
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sveučilište u Zagrebu sudjelovalo na EAIE konferenciji 
 

Sveučilište u Zagrebu se krajem rujna predstavilo na 

najvećoj europskoj međunarodnoj konferenciji o 

visokom obrazovanju European Association for 

International Education (EAIE) u Helsinkiju 

(www.eaie.org/helsinki.html). 

U sklopu štanda Study in Croatia 

(www.studyincroatia.hr/), te u organizaciji Ministarstva 

znanosti i obrazovanja i Agencije za mobilnost i 

programe Europske Unije, predstavilo se nekoliko 

visokoobrazovnih institucija iz Republike Hrvatske:  

Sveučilište u Zagrebu, Sveučilište u Splitu, Sveučilište u Rijeci, Sveučilište u Zadru, Visoka poslovna 

škola PAR i Visoko učilište Algebra. 

Predstavnice Rektorata Sveučilišta u Zagrebu bile su dr. phil. Branka Roščić, rukovoditeljica središnjeg 

ureda za međunarodnu suradnju, i Ivana Veldić Špehar. Sudjelovale su i predstavnice Ekonomskog 

fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.  

Sudjelovanje na EAIE konferenciji omogućilo je promociju studijskih programa Sveučilišta u Zagrebu 

te pružanje praktičnih informacija vezanih uz prijavni proces, studentski život, pronalaženje smještaja i 

mogućnosti financiranja. Tijekom konferencije predstavnice Sveučilišta održale su niz sastanaka s 

predstavnicima sveučilišta koji su zainteresirani za suradnju sa sastavnicama Sveučilišta u Zagrebu. 

Elektronička verzija Akademskog 

glasnika nalazi se na:  http://

www.unizg.hr/suradnja/medunarodna

-suradnja/akademski-glasnik/.  
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Sveučilište u Zagrebu s akademskom godinom 

2019./2020. obilježava 350 godina od svoga utemeljenja.  
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MEĐUNARODNI POSJETI SVEUČILIŠTU U ZAGREBU 

  

   Privremeni otpravnik poslova Sjeverne Makedonije posjetio Sveučilište u Zagrebu 

Početkom rujna prof. dr. sc. Damir Boras, rektor 

Sveučilišta u Zagrebu, i prof. dr. sc. Miloš Judaš, 

prorektor za znanost, međuinstitucijsku i međunarodnu 

suradnju, ugostili su privremenog otpravnika poslova 

Republike Sjeverne Makedonije Nazifa Djaferija. 

Na sastanku se razgovaralo o aktualnim akademskim 

temama, poboljšanju suradnje između hrvatskih i 

makedonskih sveučilišta te o mobilnosti studenata i 

profesora. 

 

 

   Nastupni posjet Veleposlanika Republike Koreje Sveučilištu u Zagrebu 

Kim Dong-chan, veleposlanik Republike Koreje, došao 

je s pratnjom u nastupni posjet Sveučilištu u Zagrebu 

kako bi se upoznao s rektorom najvećega hrvatskoga 

sveučilišta, prof. dr. sc. Damirom Borasom, te kako bi 

razgovarali o nastavku vrlo dobre suradnje između dvije 

zemlje.  

Sastanku je nazočila i prof. dr. sc. Lidija Kos-Stanišić,  

pomoćnica rektora za interno komuniciranje i sveučilišne medije Sveučilišta u Zagrebu. 
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IZDVOJENE VIJESTI 

 

Obljetnica utemeljenja Sveučilišta u Zagrebu 

Sveučilište u Zagrebu, najstarije sveučilište s neprekidnim 

djelovanjem u Hrvatskoj i među najstarijima u Europi, 

utemeljeno u drugoj polovini 17. stoljeća, ove godine 

obilježava 350. obljetnicu utemeljenja. 

Povijest Sveučilišta počinje 23. rujna 1669. kada su 

diplomom rimskoga cara i ugarsko-hrvatskoga kralja 

Leopolda I. priznati status i povlastice sveučilišne ustanove 

tadašnjoj Isusovačkoj akademiji u slobodnom kraljevskom gradu Zagrebu što je prihvaćeno na saboru 

Hrvatskoga kraljevstva 3. studenoga 1671. 

Stoga Sveučilište godinu 1669. uzima kao godinu svojega utemeljenja, a 3. studenoga kao Dan 

Sveučilišta, kada će i proslaviti svoju veliku obljetnicu svečanim programom u Koncertnoj dvorani 

Vatroslava Lisinskog. 

