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Najava: Sveučilište u Zagrebu kao domaćin rektorskog seminara UNICA-e od 23. 

do 25. svibnja 

Sveučilište u Zagrebu ovogodišnji je domaćin rektorskog seminara UNICA-e (Network of Universities 

from the Capitals of Europe) koji će se održati na Sveučilištu u Zagrebu od 23. do 25. svibnja pod 

temom “Digitalizacija i obrazovanje. Mogu li sveučilišta držati korak s industrijom 4.0?”. 

Seminar je namijenjen rektorima, prorektorima, dekanima i ostalim predstavnicima sveučilišta te 

institucija iz obrazovnog i akademskog područja. Glavni govornik seminara bit će Stefaan Hermans, 

direktor u Glavnoj upravi za obrazovanje mlade, kulturu i sport Europske komisije. 

Na seminaru će se raspravljati o dodanim vrijednostima i novim oblicima međusveučilišne suradnje, kao 

i o rastućem interesu za teme digitalizacije i obrazovanja. Razmotrit će se posebna korist međugranične 

i međusveučilišne suradnje, uključujući i zajedničke napore u pripremi sveučilišta i zemalja članica za 

industriju 4.0.  

Jedan od ciljeva seminara, a koji je dio službenog obilježavanja 350 godina od utemeljenja Sveučilišta u 

Zagrebu, je sagledati kako se Sveučilište u Zagrebu i Hrvatska, kao mlađa članica Europske unije, 

suočavaju s navedenim izazovima. 

Više informacija o programu rektorskog seminara UNICA-a možete vidjeti na poveznici: 

http://www.unica-network.eu/event/unica-rectors-seminar-university-zagreb 

Sveučilište u Zagrebu s akademskom godinom 

2019./2020. obilježava 350 godina od svoga utemeljenja.  

http://www.unizg.hr/suradnja/medunarodna-suradnja/akademski-glasnik/
http://www.unizg.hr/suradnja/medunarodna-suradnja/akademski-glasnik/
http://www.unica-network.eu/
http://www.unica-network.eu/
http://www.unica-network.eu/sites/default/files/programme_rs_zagreb_24.04.2019.pdf
http://www.unica-network.eu/event/unica-rectors-seminar-university-zagreb


MEĐUNARODNI POSJETI SVEUČILIŠTU U ZAGREBU  

 

Veleposlanik Države Izrael održao predavanje na Sveučilištu u Zagrebu 

Veleposlanik Države Izrael Nj. E. Ilan Mor posjetio je 10. svibnja 

Sveučilište u Zagrebu i održao predavanje pod nazivom „Israel is 

71 years old. Is it going to retire any time soon?“. 

Na predavanju održanom na Sveučilištu u Zagrebu bilo je riječi o 

nastanku Države Izrael, njenoj povijesti, trenutačnim uvjetima i 

planovima za budućnost. 

Među prisutnima bili su rektor Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. 

Damir Boras, veleposlanik Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije 

i Sjeverne Irske Nj. E. Andrew Stuart Dalgleish, veleposlanik 

Savezne Republike Njemačke Nj. E. Robert Richard Klinke, 

veleposlanik Rumunjske Nj. E. Constantin-Mihail Grigorie, 
 

veleposlanik Republike Azerbajdžan Nj. E. Fakhraddin Gurbanov, prorektor za znanost, 

međuinstitucijsku i međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Miloš Judaš, prodekan za 

znanost Fakulteta elektrotehnike i računarstva izv. prof. dr. sc. Nikola Mišković, prodekanica za znanost 

Građevinskog fakulteta prof. dr. sc. Nina Štirmer, te drugi uvaženi gosti i studenti Sveučilišta u Zagrebu. 

