
Elektronička verzija Akademskog 

glasnika nalazi se na:  http://

www.unizg.hr/suradnja/medunarodna

-suradnja/akademski-glasnik/.  
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Održan UNICA rektorski seminar na Sveučilištu u Zagrebu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na Sveučilištu u Zagrebu 23. i 24. svibnja održan je UNICA rektorski seminar (Network of Universities 

from the Capitals of Europe) pod nazivom "Digitalization and Education. Can universities keep up with 

Industry 4.0.?" (Digitalizacija i edukacija. Mogu li sveučilišta ići ukorak s industrijom 4.0.?). 

 

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


Okupljeni rektori, prorektori, ravnatelji, dekani i ostali predstavnici akademske upravljačke zajednice 

razgovarali su o novim i poboljšanim oblicima suradnje između sveučilišta u svjetlu rastućega interesa 

za temama digitalizacije u edukaciji i industrije temeljene na internetskoj tehnologiji i novim načinima 

komunikacije. 

Događanjem je predsjedavao prof. dr. sc. Miloš Judaš, prorektor za znanost, međuinstitucijsku i 

međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu, a prisutne su na početku pozdravili prof. dr. sc. Damir 

Boras, rektor  Sveučilišta domaćina, i prof. Luciano Saso, predsjednik UNICA mreže. Kao ključni 

govornik gostovao je Stefaan Hermans, izvršni direktor za obrazovanje, mlade, sport i kulturu pri 

Europskoj komisiji, zadužen za političku strategiju i evaluaciju. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cilj seminara bio je staviti u fokus izazove s kojima se novije članice Europske unije suočavaju. Seminar 

je organiziran u okviru proslave 350. obljetnice od utemeljenja Sveučilišta u Zagrebu, a za organizaciju 

od strane zagrebačkoga Sveučilišta bili su zaduženi: 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, dr. phil. Branka Roščić, voditeljica Ureda za međunarodnu 

suradnju, i Sandra Kramar, voditeljica Ureda za odnose s javnošću. 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNICA (www.unica-network.eu/) je mreža sveučilišta glavnih gradova Europe, njih 51, čija je uloga 

promoviranje akademske izvrsnosti, integracije i suradnje među članicama diljem Europe. Mreža svoje 

aktivnosti provodi kroz više tematskih skupina. 
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MEĐUNARODNI POSJETI SVEUČILIŠTU U ZAGREBU 

  

   Izaslanstvo sa 'Shandong Agricultural University' posjetilo Sveučilište u Zagrebu 

Prof. dr. sc. Damir Boras, rektor Sveučilišta u Zagrebu ugostio je u 20. svibnja kinesko izaslanstvo sa 

Shandong Agricultural University (www.sdau.edu.cn/). 

Uz rektora, sastanku su sa Sveučilišta u Zagrebu nazočili i prof. dr. sc. Miloš Judaš, prorektor za znanost 

i međunarodnu suradnju, prof. dr. sc. Lidija Kos-Stanišić, pomoćnica rektora za interno komuniciranje i 

sveučilišne medije, i dr. phil. Branka Roščić, voditeljica Ureda za međunarodnu suradnju. 

Izaslanstvo iz provincije Shandong predvodio je profesor Jianbo Xu, predsjednik sveučilišta, uz dekane i 

direktora njihova Odjela međunarodne suradnje. 

Svrha radnoga posjeta bila je uspostava nove akademske suradnje i potpisivanje bilateralnoga 

sveučilišnoga sporazuma (Memorandum of Understanding). Oba sveučilišta zainteresirana su za suradnju 

u području studentske razmjene i kratkih projekata studenata, pokretanje mobilnosti profesora i poticanje 

znanstveno-istraživačke suradnje kroz zajedničke projekte. 

Na sastanku su sudjelovali dekani i prodekani Agronomskog fakulteta, Ekonomskog fakulteta, 

Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta te Konfucijevog instituta. Nakon sastanka uslijedili su i radni 

posjeti navedenim fakultetima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sveučilište u Zagrebu su tijekom svibnja posjetila izaslanstva i drugih kineskih sveučilišta 

Rektor prof. dr. sc. Damir Boras i prorektor za znanost, međuinstitucijsku i međunarodnu suradnju prof. 

dr. sc. Milošem Judašom primili su u posjet 15. svibnja izaslanstvo s Ningbo University of Technology 

( http://nbut.admissions.cn/) i 13. svibnja izaslanstvo s Zhejiang University Ningbo Institute of 

Technology - ZJUNIT (http://english.nit.net.cn/).  

Sastancima su prisustvovali i ostali predstavnici Sveučilišta te fakulteta Sveučilišta u Zagrebu koji imaju 

poseban interes za suradnjom s ovim kineskim sveučilištima. 

Više o sastancima možete pročitati na http://www.unizg.hr/nc/vijest/article/izaslanstva-kineskih-

sveucilista-posjetila-u-svibnju-sveuciliste-u-zagrebu/ 
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MEĐUNARODNI POSJETI SVEUČILIŠTU U ZAGREBU 

  

   Posjet predstavnika Sveučilišta u Isfahanu Sveučilištu u Zagrebu 

Prof. dr. sc. Miloš Judaš, prorektor za znanost, međuinstitucijsku i međunarodnu suradnju Sveučilišta u 

Zagrebu, ugostio je 4. lipnja prof. dr. sc. Seyeda Komeila Tayebija, savjetnika rektora za međunarodnu 

suradnju iranskoga sveučilišta University of Isfahan (ui.ac.ir/). 