Od tada filozofski studij u Zagrebu, koji je počeo godine 1662., djeluje i formalno-pravno kao 

Neoacademia Zagrabiensis, odnosno kao javnopravna visokoškolska ustanova. 

Više o povijesti Sveučilišta u Zagrebu možete pročitati na: 

http://www.unizg.hr/o-sveucilistu/sveuciliste-jucer-danas-sutra/povijest-sveucilista/ 
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PROGRAM ERASMUS+ MOBILNOSTI 

 

Natječaj Erasmus+ KA107 za mobilnost osoblja 

(2. prosinca 2019. - 31. ožujka 2021.) – partnerske zemlje 

Raspisan je Natječaj za mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja u okviru Erasmus+ programa 

Ključna aktivnost 1 (KA107) - Projekti mobilnosti između država sudionica u programu i partnerskih 

država za razdoblje mobilnosti od 2. prosinca 2019. do 31. ožujka 2021. 

Natječaj je otvoren do zaključno 23. listopada 2019. 

Detaljnije informacije i prijavnica dostupne su na http://www.unizg.hr/nc/vijest/article/natjecaj-erasmus-

ka107-za-mobilnost-osoblja-02122019-31032021-partnerske-zemlje/. 

 

Četvrti krug Natječaja Erasmus+ KA107 za mobilnost osoblja (25. studenog 2019. - 31. svibnja 

2020.) – partnerske zemlje 

Sveučilište u Zagrebu raspisuje četvrti krug Natječaja za mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja u 

okviru Erasmus+ programa Ključna aktivnost 1 (KA107) - Projekti mobilnosti između država sudionica 

u programu i partnerskih država za razdoblje mobilnosti od 25. studenog 2019. do 31. svibnja 2020. 

Rok za prijavu je zaključno do 17. listopada 2019. 

Više informacija možete pročitati na http://www.unizg.hr/nc/vijest/article/cetvrti-krug-natjecaja-erasmus

-ka107-za-mobilnost-osoblja-25112019-31052020-partnersk/. 

 

 

BILATERALNA SVEUČILIŠNA RAZMJENA 

 

Natječaji za stipendije za studentsku razmjenu u ak. god. 2019./2020. 

Sveučilište u Zagrebu objavljuje natječaje za studentske razmjene u ak. god. 2019./2020. u okviru 

bilateralne međusveučilišne razmjene. 

Natječaj za dodjelu stipendija iz javnih proračunskih sredstava redovitim studentima preddiplomskih i 

diplomskih studija Sveučilišta u Zagrebu za jednosemestralnu studentsku razmjenu u ljetnom semestru 

2019./2020. na partnerskim sveučilištima: NCKU Taiwan (http://www.ncku.edu.tw/) i NSYSU Taiwan 

na Tajvanu (http://www.nsysu.edu.tw/?Lang=en), Sveučilište Hanyang (https://www.hanyang.ac.kr/

web/eng), Sveučilište Sogang (http://wwwe.sogang.ac.kr/) i Sveučilište Chonnam u Južnoj Koreji 

(http://www.jnu.ac.kr/jnumain.aspx), Moskovsko državno sveučilište M.V. Lomonosov (https://

www.msu.ru/en/) i Sveučilište u Sankt Peterburgu u Rusiji (http://english.spbu.ru/our-university) 

i Universidade Federal do Paraná u Brazilu (https://www.ufpr.br/portalufpr/). 

Rok za prijave: 8. listopada 2019. 

Više o pojedinoj stipendiji možete pronaći na http://www.unizg.hr/nc/vijest/article/natjecaji-za-

stipendije-za-studentsku-razmjenu-u-ak-god-20192020-5-dio/. 
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AKADEMSKA MOBILNOST 

 

Natječaj za akademsku mobilnost u 2020. godini  

U tijeku je Natječaj za akademsku mobilnost u 2020. godini. Natječaj je 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 je objavljen na http://www.unizg.hr/suradnja/medunarodna-razmjena/razmjena-sveucilisnih-

djelatnika/natjecaji/. 

Kandidati se mogu prijaviti online do zaključno 6. studenoga 2019., a online prijavu zajedno s ostalom 

natječajnom dokumentacijom dostavljaju svojim matičnim sastavnicama koje određuju svoj interni rok. 