 

 

Predavanje predsjednika Rumunjske akademije Ioan-Aurela Popa 

Akademik Ioan-Aurel Pop, predsjednik Rumunjske akademije 

(https://acad.ro/), održao je 18. travnja predavanje na Sveučilištu u 

Zagrebu pod nazivom „Making Romania in the Europe of Nations, 

1859. - 1918.“ 

Predavanju je prisustvovao prof. dr. sc. Damir Boras, rektor, prof. dr. 

sc. Miloš Judaš, prorektor za znanost, međuinstitucijsku i 

međunarodnu suradnju, prof. dr. sc. Lidija Kos-Stanišić, pomoćnica 

rektora za interno komuniciranje i sveučilišne medije te drugi 
 

djelatnici Sveučilišta u Zagrebu. 

Predavanje je uključivalo teme o rumunjskom narodu, njegovu jeziku, religiji te o formaciji i 

osamostaljenju Rumunjske kroz povijest. 

Akademik Pop je nakon predavanja odgovarao na pitanja publike, a koju su činili uglavnom studenti 

Učiteljskoga fakulteta, te profesorice i profesori Sveučilišta u Zagrebu. 
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MEĐUNARODNI POSJETI SVEUČILIŠTU U ZAGREBU  

 

Sudionici događanja „The First Belt and Road Physical Education Forum“ u posjetu 

Sveučilištu u Zagrebu 

Rektor prof. dr. sc. Damir Boras primio je 18. travnja u posjet glavne sudionike događanja „The First 

Belt and Road Physical Education Forum“. Događanje je održano od 16. do 19. travnja na 

Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu u suradnji s vodećim kineskim sportskim sveučilištem 

Beijing Sport University (http://en.bsu.edu.cn/). 

Riječ je o nastavku interesa Narodne Republike Kine za suradnjom sa zemljama srednje i istočne 

Europe, ali i o otvorenosti zemalja toga područja prema kineskim partnerima. Na događanju su 

sudjelovali predstavnici sveučilišta iz dvadesetak zemalja Europe i cijeloga svijeta, između ostalih iz 

Albanije, Austrije, Bugarske, Kanade, Češke Republike, Estonije, Latvije, Litve, Njemačke, Poljske, 

Slovačke, Rumunjske, Crne Gore, Makedonije, Tajlanda, Ujedinjenoga Kraljevstva te iz susjednih 

zemalja Bosne i Hercegovine, Slovenije i Srbije. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podsjetimo, sastanak 16 zemlja istočne i srednje Europe i Narodne Republike Kine, tzv. „Inicijativa 

16+1“, nastao je s ciljem produbljivanja međudržavnih odnosa, stoga su predstavnici zemalja otvoreni 

surađivati na različitim područjima zajedničkoga interesa. 

Više o forumu možete pročitati ovdje. 
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http://en.bsu.edu.cn/
http://www.unizg.hr/fileadmin/rektorat/Novosti_press/Vijesti_velike/Rektorat_dogadanja2019/Forum_Belt__16_1_travanj2019.pdf


NATJEČAJI 

 

PROGRAM ERASMUS+ MOBILNOST  

Šesti krug Natječaja za mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja u okviru Erasmus+ programa 

Ključna aktivnost 1 (KA107)  

Sveučilište u Zagrebu raspisalo je 6. krug Natječaja za mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja u 

okviru Erasmus+ programa Ključna aktivnost 1 (KA107). Riječ je o projektima mobilnosti između država 

sudionica u programu i partnerskih država za razdoblje mobilnosti od 22. do 29. lipnja 2019. 

Uvjeti Natječaja i prijavnica dostupni su na http://www.unizg.hr/nc/vijest/article/seti-krug-natjecaja-za-

mobilnost-nastavnog-i-nenastavnog-osoblja-u-okviru-erasmus-programa-kljuc/.  

Rok za prijavu je zaključno do 23. svibnja 2019. 

 

Raspisan Erasmus+ natječaj za mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja u ak. god. 2019./2020. - 

programske zemlje (KA103) 

U tijeku je Natječaj za mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja, kao i za dolazak nenastavnog osoblja 

iz tvrtki izvan RH u okviru Erasmus+ programa Ključne aktivnosti 1 - Projekti mobilnosti unutar 

programskih zemalja (KA103) u ak. god. 2019./2020. za aktivnosti: 

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

znanstvenih ustanova izvan RH) 

 kombinirana aktivnost podučavanja i osposobljavanja (nastavno osoblje Sveučilišta u Zagrebu i 

sastavnica) 

 osposobljavanje (nastavno i nenastavno osoblje Sveučilišta u Zagrebu i sastavnica).  

