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Najava: Dan dobrodošlice / Welcome Day za strane studente 

Sveučilišta u Zagrebu 

 

Središnji ured za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu u petak 27. rujna u 14 sati organizira 

Dan dobrodošlice / Welcome Day za strane studente, kako one iz zemalja EU tako i one izvan, koji na 

Sveučilište u Zagrebu dolaze na studentsku razmjenu u zimskome semestru akademske godine 

2019./2020. 

Najviše studenata na studijski boravak u Zagreb dolazi u okviru Erasmus+ programa za zemlje Europske 

unije, a koji podrazumijeva reciprocitet broja dolaznih stranih i odlaznih matičnih studenata na studijski 

boravak u te iste zemlje. Vrijednost projekta i na natječaju dobivenih nepovratnih stipendija za ak. god. 

2019./20. je 2.681.150,00 EUR za programske države Europske unije (KA103). Najveći iznos stipendija 

namijenjen je matičnim studentima koji dolaze na studijski boravak u države Europske unije.  

Dan dobrodošlice održat će se u Kongresnoj dvorani Ekonomskog 

fakulteta, Trg J. F. Kennedyja 6. Program će započeti pozdravnim 

govorima rektora prof. dr. sc. Damira Borasa ili nadležnih prorektora 

Sveučilišta u Zagrebu te dekana prof. dr. sc. Jurice Pavičića ili 

nadležnih prodekana Ekonomskog fakulteta.  
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Rujan 2019.  

Sveučilište u Zagrebu s akademskom godinom 

2019./2020. obilježava 350 godina od svoga utemeljenja.  
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Djelatnici središnjeg ureda za međunarodnu suradnju predstavit će Sveučilište u Zagrebu, mogućnosti 

studiranja na engleskome jeziku na Sveučilištu, kao i učenja hrvatskoga jezika za strance. 

Hrvatski studenti iz Erasmus Student Networka Zagreb (ESN Zagreb), udruge čiji rad sufinancira 

središnji ured za međunarodnu suradnju, održat će prezentaciju za strane studente o studiranju i životu u 

Zagrebu te će upoznati studente s aktivnostima koje će za njih organizirati tijekom semestra poput izleta, 

posjeta kulturnim događanjima, društveno korisnog rada, zajedničkih druženja, učenja hrvatskog i stranih 

jezika i slično. 

Program će završiti zajedničkim druženjem uz 

domjenak, a studentima će biti podijeljeni darovi 

dobrodošlice, uključujući i materijale o Sveučilištu u 

Zagrebu i programu Erasmus+ 

Središnji ured za međunarodnu suradnju od 23. do 

29. rujna organizira i Tjedan dobrodošlice za dolazne 

strane studente. U Tjednu dobrodošlice predviđene 

su razne aktivnosti: stručno vodstvo po kulturno-povijesnom središtu grada Zagreba, akademska 

predavanja na Sveučilištu o hrvatskoj kulturi i baštini, o hrvatskome obrazovnome sustavu, zatim o 

religijskoj baštini Hrvatske te o kulturološkom šoku i akulturaciji. U programu je i orguljaški koncert u 

crkvi sv. Marka kao i izlet u Nacionalni park Plitvička jezera. 

Program Tjedna dobrodošlice i Dana dobrodošlice je u potpunosti financiran iz sredstava programa 

Erasmus+ mobilnosti.  
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MEĐUNARODNIPOSJETI SVEUČILIŠTA U ZAGREBU 

  

   Potpisani sporazumi o suradnji sa indonezijskim Sveučilištem Lampung, Sveučilištem 

Warmadewa i Sveučilištem Darmajaya 

Sveučilište u Zagrebu potpisalo je sporazume o suradnji  (Memorandum of Understanding) sa 

Sveučilištem Lampung (unila.ac.id/), Sveučilištem Warmadewa (warmadewa.ac.id) i Sveučilištem 

Darmajaya (darmajaya.ac.id) prilikom posjete hrvatskih predavača s Fakulteta političkih znanosti 

Sveučilišta u Zagrebu i Veleučilišta VERN indonezijskim visokoobrazovnim institucijama između 24. 

lipnja i 2. srpnja. Kao izaslanica rektora prof. dr. sc. Damira Borasa, prof. dr. sc. Lidija Kos - Stanišić, 

pomoćnica rektora za interno komuniciranje i sveučilišne medije, koordinirala je potpisivanjem 

sporazuma. 

