
Elektronička verzija Akademskog 

glasnika nalazi se na:  http://

www.unizg.hr/suradnja/medunarodna

-suradnja/akademski-glasnik/.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sveučilište u Zagrebu domaćin je 16. ljetne škole Podunavske rektorske 

konferencije 

Na Sveučilištu u Zagrebu 1. srpnja je svečano otvorena ljetna škola Podunavske rektorske konferencije 

(DRC, https://www.drc-danube.org/drc-summer-school/). 

Uvodne govore održali su rektor Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Damir Boras, prof. Ivanka Popović, 

rektorica Sveučilišta u Beogradu i predsjednica Podunavske rektorske konferencije, te izaslanica 

gradonačelnika Grada Zagreba, mr. sc. Katarina Milković, pomoćnica pročelnika za odgoj i obrazovanje. 
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Broj  7 

Srpanj 2019.  

Sveučilište u Zagrebu s akademskom godinom 

2019./2020. obilježava 350 godina od svoga utemeljenja.  
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Predavanja su i ove godine držali brojni znanstvenici s nekoliko sveučilišta iz regije (Pečuh, Zagreb, 

Sarajevo, Osnabrück), kao i vodeći stručnjaci iz nevladinih organizacija i istraživačkih instituta. Ljetnu 

školu otvorio je Sebastian Schäfer iz Instituta za podunavsku regiju i srednju Europu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt Ljetne škole Podunavske rektorske konferencije (DRC) pokrenut je 2003. na inicijativu Instituta 

za podunavsku regiju i srednju Europu (IDM) i International House Pécs u svrhu promicanja regionalne 

suradnje mladih znanstvenika. Njezin glavni cilj je uspostavljanje mreže istraživača koji se bave 

pitanjima regionalne suradnje kao srednjoeuropske perspektive, a namijenjena je mladim 

znanstvenicima koji su zainteresirani za Podunavlje. 

Ljetna škola DRC-a svake se godine održava na drugom sveučilištu. Na 16. DRC, koja traje od 30. 

lipnja do 7. srpnja, sudionici će svoja znanja moći podijeliti na brojnim izlaganjima, kao i na nekoliko 

tematskih radionica. 

Događanje je uvršteno u službeni program obilježavanja 350 godina od utemeljenja Sveučilišta u 

Zagrebu. Organizacija i koordinacija prema uredu u Beču bila je u nadležnosti središnjeg ureda za 

međunarodnu suradnju, njegovih djelatnika i rukovoditeljice. 

Više informacija i program možete pročitati na https://www.drc-danube.org/drc-summer-school/.  
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MEĐUNARODNI POSJETI SVEUČILIŠTU U ZAGREBU 

  

   Izaslanstvo KIST School iz Republike Koreje posjetilo Sveučilište u Zagrebu 

Sveučilište u Zagrebu ugostilo je u 18. lipnja izaslanstvo KIST School (http://kist_school.kist.re.kr/), 

dijela instituta KIST (Korea Institute of Science and Technology) iz Republike Koreje. Domaćin je bio 

rektor Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Damir Boras, uz prof. dr. sc. Lidiju Kos-Stanišić i podršku 

Središnjega ureda za međunarodnu suradnju te njegove rukovoditeljice dr. phil. Branke Roščić. 

Izaslanstvo iz Republike Koreje vodila je dekanica KIST School prof. Kim Jin Young, a svrha radnoga 

posjeta bila je obostrano upoznavanje akademskih institucija i uspostava nove akademske suradnje. 

KIST (http://eng.kist.re.kr/) je 

vodeći južnokorejski državni 

institut poznat po 

multidisciplinarnim istraživačkim 

projektima, a u sklopu kojega 

KIST School provodi izvrsno 

obrazovanje doktorskih studenata 

te značajno doprinosi svojoj državi 

kao jedanaestoj svjetskoj 

ekonomiji. 

Obje obrazovne institucije su zainteresirane za suradnju u području studentske razmjene i kratkih 

projekata studenata, pokretanja mobilnosti profesora i poticanja znanstveno-istraživačke suradnje kroz 

zajedničke projekte, posebno u području biomedicine, prirodnih znanosti, robotike te informacijske i 

komunikacijske tehnologije. 

