
Uspješno prijavljena dva projektna prijedloga 2020. za natječaje za Erasmus+ mobilnosti 

 

Središnji ured za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu uspješno je 

napisao i prijavio dva projektna prijedloga 2020. na otvorene natječaje za 

Erasmus+ mobilnosti u nadležnosti Agencije za mobilnost i programe EU i 

Europske komisije.  

Riječ je o projektnim prijedlozima za mobilnost Erasmus+ KA103 za programske zemlje (Europa i EU) 

i mobilnost Erasmus+ KA107 za partnerske zemlje (izvan EU). 

Projektni prijedlog za Erasmus+ KA103 mobilnosti predviđa više od 1000 stipendija za studente 36 

fakulteta i akademija Sveučilišta u Zagrebu koji žele u akademskoj godini 2020./2021. ostvariti 

mobilnost u svrhu studijskog boravka i stručne prakse u europskim zemljama, te više od 200 stipendija 

za osoblje i nastavnike. Mobilnost će biti moguće prijaviti u zemljama Europske unije, ali i u Sjevernoj 

Makedoniji, Norveškoj, Lihtenštajnu, Turskoj, Srbiji i na Islandu. Vrijednost projekta procjenjuje se na 

više od 2 milijuna eura za jednu akademsku godinu. 

Projekt mobilnosti između partnerskih zemalja (KA107) omogućuju razmjenu studenata te osoblja i 

nastavnika između europskih i ne-europskih partnera, a vrijednost se procjenjuje na oko pola milijuna 

eura.  

 

Dobrodošlica stranim studentima na studijskom boravku 

 

Središnji ured za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu i ovaj će semestar organizirati Dan 

dobrodošlice i Tjedan dobrodošlice / Welcome Day i Welcome Week za strane studente, kako one iz 

zemalja EU tako i one izvan, koji na Sveučilište u Zagrebu dolaze na studentsku razmjenu u ljetnome 

semestru akademske godine 2019./2020. 

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

Europske unije. Istovremeno, u zamjenu, na studijski boravak u iste te zemlje odlazi oko 350 domaćih 

studenata. Vrijednost projekta i na natječaju dobivenih nepovratnih stipendija za ak. god. 2019./2020. je 

2.681.150,00 eura za programske države Europske unije (KA103). Najveći je iznos stipendija 

namijenjen domaćim studentima koji odlaze na studijski boravak, tj. razmjenu studenata u zemlje 

Europske unije. U sklopu programa Erasmus+ i bilateralne međusveučilišne razmjene u ljetnome 

semestru ak. god. 2019./2020. na Sveučilištu u Zagrebu gostovat će 461 strani student, od čega 432 

studenta iz programa Erasmus+ te 29 iz bilateralne razmjene. Najviše studenata gostovat će na 

Ekonomskom fakultetu (88), zatim na Pravnom fakultetu (58), Filozofskom fakultetu (55) i Fakultetu 

elektrotehnike i računarstva (55). Najviše studenata dolazi iz Španjolske (54) i Njemačke (40), a zatim 

slijede Poljska (35) i Italija (27). 

Elektronička verzija Akademskog 

glasnika nalazi se na:  http://

www.unizg.hr/suradnja/medunarodna

-suradnja/akademski-glasnik/.  
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MEĐUNARODNI POSJETI SVEUČILIŠTU U ZAGREBU 

 

   Veleposlanik Italije Nj. E. Pierfrancesco Sacco u nastupnom posjetu Sveučilištu u Zagrebu 

Rektor Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Damir Boras 

primio je 30. siječnja u nastupni posjet veleposlanika 

Talijanske Republike Nj. E. Pierfrancesca Sacca. 

Uz rektora su, kao predstavnici Sveučilišta u Zagrebu, 

sastanku nazočili prof. dr. sc. Miloš Judaš, prorektor za 

znanost, međuinstitucijsku i međunarodnu suradnju, te 

prof. dr. sc. Lidija Kos-Stanišić, pomoćnica rektora 

za interno komuniciranje i sveučilišne medije. 