Potpisanim memorandumima dogovoren je nastavak suradnje hrvatskih i indonezijskih 

visokoobrazovnih institucija gostovanjem indonezijskih predavača na hrvatskim sveučilištima, pisanjem 

zajedničkih znanstvenih radova u znanstvenim publikacijama te ljetnom školom koja će se sljedeće 

godine održati u Hrvatskoj. 

Hrvatski i indonezijski predavači su tom prilikom sudjelovali na ljetnoj školi „Izvori akademskog duha: 

digitalni podaci i sigurnost“ u Bandar Lampungu na otoku Sumatri te Denpasar na otoku Baliju.  

Više o ljetnoj školi možete pročitati na web stranici Fakulteta političkih znanosti: 

http://fpzg.hr/?@=2eocz#news_8980 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Foto: Fakultet političkih znanosti 
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MEĐUNARODNI POSJETI SVEUČILIŠTU U ZAGREBU 

  

Polaznici ljetne škole „Domovina“ posjetili Sveučilište u Zagrebu  

Prof. dr. sc. Damir Boras, rektor Sveučilišta u Zagrebu, s prorektoricama 

prof. dr. sc. Ivanom Čuković-Bagić i prof. dr. sc. Mirjanom Hruškar, 

ugostio je 14. srpnja polaznike ljetne škole „Domovina“ (Domovina 

Birthright Program). 

Riječ je o novom projektu Središnjega državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske koji je 

nastao u partnerstvu s Udruženjem hrvatsko–američkih stručnjaka. 

Na iskustvenom putovanju diljem Hrvatske sudjelovala su 33 polaznika u dobi od 18 do 30 godina iz 

Argentine, Australije, Južne Afrike, Kanade, Perua i Sjedinjenih Američkih Država, a u cilju 

upoznavanja zemlju svojih korijena, njenu kulturu, povijest, običaje i njezinu budućnost te svoje 

vršnjake. U sklopu programa upoznavanja s domovinom polaznici su ciljano posjetili i Sveučilište u 

Zagrebu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sveučilište u Zagrebu surađuje sa Središnjim državnim uredom za Hrvate izvan Republike Hrvatske 

kroz projekt akademske suradnje sa studentima i nastavnicima/izaslanicima hrvatskog podrijetla, te 

osigurava i posebnu upisnu kvotu za pristupnike/studente hrvatskog podrijetla.  

Više možete pročitati na poveznici: 

http://www.unizg.hr/studiji-i-studiranje/upisi-stipendije-priznavanja/upisne-kvote-i-natjecaji-za-upis/

upisi-20192020/ 
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OSTALE VIJESTI 

 

Sveučilište u Zagrebu na Šangajskoj listi među 500 najboljih sveučilišta u 

svijetu 

Prema podacima objavljenim 15. kolovoza, Sveučilište u Zagrebu rangirano je između 401. i 500. mjesta 

na prestižnoj Šangajskoj listi najboljih svjetskih sveučilišta za 2019. godinu. 

Šangajska lista jedna je od najprestižnijih svjetskih globalnih rang lista sveučilišta koja uspješnost 

visokoobrazovnih institucija vrednuje prema pokazateljima znanstvenoga i istraživačkoga rada. 

Šangajska lista objavljuje se od 2003. godine, na koje se Sveučilište u Zagrebu plasiralo prvi puta 2011. 

godine. Više na poveznici: http://www.unizg.hr/nc/vijest/article/sangajska-lista-sveuciliste-u-zagrebu-

ponovno-izmedu-401-i-500-mjesta/ 

 

 

PROGRAM ERASMUS+ MOBILNOSTI 

 

Sveučilištu u Zagrebu dodijeljen novi projekt akademske 

mobilnosti: Erasmus+ „Projekt mobilnosti između programskih 

i partnerskih zemalja (KA107)“ 

Unutar programa Erasmus+, Ključna mjera 1: Mobilnost u svrhu učenja za pojedince - Projekti 

mobilnosti između programskih i partnerskih zemalja (KA107), koji omogućuje razmjenu studenata i 

osoblja (sveučilišnih nastavnika i administrativnog osoblja) između europskih i ne-europskih partnera, 

Sveučilištu u Zagrebu dodijeljen je novi projekt s ukupnim proračunom u iznosu od 585.945,00 EUR. 

