni tjedan Sveučilišta u Zagrebu (Erasmus+ Staff Week for Programme and 

Partner Countries). 

Tjedan je bio posvećen suradnji s partnerima Sveučilišta iz cijeloga svijeta, a s kojima Sveučilište 

surađuje ili planira suradnju unutar projekata akademske mobilnosti Erasmus+ KA103 i KA107 te 

bilateralnu suradnju. Na međunarodnom tjednu sudjelovalo je više od 40 predstavnika iz 6 europskih i 

11 neeuropskih zemalja.  

http://www.unizg.hr/suradnja/medunarodna-suradnja/akademski-glasnik/
http://www.unizg.hr/suradnja/medunarodna-suradnja/akademski-glasnik/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

institucionalnoj i nacionalnoj razini, sudjelovanje u Erasmus+ projektima za jačanje institucionalnih 

kapaciteta i unapređenje kvalitete nastave kroz međunarodna partnerstva u izvođenju zajedničkih 

kolegija/studijskih programa. 

Tijekom tjedna održan je niz ciljanih posjeta fakultetima i umjetničkim akademijama Sveučilišta, te radni 

sastanci u vezi postojeće i buduće suradnje. Sudionici su, između ostalog, imali priliku posjetiti i 

Varaždin: Fakultet organizacije i informatike i Geotehnički fakultet, a kroz djelatnost Studentskoga 

centra u Varaždinu upoznali su se sa studentskim standardom života i studiranja. 

Erasmus+ međunarodni tjedan uvršten u službeni program obilježavanja 350 godina od utemeljenja 

Sveučilišta u Zagrebu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Cilj Erasmus+ međunarodnog tjedna bio je 

razmotriti dosadašnju suradnju s 

partnerima, kao i sagledati mogućnosti 

njezina nastavka te širenje na druge vrste 

projekata i oblika suradnje. 

Profesori fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 

održali su niz predavanja i radionica za 

strane goste vezane uz teme kao što su: 

učinak projekata mobilnosti na osobnoj,  
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Događanje je pozdravnim govorom otvorio rektor prof. dr. 

sc. Damir Boras



MEĐUNARODNI POSJETI 

Izaslanstvo iz grada Mainza u radnom posjetu Sveučilištu u Zagrebu 

Sveučilište u Zagrebu ugostilo je 26. ožujka 

2019. izaslanstvo iz njemačkog grada 

Mainza. 

U ime rektora Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. 

sc. Damira Borasa, domaćin je bio prorektor 

za znanost i međunarodnu suradnju prof. dr. 

sc. Miloš Judaš, uz podršku središnjega ureda 

za međunarodnu suradnju i voditeljice dr. 

phil. Branke Roščić. 

Izaslanstvo iz Mainza predvodio je Richard 

Patzke, počasni konzul Republike Hrvatske i 

predsjednik Njemačko-hrvatskoga društva Mainz, zajedno s akademskim predstavnicima Johannes 

Gutenberg-Universitäta Mainz na čelu s prof. dr. Wernerom Müllerom, i predsjednikom Hochschule 

Mainz prof. dr. Gerhardom Muthom. U izaslanstvu su bili i njemački studenti. 

Svrha radnoga posjeta bila je jačanje akademske suradnje na području studentske razmjene i kratkoročnih 

projekata, oživljavanje mobilnosti profesora te poticanje znanstveno-istraživačke suradnje kroz 

zajedničke projekte. Sveučilište u Zagrebu potpisalo je bilateralni sporazum  s Johannes Gutenberg-

Universitätom Mainz 1975. godine, stoga je plan proširiti i dogovoriti nove oblike suradnje. Uz tekući EU 

program mobilnosti Erasmus+, veći fokus 

bit će na Mainzu i putem natječaja i 

sufinanciranja za akademsku mobilnost 

nastavnoga osoblja. 