Razgovaralo se o akademskoj suradnji, razmjeni studenata te potpisivanju memoranduma o 

razumijevanju sa Sveučilištem La Sapienza u Rimu (www.uniroma1.it/). 

 

   Veleposlanik Alžira Nj. E. Mokhtar Amine Khelif u nastupnom posjetu Sveučilištu u 

Zagrebu 

Rektor Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Damir Boras 

primio je 22. siječnja u nastupni posjet veleposlanika 

Alžirske Narodne Demokratske Republike Nj. E. 

Mokhtara Aminea Khelifa.  

Uz rektora je sastanku nazočila prof. dr. sc. Lidija Kos

-Stanišić, pomoćnica rektora za interno komuniciranje 

i sveučilišne medije. 

Na sastanku je bilo riječi o mobilnosti studenata, akademskoj suradnji te potpisivanju memoranduma o 

razumijevanju s alžirskim sveučilištima. 

  

   Nastupni posjet veleposlanice Japana Nj. E. Misako Kaji Sveučilištu u Zagrebu 

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

primio je 14. siječnja u nastupni posjet veleposlanicu 

Japana Nj. E. Misako Kaji u pratnji kulturnoga atašea 

Yutare Nishida. Uz rektora, kao predstavnici Sveučilišta 

u Zagrebu, sudjelovali su prof. dr. sc. Lidija Kos-

Stanišić, pomoćnica rektora za interno komuniciranje i 

sveučilišne medije, i dr. phil. Branka Roščić, 

rukovoditeljica Središnjega ureda za međunarodnu 

suradnju. 

Na sastanku se razgovaralo o akademskoj  suradnji s japanskim sveučilištima, sa Chuo University iz 

Tokija (global.chuo-u.ac.jp/), University of Tokyo (www.u-tokyo.ac.jp/) i Nagasaki University 

(www.nagasaki-u.ac.jp/), s kojima Sveučilište u Zagrebu ostvaruje dugogodišnju suradnju. 

Veleposlanica je zahvalila Sveučilištu što podržava podučavanje japanskoga jezika na Filozofskom 

fakultetu. Razmatrana je i potreba proširenja suradnje u područje kulture i nacionalne baštine. 
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OSTALE VIJESTI 

    

   Apostolski nuncij posjetio Sveučilište u Zagrebu 

Apostolski nuncij Nj. E. Giorgio Lingua je sa svojim suradnicima 27. siječnja posjetio Sveučilište u 

Zagrebu . Domaćin sastanka bio je rektor prof. dr. sc. Damir Boras sa svojim prorektorima, članovima 

rektorskog kolegija te predstavnicima Fakulteta filozofije i religijskih znanosti i Katoličkoga 

bogoslovnog fakulteta. Više na: http://www.unizg.hr/nc/vijest/article/apostolski-nuncij-posjetio-

sveuciliste-u-zagrebu/ 

 

   Rektor prof. dr. sc. Damir Boras potpisao izjavu o misiji UNIC–e s rektorima sedam 

sveučilišta europskih postindustrijskih gradova  

Na Erasmus sveučilištu Rotterdam (http://www.eur.nl/en) rektori osam europskih sveučilišta, među 

kojima i rektor Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Damir Boras, potpisali su 5. veljače udruženu izjavu o 

misiji za novi europski savez UNIC - The European University of Post-Industrial Cities (Europsko 

sveučilište postindustrijskih gradova). 