Njime će se podržati mobilnost između Sveučilišta i 46 partnerskih 

institucija iz 21 zemlje. S obzirom na dodijeljena sredstva i broj 

uključenih partnera, ovo je ujedno i najveći projekt unutar 

Republike Hrvatske ovakvoga tipa. Projekt traje 36 mjeseci, 

počevši od 1. kolovoza 2019. do 31. srpnja 2022., a Sveučilište u 

Zagrebu će prve natječaje za svoje studente i osoblje organizirati 

krajem listopada 2019. 

Popis partnerskih sveučilišta s kojima će biti moguća mobilnost, a temeljem iskaza interesa sastavnica 

Sveučilišta prilikom podnošenja projektne prijave dostupan je na sljedećoj poveznici: 

http://www.unizg.hr/nc/vijest/article/sveucilistu-u-zagrebu-dodijeljen-novi-projekt-akademske-

mobilnosti-erasmus-projekt-mobilnosti-i/ 
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NATJEČAJI 

 

NAJAVA Natječaja za akademsku mobilnost u 2020. godini 

Najavljujemo objavu Natječaja za akademsku mobilnost u 2020. godini tijekom 

listopada. Natječaj će biti raspisan po sljedećim stavkama: 

a) odlazna mobilnost prema strateškim partnerima, 

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

(nije nužno da Sveučilište u Zagrebu ili sastavnica imaju sklopljen međusveučilišni/

međufakultetski sporazum), 

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

znanstveno-stručnim skupovima), 

d) najava dolazne mobilnosti temeljem bilateralnih međusveučilišnih i međufakultetskih sporazuma i 

dolazne mobilnosti u svrhu sklapanja novih sporazuma i novih oblika suradnje. 

Natječaj će biti objavljen na sljedećoj poveznici: 

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

Predviđeni budžet je 990.000,00 HRK, kao što je to bilo u 2019. godini, a kojim Sveučilište u Zagrebu 

financira međunarodnu mobilnost iz vlastitih sredstava.  

 

STIPENDIJE 

 

   Ponuda za kraći posjet Sveučilištu u Cincinnatiju u 2020. godini 

Sveučilište u Cincinnatiju prepoznalo je Sveučilište u Zagrebu kao strateško partnersko sveučilište u 

ovom dijelu Europe. U okviru međusveučilišnog sporazuma, kao i s ciljem jačanja bilateralne suradnje, 

Sveučilište u Cincinnatiju (uc.edu/) ponudilo je prihvatiti u kraći posjet (7 do 10 dana) nastavnike i 

predavače sa Sveučilišta u Zagrebu u 2020. godini. Trošak povratne avionske karte i smještaja snosi 

Sveučilište u Cincinnatiju.  

Detalji ponude i online prijavni obrazac dostupni su na sveučilišnim stranicama: http://www.unizg.hr/nc/

vijest/article/ponuda-za-kraci-posjet-sveucilistu-u-cincinnatiju-u-2020-godini/ 

Prijave su otvorene do 25. listopada 2019. godine. Odabir kandidata vrši Sveučilište u Cincinnatiju.  
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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. 
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MEĐUNARODNI MEĐUSVEUČILIŠNI SPORAZUMI 

 

Za detaljnije informacije kontaktirajte agreements@unizg.hr 

Novi sporazumi:  

University of Lampung, Bandar Lampung, Indonezija, 2019., na 5 godina 

Universitas Warmadewa, Bali, Indonezija, 2019., na 5 godina 

Institut Informatika and Bisnis (IIB) Darmajaya, Bandar Lampung, Indonezija, 2019., na 

5 godina 

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

Universidade Paulista, Sao Paolo, Brazil, 2019. na 5 godina 
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