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Elektronička verzija Akademskog
glasnika nalazi se na:
http://
www.unizg.hr/suradnja/medunarodna
-suradnja/akademski-glasnik/.

FRANKOFONIJA
Mjesec frankofonije 2020
Na ovogodišnjoj manifestaciji Mjeseca frankofonije Sveučilište u
Zagrebu sudjeluje s dvama događajima. Bit će to opera Pepeljuga
francuskoga skladatelja Julesa Masseneta u zajedničkoj produkciji
fakulteta i akademija Sveučilišta u Zagrebu - Muzičke akademije,
Akademije dramske umjetnosti, Akademije likovnih umjetnosti, Tekstilno-tehnološkog fakulteta,
Arhitektonskog fakulteta s premijernom izvedbom u subotu, 7. ožujka te ponovljenim izvedbama u
ponedjeljak 9. ožujka i u srijedu 11. ožujka u 19.30 u Koncertnoj dvorani Blagoje Bersa Muzičke
akademije Sveučilišta u Zagrebu. Opera će gostovati i u Hrvatskom narodnom kazalištu u Varaždinu u
petak 13. ožujka i u subotu 14. ožujka s početkom u 18.30 sati. Kao drugo događanje, za drugu
polovicu ožujka planira se izložba „Domino dezen“ studenata Tekstilno-tehnološkoga fakulteta
Sveučilišta u Zagrebu (diplomski studij Dizajn tekstila) u predvorju Rektorata Sveučilišta u Zagrebu.

Cijeli i ažurirani program Mjeseca frankofonije u Hrvatskoj dostupan je na stranicama Francuskoga
instituta u Hrvatskoj: https://institutfrancais.hr/frankofonija/.
Ove godine slavi se 50 godina frankofonije u svijetu (https://www.francophonie.org/50ans). Prije pola
stoljeća dvadesetak država i vlada potpisalo je u Niameyu (Niger) sporazum koji je omogućio stvaranje
Međunarodne organizacije za frankofoniju, u kojoj Hrvatska ima status promatrača. U Hrvatskoj (ali i u
ostalim državama članicama Frankofonije u srednjoj i istočnoj Europi) ova obljetnica proslavit će se 20.
ožujka flashmobom na Zrinjevcu u podne.
Više pročitajte u sveučilišnim vijestima: http://www.unizg.hr/nc/novosti-i-press/vijesti/.
Festival frankofonih studenata srednje i istočne Europe 2020

Regionalni ured za srednju i istočnu Europu Sveučilišne agencije za frankofoniju (Agence universitaire
de la Francophonie: https://www.auf.org/) i rumunjsko Sveučilište „Stefan cel Mare” u Suceavi (http://
www.usv.ro/index.php/en) organiziraju u Suceavi od 1. do 6. lipnja 2020. deveto izdanje Festivala
frankofonih studenata srednje i istočne Europe (Festival des étudiants francophones d'Europe centrale et
orientale). Zainteresirani studenti mogu se prijaviti do 19. travnja 2020.
Više informacija dostupno je na poveznici: https://www.auf.org/europe-centrale-orientale/nouvelles/
appels-a-candidatures/appel-candidatures-2020-festival-des-etudiants-francophones-en-europe-centraleet-orientale-aupres-des-hetres-heureux/.
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MEĐUNARODNI POSJET SVEUČILIŠTU U ZAGREBU
Veleposlanik Kanade Nj. E. Alan Bowman posjetio Sveučilište u Zagrebu

Veleposlanik Kanade u Hrvatskoj Nj. E. Alan Bowman, u pratnji savjetnice za politiku, odnose s
javnošću i medije Idom Mahečić Bajović, posjetio je 24. veljače Sveučilište u Zagrebu.
U nastupni posjet primio ga je prof. dr. sc. Damir Boras, rektor Sveučilišta u Zagrebu sa suradnicima,
prof. dr. sc. Lidijom Kos-Stanišić, pomoćnicom rektora za interno komuniciranje i sveučilišne medije i
prof. dr. sc. Milošem Judašem, prorektorom za znanost, međuinstitucijsku i međunarodnu suradnju
Sveučilišta u Zagrebu.