Riječ je o rektorima Sveučilišta Deusto (https://www.deusto.es/) u Bilbau, Sveučilišta Ruhr Bochum 

(https://www.ruhr-uni-bochum.de/) u Bochumu, Sveučilišnog koledža u Corku (https://www.ucc.ie/en/) 

u Corku, Sveučilišta Koç (https://www.ucc.ie/en/) u Istanbulu, Sveučilišta u Liègeu (https://

www.uliege.be/) u Liègeu, Sveučilišta u Ouluu (https://www.oulu.fi/) u Ouluu, te Sveučilišta u 

Rotterdamu i Sveučilišta u Zagrebu. Više možete pročitati na: http://www.unizg.hr/nc/vijest/article/

rektori-osam-sveucilista-europskih-postindustrijskih-gradova-potpisali-izjavu-o-misiji-unic-a/ 

 

   Poziv za sudjelovanje na petoj AARC doktorskoj konferenciji (Alps-Adriatic Doctoral 

Schools Conference) 

Mađarsko sveučilište Széchenyi István Egyetem (https://uni.sze.hu/) poziva 8. i 9. svibnja u Đuru (Győr) 

doktorske studente iz područja društvenih znanosti na sveučilištima Rektorske konferencije sveučilišta 

regije Alpe-Jadran (https://aarc.aau.at/), kojima pripada i Sveučilište u Zagrebu, na predstavljanje 

rezultata svojih istraživanja u sklopu 5th Alps-Adriatic Doctoral Schools Conference „Tradition and 

Innovation in the Social Sciences“. Konferencija će se fokusirati na istraživanja u društvenim 

znanostima, a posebice se potiče prijava radova koji se bave suradnjom socijalnih ustanova, civilnih 

organizacija i privatnih organizacija. 

Besplatan smještaj može dobiti 25-30 doktorskih studenata, dok se kotizacija ne naplaćuje. Smještaj i 

prehrana će biti osigurani za studente i dio supervizora u pratnji. Poziv za dostavu radova bit će 

objavljen sredinom veljače 2020. (https://szeedsm.eu/news/). Organizator je SzEEDSM Doctoral 

Program in Management and Transdisciplinarity, Doctoral School of Regional Sciences and Business 

Administration, Széchenyi István University, Győr. 

 

Mjesec frankofonije 

Sveučilište u Zagrebu će sa svojim sastavnicama i ove godine sudjelovati u Mjesecu 

frankofonije. Više informacija bit će dostupno tijekom veljače na sveučilišnim stranicama i 

na https://institutfrancais.hr/frankofonija/. 
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PROGRAM ERASMUS+ MOBILNOSTI 

 

 

Raspisan Natječaj za Erasmus+ studijski boravak u ak. god. 2020./2021. 

(Europa i EU) 

Sveučilište u Zagrebu je na temelju prijavljenog projekta i sklopljenih Erasmus+ 

međuinstitucijskih sporazuma s inozemnim visokoškolskim ustanovama iz 

programskih zemalja (KA103) raspisalo Natječaj za mobilnost studenata u svrhu 

studijskog boravka u okviru Erasmus+ programa ključne aktivnosti 1 u 

akademskoj godini 2020./2021. 

Novost za studente koji žele otići na Erasmus+ studijski boravak u ak. god. 2020./2021. su povećani 

iznosi stipendija te proširene kategorije studenata u nepovoljnom položaju. Prosječni osnovni iznos 

stipendije po studentu, ovisno o željenoj destinaciji, iznosit će između 470 i 520 eura. Uz mogućnost 

veće stipendije za studente s invaliditetom (posebnim potrebama), studenti koji udovolje propisanim 

kriterijima imaju pravo na dodatnu financijsku potporu u iznosu od 200 eura mjesečno. 

Za stipendiranu mobilnost u ak. god. 2020./2021. mogu se prijaviti i studenti koji su zainteresirani za 

studijski boravak u Ujedinjenoj Kraljevini i nakon izlaska iz Europske unije, 31. siječnja 2020. sukladno 

važećim sporazumima. 