Natječaj je objavljen na http://www.unizg.hr/suradnja/medunarodna-razmjena/razmjena-sveucilisnih-

djelatnika/natjecaji/.  

 

Drugi krug Natječaja za stručnu praksu za razvoj digitalnih vještina u Švicarskoj, ak. god. 

2018./2019. i 2019./2020. 

Sveučilište u Zagrebu raspisuje 2. krug Natječaja za mobilnost studenata u svrhu stručne prakse u 

Švicarskoj za razvoj digitalnih vještina, tzv. „Traineeship in digital skills“, u okviru Erasmus+ programa 

Ključne aktivnosti 1 (KA107) za razdoblje mobilnosti od 03. lipnja 2019. do 31. svibnja 2020. 

Natječaj je namijenjen isključivo studentima Sveučilišta u Zagrebu čiji je fakultet prijavu ovu aktivnost 

kao prihvatljivu za svoje studente. Popis sastavnica i prihvatljivih aktivnosti za vrijeme digitalne prakse 

dostupan ovdje.  

Više detalja možete pronaći na http://www.unizg.hr/nc/vijest/article/2-krug-natjecaja-za-strucnu-praksu-

za-razvoj-digitalnih-vjestina-u-svicarskoj-ak-god-20181/.  

Rok za online prijave: Natječaj je otvorenog tipa (nema roka) 

Rok za dostavu prijavne dokumentacije: u što kraćem roku po ispunjavanju prijave, a najmanje 45 dana 

prije odlaska na stručnu praksu. 
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http://www.unizg.hr/nc/vijest/article/seti-krug-natjecaja-za-mobilnost-nastavnog-i-nenastavnog-osoblja-u-okviru-erasmus-programa-kljuc/
http://www.unizg.hr/nc/vijest/article/seti-krug-natjecaja-za-mobilnost-nastavnog-i-nenastavnog-osoblja-u-okviru-erasmus-programa-kljuc/
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/fileadmin/rektorat/Suradnja/Medunarodna_razmjena/Studenata/Erasmus_SMS/ERASMUS_PARTNER/KA107-EPLUS-18-SMP-CH/2krug-Digital_Traineeships-Switzerland_SUZsastavnice_01.pdf
http://www.unizg.hr/nc/vijest/article/2-krug-natjecaja-za-strucnu-praksu-za-razvoj-digitalnih-vjestina-u-svicarskoj-ak-god-20181/
http://www.unizg.hr/nc/vijest/article/2-krug-natjecaja-za-strucnu-praksu-za-razvoj-digitalnih-vjestina-u-svicarskoj-ak-god-20181/


LJETNE ŠKOLE 

 

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 dostupno je 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.  

 

 

 

 

STIPENDIJE 

 

Međunarodna parlamentarna stipendija (IPS) Njemačkog saveznog parlamenta 

I ove godine Njemački savezni parlament 

poziva mlade visokokvalificirane i politički 

angažirane ljude iz Hrvatske za sudjelovanje 

na programu Međunarodne parlamentarne 

stipendije (IPS). 

Sastavni dio programa od 1. ožujka do 31. 

srpnja 2020. je i tromjesečna praksa u uredu 

jednog zastupnika.  

Stipendija pokriva mjesečni iznos od 500 eura, besplatni smještaj, te troškove osiguranja i puta. 

Rok za prijavu je 31. srpnja 2019., a više informacija možete pronaći na stranici Njemačkog 

veleposlanstva u Zagrebu: https://zagreb.diplo.de/hr-hr/themen/kultur/ips/2072970.  
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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/
https://zagreb.diplo.de/hr-hr/themen/kultur/ips/2072970


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 sporazum: Western Sydney University, Sydney, Australija 
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