Nakon sastanka uslijedio je i radni posjet Fakultetu elektrotehnike i računarstva. 

 

 

   Koreansko izaslanstvo s Busan University u posjetu Sveučilištu u Zagrebu 

Prof. dr. sc. Damir Boras, rektor Sveučilišta u Zagrebu, primio je u radni posjet 1. srpnja izaslanstvo s 

Busan University (www.bufs.ac.kr/) iz Republike Koreje.  

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

međunarodnu suradnju, i dr. phil. Branka Roščić, rukovoditeljica središnjeg ureda za 

međunarodnu suradnju. Izaslanstvo s koreanskog sveučilišta predvodio je dr. Yong Soo Yoon, direktor 

Instituta za mediteranske studije. 

Svrha radnoga posjeta bila je uspostava nove akademske suradnje i potpisivanje sveučilišnog sporazuma 

(Memorandum of Understanding). 
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MEĐUNARODNI POSJETI SVEUČILIŠTU U ZAGREBU 

  

   Izaslanstvo francuske regije Auvergne-Rhône-Alpes u nastupnom posjetu Sveučilištu u 

Zagrebu 

Rektor Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Damir Boras primio je u nastupni posjet 26. lipnja 

predstavnike francuske regije Auvergne-Rhône-Alpes. Sastanku je nazočila i rukovoditeljica središnjeg 

ureda za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu, dr. phil. Branka Roščić. 

Izaslanstvo je predvodio Laurent Wauquiez, predsjednik regionalnog vijeća regije Auvergne-Rhône-

Alpes, koji je u nastupni posjet došao s voditeljicom kabineta te predstavnikom Francuskog 

veleposlanstva u Hrvatskoj. 

Predmet razgovora, između ostalog, bila je sveučilišna suradnja s naglaskom na razmjenu studenata i 

mobilnost profesora.  
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OSTALE VIJESTI 

  

Preminuo počasni doktor Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Mladen Vranić 

Prof. dr. sc. Mladen Vranić, redoviti profesor fiziologije i 

interne medicine na Sveučilištu u Torontu u Kanadi 

(www.utoronto.ca/) i počasni doktor Sveučilišta u Zagrebu, 

preminuo je u 90. godini u Torontu. 

Profesor Vranić kao vodeći svjetski znanstvenik s velikim 

opusom znanstvenoga i edukativnoga rada uvelike je utjecao 

na razvoj istraživanja i liječenja šećerne bolesti. Trajnom 

suradnjom s hrvatskim institucijama, pridonio je razvoju 

znanosti i visokoškolskoga obrazovanja u Hrvatskoj, 

međunarodnoga ugleda Sveučilišta u Zagrebu i Hrvatske. 

Tijekom 50 godina rada promijenio je neke dotada važeće postavke u istraživanjima dijabetesa. Hipoteza 

koju je proučavao u smislu analize čimbenika koji mogu pogoršavati, ali i poboljšavati utjecaj tjelesne 

aktivnosti u ovoj bolesti, danas je prihvaćena u cijelom svijetu, kao i podaci o promjenama mišića, jetre i 

pankreatičnih alfa-stanica u hiperglikemiji te mnoge druge spoznaje koje je uspio implementirati u 

klinički rad i industriju. 

Prof. dr. sc. Mladen Vranić počasni je doktorat primio u studenome 2011. za iznimne doprinose 

temeljnim i kliničkim znanostima u području biomedicine kao 94. počasni doktor Sveučilišta u Zagrebu. 

Mladen Vranić rođen je 3. travnja 1930. u Zagrebu, kao sin jedinac, u obitelji koja je bila pod velikim 

akademskim utjecajem oca matematičara, sveučilišnoga profesora i dekana Tehničkoga i Ekonomskoga 

fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Vrlo rano, još na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 

pokazivao je znanstveni interes za metabolizam ugljikohidrata i dijabetes. Godine 1963. dr. Vranić je 

primio poziv od profesora Charlesa Besta, suotkrivača inzulina i jednoga od najpoznatijih fiziologa toga 

doba, da bude njegov postdoktorand u Torontu, gdje je nastavio istraživačku i nastavničku karijeru. 