Na sastanku su sa Sveučilišta u Zagrebu 

aktivno sudjelovali dekani ili prodekani 

sastavnica koje imaju poseban interes za 

suradnjom s Mainzom: Ekonomski fakultet, 

Filozofski fakultet, Akademija likovnih 

umjetnosti, Fakultet elektrotehnike i 

računarstva, Katolički bogoslovni fakultet, 

Učiteljski fakultet, Fakultet filozofije i religijskih znanosti te Agronomski fakultet. 
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https://www.rheinhessen.ihk24.de/international/LSPKroatien/APKroatien_index/1449762
http://www.uni-mainz.de/
http://www.uni-mainz.de/
https://www.hs-mainz.de/
https://www.hs-mainz.de/


Susret rektora Borasa s izaslanstvom američkoga partnerskog sveučilišta Rider University 

U sklopu drugoga Erasmus+ međunarodnoga tjedna Sveučilišta u Zagrebu (Erasmus+ Staff W eek for 

Programme and Partner Countries) rektor Sveučilišta prof. dr. sc. Damir Boras primio je izaslanstvo 

profesora i studenata partnerskoga sveučilišta Rider University iz Sjedinjenih Američkih Država. 

Izaslanstvo je vodio dekan Boris Vilić, porijeklom iz Hrvatske, koji je organizirao desetodnevni Study 

Abroad Program (studiranje u inozemstvu) za 36 studenata koji studiraju poslovnu administraciju (više 

možete pročitati OVDJE). Sudionicima su bile organizirane i radne posjete izabranim tvrtkama u 

Zagrebu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dekan Vilić je uputio poziv zainteresiranim fakultetima Sveučilišta u Zagrebu za jačom akademskom 

suradnjom, kako u području studentskih programa, tako i nastavničkih, odnosno istraživačkih projekata. 

Mobilnost akademskoga osoblja Sveučilišta u Zagrebu u suradnji s Rider University, s kojim je sklopljen 

bilateralni ugovor 2018. godine, bit će financirana u sklopu natječaja za akademsku mobilnost. 

4 

http://www.unizg.hr/nc/vijest/article/otvoren-drugi-erasmus-medunarodni-tjedan-sveucilista-u-zagrebu/
https://www.rider.edu/
https://www.rider.edu/academics/colleges-schools/college-business-administration


Predavanje predsjednika Republike Indije, Nj. E. Rama Natha Kovinda na Sveučilištu u Zagrebu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nj. E. Ram Nath Kovind, predsjednik Republike Indije, održao je 27. ožujka 2019. predavanje pod 

nazivom India-Croatia relations: The way forward na Sveučilištu u Zagrebu. 

Uz rektora Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Damira Borasa, prorektore, dekane i prodekane, profesore i 

studente, predavanju indijskoga predsjednika nazočili su i članovi diplomatskoga zbora u RH. 

Nj. E. Ram Nath Kovind boravio je u službenom posjetu Republici Hrvatskoj od 25. do 28. ožujka 2019. 

Tijekom posjeta susreo se s predsjednicom Republike Hrvatske Kolindom Grabar-Kitarović i 

predsjednikom Vlade Republike Hrvatske Andrejem Plenkovićem, te je sudjelovao na Hrvatsko-

indijskom gospodarskom forumu pri Hrvatskoj gospodarskoj komori. 

Životopis Nj. E. Rama Natha Kovinda 
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http://www.unizg.hr/fileadmin/rektorat/Novosti_press/Vijesti_velike/Rektorat_dogadanja2019/CV_predsjednik_Republike_Indije_Nj._E._Rama_Natha_Kovinda.pdf


Veleposlanik Države Izrael u nastupnom posjetu Sveučilištu u Zagrebu 

Prof. dr. sc. Damir Boras, rektor Sveučilišta u 

Zagrebu, primio je 21. ožujka 2019. u nastupni 

posjet veleposlanika Države Izrael Nj. E. Ilana 

Mora. 

Posjetu je prisustvovala i prof. dr. sc. Lidija Kos-

Stanišić, pomoćnica rektora za interno 

komuniciranje i sveučilišne medije Sveučilišta u 

Zagrebu. 