 

Global Faculty Week (Tecnológico de Monterrey) – poziv za održavanje predavanja (za 

nastavnike) 

Sveučilište Tecnológico de Monterrey (https://tec.mx/es) u Meksiku poziva nastavnike s partnerskih 

sveučilišta da održe predavanja na Global Faculty Week koji će se održati od 23. do 29. veljače 2020. 

Tecnológico de Monterrey pokriva smještaj (6 noćenja s doručkom), prijevoz s/na aerodrom, lokalni 

prijevoz te dnevne obroke na kampusu. Odabrani nastavnici sami snose trošak povratne karte do 

Meksika, putnog zdravstvenog osiguranja i večera. 

Više informacija i poveznica na prijavu dostupni na http://www.unizg.hr/nc/vijest/article/global-faculty-

week-2020-tecnologico-de-monterrey-meksiko-poziv-za-odrzavanje-nastave/. 

Rok za prijavu je 18. listopada 2019.  

 

Ponuda za kraći posjet Sveučilištu u Cincinnatiju u 2020. godini 

U okviru međusveučilišnog sporazuma i s ciljem jačanja bilateralne suradnje, Sveučilište u Cincinnatiju 

(https://www.uc.edu/) ponudilo je prihvatiti u kraći posjet (7 do 10 dana) nastavnike i predavače sa 

Sveučilišta u Zagrebu u 2020. godini. 

Sveučilište u Cincinnatiju snosi trošak povratne avionske karte i smještaja. 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/. Odabir kandidata vrši Sveučilište u Cincinnatiju. 

Prijave su otvorene do 25. listopada 2019. 
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STIPENDIJE 

 

  Stipendije Švicarske Konfederacije u akademskoj godini 2020./2021. 

Švicarskim veleposlanstvo, u suradnji s Ministarstvom znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske i 

Agencijom za mobilnost i programe Europske unije, objavilo je natječaj za jednogodišnje stipendije 

Švicarske Konfederacije u akademskoj godini 2020./2021. 

Za hrvatske državljane dodjeljuju se stipendije u konkurenciji s kandidatima iz drugih zemalja 

Europske unije za doktorske studije, poslijedoktorske studije, umjetničke smjerove i 

znanstvenoistraživačke boravke u Švicarskoj. 

Rok za prijavu: 15. studenog 2019. 

Detaljnije informacije dostupne su u dokumentima na engleskome jeziku na web stranici Agencije za 

mobilnost i programe Europske unije (http://www.mobilnost.hr/hr/natjecaji/stipendije-svicarske-

konfederacije-u-akademskoj-godini-2020-2021/) i na web stranici Državnog tajništva za obrazovanje i 

znanost Švicarske (https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/en/home/education/scholarships-and-grants/swiss-

government-excellence-scholarships.html). 

 

   Stipendije za islandske studije na Sveučilištu na Islandu (Reykjavík) za ak. god. 2020./2021. 

Islandsko ministarstvo obrazovanja, znanosti i kulture raspisalo je natječaj za dodjelu stipendija stranim 

studentima za studij islandskog kao drugog jezika na Sveučilištu na Islandu (https://english.hi.is/) u 

razdoblju od 1. rujna 2020. do 30. travnja 2019. godine. 

Stipendije su namijenjene studentima koji uče moderni islandski jezik, završili su najmanje jednu 

godinu studija i poznaju islandski jezik na razini opisanoj u natječaju. 

Rok za prijave: 1. prosinca 2019. 

Prijavnica i opis prijavnog postupka mogu se pronaći na sljedećoj poveznici: 

https://english.arnastofnun.is/page/studentastyrkir_menntamalaraduneytis_en 

 

   Stipendija za studij na Georgia Institute of Technology u ak. god. 2020./2021. 

Zaklada Naumann-Etienne dodjeljuje stipendiju za diplomski studij u trajanju od jedne do dvije godine 

na Georgia Institute of Technology (Georgia Tech, https://www.gatech.edu/) u Atlanti, Sjedinjene 

Američke Države. 

Rok za prijavu: zaključno s 15. listopadom 2019. 

Stipendist je oslobođen plaćanja školarine, a ostali uvjeti vezane uz prijavu dostupni su na: 

http://www.unizg.hr/nc/vijest/article/stipendija-za-studij-na-georgia-institute-of-technology-ak-god-

20202021/ 
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MEĐUNARODNI MEĐUSVEUČILIŠNI SPORAZUMI 

 

Za detaljnije informacije kontaktirajte agreements@unizg.hr 

Novi sporazum:  

Busan University of Foreign Studies, Busan, Južna Koreja, 2019., na 5 godina 

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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