Izabran je u mnoga znanstvena i stručna udruženja i institute. Od 1991. do 1995 predstojnik je Odjela za 

fiziologiju na Sveučilištu u Torontu. Gost je i pozvani predavač na mnogim svjetskim sveučilištima, član 

i predsjednik mnogih uvaženih odbora, a osim zagrebačkoga, dodijeljen mu je i počasni doktorat 

Medicinskoga fakulteta u Stockholmu. Podučio je i vodio veliki broj mlađih istraživača i akademskih 

osoba koje su danas izuzetne važne i cijenjene i znanstvenom okruženju, čime se uvrstio u skupinu 

istraživača s iznimnim znanstvenim rezultatima. 

5 

https://www.utoronto.ca/


PROGRAM ERASMUS+ MOBILNOSTI 

 

Sveučilištu u Zagrebu odobren projekt mobilnosti za 2019. 

godinu: Erasmus+ za programske zemlje KA103 (zemlje članice 

EU, Island, Norveška, Lihtenštajn, Turska, Makedonija, Srbija) 

Središnji ured za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu piše Erasmus+ projektnu prijavu, te 

prijavljuje i provodi projekt Erasmus+ mobilnosti. Agencija za mobilnost i programe EU (AMPEU) 

odobrava projektnu prijavu i dodjeljuje raspoloživa financijska sredstva (www.mobilnost.hr/). Iznos 

sredstava odobren Sveučilištu u Zagrebu je najveći budget za KA103 aktivnost u Hrvatskoj, oko 32% 

ukupnog dostupnog proračuna na razini Hrvatske.   

Za projekt Erasmus+ broj 2019-1-HR01-KA103-060250 Sveučilištu u Zagrebu odobrena su bespovratna 

financijska sredstva u iznosu od 2.681.150,00 EUR za razdoblje od 1. lipnja 2019. do 30. rujna 2020. 

(oko 20 milijuna kuna, konačan iznos ovisi o tečaju na dan uplate). Senat Sveučilišta je na sjednici 11. 

lipnja rektoru prof. dr. sc. Damiru Borasu dao suglasnost za prihvat dodijeljenih sredstava i potpis 

projektnog sporazuma. 

Pregled po projektnim aktivnostima i odobrenim sredstvima za pojedine aktivnosti: 

a. SMS – studenti studijski boravak (3-12 mjeseci boravka): 1.625.000,00 EUR (12 milijuna kuna) za 

650 mobilnosti. 

b. SMP – studenti stručna praksa (2-12 mjeseci boravka): 643.500.000,00 EUR (4 milijuna i 776 

tisuća kuna) za 260 mobilnosti. 

c. STA – nastavno osoblje za održavanje nastave: 84.150,00 EUR (624 tisuće kuna) za 90 mobilnosti. 

d. STT – nastavno i ne(nastavno) osoblje za stručno usavršavanje: 93.500,00 EUR (694 tisuće kuna) 

za 100 mobilnosti - odobren 11% veći budget u odnosu na projekt iz 2018.  

Na poveznici www.mobilnost.hr/hr/natjecaji/ (Rezultati natječaja) objavljeni su rezultati za projekte 

mobilnosti unutar programskih zemalja KA103 za Erasmus+ natječajnu godinu 2019. 

Središnji ured za međunarodnu suradnju je natječaje za sve gore navedene aktivnosti već proveo. 

Rezultati se nalaze na mrežnoj stranici Sveučilišta: 

 studenti: studijski boravak i 1. krug stručna praksa: http://www.unizg.hr/nc/suradnja/medunarodna-

razmjena/razmjena-studenata/obavijesti-za-studente/ 

 nastavno i ne(nastavno) osoblje: http://www.unizg.hr/nc/suradnja/medunarodna-razmjena/razmjena

-sveucilisnih-djelatnika/obavijesti-za-sveucilisne-djelatnike/ 
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STIPENDIJE 

 

Više mjesta za vježbenike Blue Book programa u Europskoj komisiji i 

agencijama Europske unije 

Europska komisija osigurala je veći broj mjesta za studente koji žele sudjelovati u Blue book programu 

kao vježbenici u Europskoj komisiji i agencijama Europske unije. Program je namijenjen studentima 

završnih godina studija Sveučilišta u Zagrebu, a odnosi se na plaćene petomjesečne prakse koje se 

odvijaju dva puta godišnje. 