Ovo je prvi susret rektora Borasa i Nj. E. Mora, a 

razgovaralo se o suradnji izraelskih sveučilišta i 

Sveučilišta u Zagrebu, razmjenama studenata 

i nastavnoga osoblja te o jačanju katedre za judaistiku na Filozofskom fakultetu. Načelno je dogovoreno i 

veleposlanikovo gostovanje i predavanje na Sveučilištu. 

Više o Nj. E. Ilanu Moru 

 

Nastupni posjet veleposlanika Kraljevine Španjolske Sveučilištu u Zagrebu 

Rektor Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. 

Damir Boras primio je u nastupni posjet 

2. travnja 2019. veleposlanika Kraljevine 

Španjolske Nj. E. Alonsa Dezcallara de 

Mazarreda . 

Posjetu su nazočili prof. dr. sc. Miloš 

Judaš, prorektor za znanost, 

međuinstitucijsku i međunarodnu 

suradnju te prof. dr. sc. Lidija Kos 

Stanišić, pomoćnica rektora za interno 

komuniciranje i sveučilišne medije Sveučilišta u Zagrebu. 

Ovo je prvi susret rektora Borasa i Nj. E. Dezcallara de Mazarreda, a tema razgovora bila je suradnja 

španjolskih sveučilišta i Sveučilišta u Zagrebu, razmjena studenata i jačanje odnosa. 

Životopis Nj. E. Alonsa Dezcallara de Mazarreda 
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http://www.unizg.hr/nc/vijest/article/veleposlanik-drzave-izrael-u-nastupnom-posjetu-sveucilistu-u-zagrebu/
http://www.unizg.hr/fileadmin/rektorat/Novosti_press/Vijesti_velike/Rektorat_dogadanja2019/cv_Dezcallar_de_Mazarredo_eng.pdf


NATJEČAJI 

 

PROGRAM ERASMUS+ MOBILNOST  

Raspisan drugi krug Natječaja za akademsku mobilnost u 2019. g.  

U tijeku je drugi krug Natječaja za akademsku mobilnost u 2019. godini prema sljedećim stavkama: 

b) prekogranična mobilnost prema visokoškolskim ili znanstvenim ustanovama u cijelome svijetu (nije 

nužno da Sveučilište u Zagrebu ili sastavnica imaju sklopljen međusveučilišni/međufakultetski 

sporazum) te 

c) mobilnost doktorskih studenata Sveučilišta u Zagrebu (kotizacije za aktivno sudjelovanje na 

znanstveno-stručnim skupovima). 

Kandidati se prijavljuju online zaključno do 6. svibnja, a sastavnice vrše rangiranje prijavljenih 

kandidata te natječajnu dokumentaciju kandidata i rang-liste šalju središnjem uredu za međunarodnu 

suradnju na staff@unizg.hr do zaključno 14. svibnja 2019. Tekst Natječaja s prilozima dostupan je na 

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

 

 

NAJAVA raspisa Erasmus+ Natječaja za mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja u ak. god. 

2019./2020. - programske zemlje (KA103) 

Najavljujemo raspisivanje Erasmus+ Natječaja za mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja u ak. god. 

2019./2020. - programske zemlje (KA103) tijekom svibnja 2019. Natječaj će biti objavljen na http://

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

 

NAJAVA Natječaja za mobilnost studenata u svrhu stručne prakse Erasmus+ za ak. god. 2019./20. 

- 1. KRUG 

Sveučilište u Zagrebu najavljuje objavu 1. kruga Natječaja za Erasmus+ stručnu praksu za akademsku 

godinu 2019./20. Natječaj će biti otvoren tijekom svibnja 2019. Cijeli tekst Natječaja, dodaci Natječaju, 

kao i popis popratne dokumentacije bit će dostupni na sljedećoj poveznici: http://www.unizg.hr/suradnja/

medunarodna-razmjena/razmjena-studenata/natjecaji/. 
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mailto:staff@unizg.hr
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/suradnja/medunarodna-razmjena/razmjena-sveucilisnih-djelatnika/natjecaji/
http://www.unizg.hr/suradnja/medunarodna-razmjena/razmjena-studenata/natjecaji/
http://www.unizg.hr/suradnja/medunarodna-razmjena/razmjena-studenata/natjecaji/