Tema sastanka bila je postojeća suradnja unutar projekta akademske mobilnosti Erasmus+ KA107 koji 

podržava mobilnost nastavnoga i nenastavnoga osoblja između dva sveučilišta, a u kojem sudjeluju 

Ekonomski fakultet i Filozofski fakultet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na sastanku je iskazan interes za proširenje suradnje i obnovu memoranduma o razumijevanju između 

dva sveučilišta te je zatražena stručna podrška Sveučilišta u Zagrebu u razvoju međunarodnoga 

interdisciplinarnoga studijskog programa u području turizma na Sveučilištu u Isfahanu. 

Prof. dr. sc. Nevenka Čavlek, inicijator ove suradnje proizašle iz dugogodišnjega rada s prof. dr. sc. 

Jafarom Jafarijem s University of Wisconsin-Stout (SAD, www.uwstout.edu/), profesorom emeritusom  

Sveučilišta u Isfahanu, imenovana je akademskim koordinatorom ove inicijative. 

Sastanku su nazočile i dr. sc. Renata Geld s Filozofskoga fakulteta, dr. phil. Branka Roščić, voditeljica 

Ureda za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu, i Željka Pitner, stručna savjetnica. 
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PROGRAM ERASMUS+ MOBILNOSTI 

 

Sveučilištu u Zagrebu dodijeljen novi Erasmus+ KA107 projekt za mobilnost s partnerskim 

zemljama 

Temeljem projektnoga prijedloga kojeg je u veljači 2019. 

podnio središnji Ured za međunarodnu suradnju Sveučilišta u 

Zagrebu, nacionalna Agencija za mobilnost i programe EU 

donijela je Odluku o dodjeli financijske potpore za projektne 

prijedloge u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga za 

2019. za program Erasmus+ - Ključna aktivnost 1 za područje 

visokoga obrazovanja - za projekte mobilnosti između 

programskih i partnerskih zemalja (KA107) s rokom do 12. veljače 2019.  

Sveučilištu u Zagrebu su ovom Odlukom dodijeljena projektna sredstva u iznosu od 585.945,00 eura, što 

predstavlja najveća projektna sredstva u Republici Hrvatskoj. Projektnim sredstvima podupire se 

akademska mobilnost studenata i osoblja (nastavnika i administrativnoga osoblja), dolazna i odlazna, u 

razdoblju 3 godine s ukupno 42 partnerske institucije iz 22 zemlje izvan Europske Unije.  

Raspodjelu sredstava prema sastavnicama Sveučilišta u Zagrebu i stranim partnerima obavljat će 

središnji Ured za međunarodnu suradnju, a raspisivanje prvih natječaja za odlaznu mobilnost studenata i 

osoblja očekuje se u jesen 2019. 

Suradnja se ostvaruje s ukupno 42 partnerske institucije iz 16 zemalja izvan Europske Unije. Više možete 

pročitati na www.unizg.hr/nc/vijest/article/sveucilistu-u-zagrebu-dodijeljen-novi-erasmus-ka107-projekt-

za-mobilnost-s-partnerskim-zemljama/ 
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NATJEČAJI 

 

PROGRAM ERASMUS+ MOBILNOST  

Produžetak Natječaja za mobilnost studenata u svrhu stručne prakse 

Erasmus+ za akademsku godinu 2019./2020. - 1. KRUG  

Sveučilište u Zagrebu objavilo je 1. krug Natječaja za Erasmus+ stručnu praksu za akademsku godinu 

2019./2020. Natječaj je namijenjen studentima koji sa stručnom praksom žele početi u periodu 8. srpnja 

2019.- 31. prosinca 2019. Završetak mobilnosti mora biti najkasnije do 30. rujna 2020. 

Zbog raspoloživosti financijskih sredstava, rok za prijavu na Natječaj produžen je do 17. lipnja 2019. 

Cijeli tekst i uvjeti Natječaja dostupni su na http://www.unizg.hr/suradnja/medunarodna-razmjena/

razmjena-studenata/natjecaji/ 

 

STIPENDIJE 

   Natječaj za MEXT stipendije japanske Vlade 

Veleposlanstvo Japana raspisalo je u ime japanskog Ministarstva obrazovanja, kulture, sporta, znanosti i 

tehnologije (MEXT) natječaj za dodjelu stipendija za preddiplomski i diplomski (istraživački) studij, te 

stipendije za stručne studije na visokim školama u Japanu. Stipendije se dodjeljuju za početak studija u 

Japanu u akademskoj godini 2020./2021.  

Rok za predaju prijava je sredina lipnja, a datumi testiranja u veleposlanstvu (pismeno testiranje i 

intervju) očekuje se krajem lipnja ili početkom srpnja. Točni datumi bit će objavljeni naknadno na web 

stranicama Veleposlanstva Japana: https://www.hr.emb-japan.go.jp 

Više informacija o stipendijama možete pronaći na sljedećim stranicama: 

 preddiplomski studiji:  

https://www.studyjapan.go.jp/jp/smap_stopj-applications_undergraduate.html 

 diplomski (istraživački) studiji:  

https://www.studyjapan.go.jp/jp/smap_stopj-applications_research.html  

 stručni studiji na višim tehnološkim školama:  

https://www.studyjapan.go.jp/jp/smap_stopj-applications_technology.html  

 stručno usavršavanje na višim školama:  

https://www.studyjapan.go.jp/jp/smap_stopj-applications_specialized.html  
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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:  

  Ivan Franko National University of Lviv, Ukrajina, 2019., na 5 godina 

  Western Sydney University, Australija, 2019., na 5 godina 

Obnovljeni sporazum: 

  University of Shkodra, Albanija, 2019., na 5 godina 
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