Blue book program osnovan je 1960. godine, a ove godine cilj je doseći čak tisuću vježbenika za rad u 

europskim institucijama.  

Više informacija dostupno je na web stranici Europske komisije: https://ec.europa.eu/stages/home_en.  

 

   Međunarodna parlamentarna stipendija Njemačkog parlamenta (der Deutche Bundestag) 

Njemački parlament (http://www.bundestag.de/ips) poziva sve zainteresirane da se podnesu prijave za 

Međunarodnu parlamentarnu stipendiju (IPS) na pet mjeseci u Berlinu. 

Stipendija iznosi 500 eura mjesečno, a za sudionike je osiguran besplatan smještaj te troškovi osiguranja 

i puta. 

Krajnji rok za prijavu: 31. srpnja 2019.  

Detalje možete pročitati na: 

http://www.unizg.hr/nc/vijest/article/medunarodna-parlamentarna-stipendija-njemackog-parlamenta/ 

 

   Stipendije njemačkog Sveučilišta u Passau 

Otvoren je natječaj Sveučilišta u Passau (http://www.uni-passau.de/en/) za dvosemestralne 

stipendije studentima istočne Europe. Dvosemestralna stipendija iznosi 720 eura mjesečno. 

Rok za prijavu za zimski semestar je 28. srpnja 2019. 

Više o stipendiji dostupno na: https://www.cu.edu.ge/en/international-relations/cu-ir-call/cu-ir-call-

archive/democracy-scholarship 

 

SIMPOZIJI 

   Japan Society for the Promotion of Science (JSPS) organizira simpozij na području 

medicinske sociologije 

JSPS London (http://www.jsps.org/) poziva sve zainteresirane na simpozij pod nazivom „International 

Comparison and Collaboration in Medical Sociology: Research Initiatives, Challenges, and Future 

Prospects'“. Simpozij će se održati 20. kolovoza 2019. na Cardiff University. 

Rok za registraciju: 6. kolovoza 2019. (nema naknade za sudjelovanje) 

Više informacija dostupno je na: https://www.eventbrite.com/e/one-day-symposium-international-

comparison-and-collaboration-in-medical-sociology-registration-63213179321 
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FRANKOFONIJA 

  

   Sveučilište u Zagrebu na Danu Hrvatske u Parizu 

U ime rektora Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Damira Borasa, prorektor za znanost, međuinstitucijsku 

i međunarodnu suradnju prof. dr. sc. Miloš Judaš sudjelovao je na Danu Hrvatske 19. lipnja u Parizu. 

Događaj su organizirali Veleposlanstvo Francuske Republike u Republici Hrvatskoj i hrvatsko 

Ministarstvo znanosti i obrazovanja u suradnji s agencijom Campus France i Veleposlanstvom 

Republike Hrvatske. Na događanju su sudjelovala i ostala hrvatska javna sveučilišta (Dubrovnik, Osijek, 

Pula, Rijeka, Sjever, Split, i Zadar) te 22 francuske institucije. 

Događanje su otvorili Béatrice Khaiat, izvršna direktorica Campus France-a, Filip Vučak, hrvatski 

veleposlanik u Francuskoj, Ivana Franić, pomoćnica ministrice obrazovanja Republike Hrvatske, Denis 

Despréaux, zadužen za europska i međunarodna pitanja u francuskom Ministarstvu visokog 

obrazovanja, istraživanja i inovacija, te Manuel Bouard, predstavnik Glavne uprave za globalizaciju 

francuskog Ministarstva Europe i vanjskih poslova. 

Cilj događanja bio je bolje upoznavanje francuskih institucija visokog obrazovanja s mogućnostima 

partnerstva s Hrvatskom. Dan Hrvatske dio je akcijskog plana francusko-hrvatskog strateškog 

partnerstva za razdoblje 2018.-2021. 

Više možete pročitati na stranici Francuskog veleposlanstva u Zagrebu: https://hr.ambafrance.org/Dan-

Hrvatske-u-Campus-France-u-Pariz-19-lipnja-2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vijest i foto: Francuska ambasada u Zagrebu   
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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 sporazum:  

  Shandong Agricultural University, Shandong, Kina, 2019., na 5 godina 
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