STIPENDIJE 

 

Potpora za „The Belt and Road National Advanced Training Program on Cultural Exchanges“ u 

Šangaju 

Raspisan je natječaj za dvotjedni tečaj „The Belt and Road National Advanced Training Program on 

Cultural Exchanges“ sa svrhom boljeg upoznavanja s kineskom kulturom. Tečaj je namijenjen državnim 

službenicima, stručnjacima, nastavnicima i doktorskim studentima iz područja humanističkih znanosti, a 

održat će se u Šangaju od 7. do 27. srpnja 2019. 

Više detalja dostupno na: http://www.unizg.hr/nc/suradnja/medunarodna-razmjena/razmjena-sveucilisnih

-djelatnika/ostale-mogucnosti-stipendiranja/. 

Rok za prijavu je 15. svibnja 2019. Financijska potpora pokriva kotizaciju, kulturni program i smještaj. 

 

Ljetna škola Podunavske rektorske konferencije (16th 

DRC Summer School on Regional Co-operation) 

Ovogodišnja DRC ljetna škola održat će se na Sveučilištu u 

Zagrebu od 30. lipnja do 7. srpnja 2019. Tema ovogodišnje 

škole je „Falling walls - moving borders - common house 

Europe?“. 

Događanje je uvršteno u službeni program obilježavanja 350 

godina od utemeljenja Sveučilišta u Zagrebu. 

Više informacija možete pronaći na: http://www.unizg.hr/nc/

vijest/article/ljetna-skola-podunavske-rektorske-konferencije-

16th-drc-summer-school-on-regional-co-operation/.  

Rok za prijavu je 31. svibanj 2019. Iznos kotizacije za studente Sveučilišta u Zagrebu je 50 eura.  

 

 

FRANKOFONIJA 

Sveučilište u Zagrebu je u suradnji s Akademijom likovnih umjetnosti 

sudjelovalo na ovogodišnjoj manifestaciji Mjeseca frankofonije kroz „FR@LU - 

izložbu radova profesora i bivših studenata Akademije, frankofonska iskustva“. 

Izložba se u drugoj polovici ožujka mogla razgledati u galeriji GALUrija 

Akademije likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu. 

Izlagali su Gordana Bakić, Ida Blažićko, Ivan Fijolić, Danko Friščić, Duje Jurić, 

Lucia Labas, Vladimir Novak, Zoltan Novak, Pavle Pavlović, Igor Rončević, Đuro Seder, Dalibor 

Stošić, Zlatan Vrkljan i Josip Zanki.  
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http://www.unizg.hr/nc/suradnja/medunarodna-razmjena/razmjena-sveucilisnih-djelatnika/ostale-mogucnosti-stipendiranja/
http://www.unizg.hr/nc/suradnja/medunarodna-razmjena/razmjena-sveucilisnih-djelatnika/ostale-mogucnosti-stipendiranja/
http://www.unizg.hr/nc/vijest/article/ljetna-skola-podunavske-rektorske-konferencije-16th-drc-summer-school-on-regional-co-operation/
http://www.unizg.hr/nc/vijest/article/ljetna-skola-podunavske-rektorske-konferencije-16th-drc-summer-school-on-regional-co-operation/
http://www.unizg.hr/nc/vijest/article/ljetna-skola-podunavske-rektorske-konferencije-16th-drc-summer-school-on-regional-co-operation/


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., 

Nikola Poslončec, mag. oec., Valentina Vajdić Cimperšak , mag. oec. 

MEĐUNARODNI MEĐUSVEUČILIŠNI SPORAZUMI 

Za detaljnije informacije kontaktirajte agreements@unizg.hr 

Novi sporazumi: Southwest University, Chongqing, Kina, od 2019. na 5 godina 

Istanbul University, Istanbul, Turska, od 2018. na 5 godina 
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http://www.unizg.hr/suradnja/medunarodna-suradnja/
mailto:agreements@unizg.hr