Rok za prijavu je 21. veljače 2020. u 12:00 sati, a detalje možete pronaći na: 

http://www.unizg.hr/nc/vijest/article/erasmus-natjecaj-za-mobilnost-studenata-za-studijski-boravak-

programske-zemlje-ka103-eu-za-ak-2/ 
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STIPENDIJE 

 

   Indonezijska stipendija Darmasiswa za jednogodišnji studijski program bez diplome 

Darmasiswa je namijenjena mladima iz zemalja koje imaju diplomatske odnose s Republikom 

Indonezijom. Radi se o jednogodišnjem studijskom programu bez diplome. Za akademsku godinu 

2020./2021. nude se programi na 72 sveučilišta u Indoneziji, koji će početi u rujnu 2020. godine. Rok za 

prijavu je 2. ožujka 2020. godine, a više o proceduri prijave i uvjetima dostupno je na 

darmasiswa.kemdikbud.go.id ili je moguće obratiti se Veleposlanstvu Republike Indonezije u Zagrebu na 

e-mail adresu pensosbud.zagreb@kemlu.go.id.  

 

   Stipendija za poslijediplomski studij na Sveučilištu Harvard 

Dostupna je stipendija iz Fonda „Zlatko i Joyce Baloković Scholarship Fund“ za poslijediplomski studij 

na Sveučilištu Harvard (https://www.harvard.edu/) u akademskoj godini 2020./2021. za studente iz 

Republike Hrvatske na bilo kojoj školi ili odjelu Sveučilišta Harvard. Molbe se podnose Upravi HAZU. 

Natječaj je otvoren do 20. veljače 2020., a dodatne informacije se mogu dobiti e-mailom na 

jdukic@hazu.hr ili na telefon +3851 4895 142. Više detalja na: http://www.unizg.hr/nc/suradnja/

medunarodna-razmjena/razmjena-studenata/ostale-mogucnosti-stipendiranja/.  

 

   Tajvanski program stipendiranja za studente  

Ministarstvo obrazovanja Republike Kine (Tajvan) raspisalo je natječaj za tri vrste stipendija: za ljetni 

tečaj kineskog jezika, za redovni studij na engleskom ili na kineskom na preddiplomskoj, diplomskoj ili 

doktorskoj razini u ak. god. 2020./2021., te za stipendije u trajanju od 2, 3, 6 i 9 mjeseci za studente koji 

žele učiti kineski u ak. god. 2020./2021. Rok za prijavu je 15. veljače, odnosno 30. travnja 2020. (zavisno 

od natječaja). Više detalja na: http://www.unizg.hr/nc/suradnja/medunarodna-razmjena/razmjena-

studenata/ostale-mogucnosti-stipendiranja/.  

 

   Frankofone stručne prakse Sveučilišne agencije za frankofoniju u 2020. g. 

Sveučilišna agencija za frankofoniju (Agence universitaire de la francophonie - AUF) raspisala je 

natječaj za studentske stručne prakse za studente preddiplomskog i diplomskog studija sveučilišta članica 

AUF-a u srednjoj i istočnoj Europi, kojima pripada i Sveučilište u Zagrebu. Rok za on-line prijave je 13. 

ožujka 2020. do 24 sata (GMT +2). Više detalja na: http://www.unizg.hr/nc/suradnja/medunarodna-

razmjena/razmjena-studenata/ostale-mogucnosti-stipendiranja/.  

 

   Stipendije za dvije ljetne škole u Beču 

Podunavska rektorska konferencija (Danube Rectors' Conference – DRC) nudi po 2 stipendije za 

studente sveučilišta DRC-a (uključujući i Sveučilište u Zagrebu) za ljetne škole 

Green.Building.Solutions. i Alternative Economic and Monetary Systems koje će se održati u sklopu 

Summer University Vienna 2020. Rok za prijavu je 31. ožujka tj. 15. travnja 2020. (zavisno od ljetne 

škole). Prijave su moguće preko https://summer-university.net/. 
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MEĐUNARODNI MEĐUSVEUČILIŠNI SPORAZUMI 

 

Za detaljnije informacije kontaktirajte agreements@unizg.hr.  

Novi sporazumi:  

University of Tetovo, Tetovo, Sjeverna Makedonija, 2020., 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., Iva Kraljević, mag. oec., 

Valentina Vajdić Cimperšak , mag. oec. 
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