Obje strane izrazile su zadovoljstvo dosadašnjom izvrsnom suradnjom, te izrazile veliku želju i
spremnost na još intenzivniju suradnju i produbljivanje zajedničkih tema. Wirth Institut s kanadskoga
Sveučilišta Alberta (https://www.ualberta.ca/wirth-institute), s kojim Sveučilište u Zagrebu ima
bilateralni ugovor, tijekom svibnja ove godine planira održati niz radionica i prezentacija u Zagrebu i
Budimpešti. Tom prigodom ugostit će znanstvenike i nagrađivane umjetnike iz Kanade, pripadnike
starosjedilačkih zajednica (Indigenous, First Nations, Metis), koji će svoj rad predstaviti
srednjoeuropskim znanstvenicima i široj javnosti.
Izvor: http://www.unizg.hr/nc/vijest/article/veleposlanik-kanade-nj-e-alan-bowman-posjetio-sveucilisteu-zagrebu/
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OSTALE VIJESTI
Podaci i preporuke vezane uz pojavu koronavirusa na web stranicama Sveučilišta u Zagrebu
Sveučilište u Zagrebu svakodnevno ažurira web stranicu s najnovijim podacima
vezanim uz pojavu koronavirusa u Zagrebu i Hrvatskoj: http://www.unizg.hr/nc/
vijest/article/koronavirus-najnoviji-podatci-i-preporuke-4-ozujka-2020/
Na web stranici Sveučilišta prenose se i preporuke postupanja u sveučilištima i veleučilištima vezano uz
studente koji pohađaju nastavu na studijima u Hrvatskoj ili borave u organiziranom smještaju.

Na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu u petak 28. veljače održan je i sastanak čelnika
sastavnica Sveučilišta u Zagrebu, ministra zdravstva i vodećih stručnjaka u državi u vezi s postupanjem
u novonastaloj situaciji pojave koronavirusa COVID-19 u Hrvatskoj, prvenstveno u Zagrebu. Na
sastanku su prisustvovali i rektor Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Damir Boras te dekanice i dekani
fakulteta i akademija Sveučilišta u Zagrebu. Više možete pročitati na poveznici: http://www.unizg.hr/nc/
vijest/article/covid-19-na-medicinskom-fakultetu-odrzan-sastanak-celnika-sastavnica-sveucilista-uzagrebu-min/
Sveučilište u Zagrebu sudjelovalo na sajmu BeSt3 u Beču
Sveučilište u Zagrebu i ove godine je predstavilo više od
500 studijskih programa svojih fakulteta i akademija na
jednom od najvećih sajmova poslova, obuke i
obrazovanja u Europi pod nazivom BeSt3 u Beču (https://
bestinfo.at/en/). Sajam je održan od 5. do 8. ožujka u
organizaciji austrijskoga Ministarstva obrazovanja,
znanosti i istraživanja (BMBWF) i Austrijskoga centra za
zapošljavanje (AMS). Oko 350 obrazovnih ustanova i
poslodavaca imalo je priliku predstaviti se budućim i
sadašnjim studentima, nastavnicima, roditeljima i svima
ostalima zainteresiranima za cjeloživotno obrazovanje.
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STIPENDIJE
Stipendije za privlačenje talentiranih studenata - Sveučilište Jaén, Španjolska
Španjolsko Sveučilište u Jaénu (https://www.ujaen.es/) raspisalo je natječaj za stipendije za privlačenje
talentiranih studenata koji bi na njemu pohađali preddiplomski ili diplomski studij tijekom akademske
godine 2020./2021. Rok za online prijavu je 8. travnja 2020. za preddiplomski i 29. travnja 2020. za
diplomski studij. Više saznajte na sveučilišnim stranicama: http://www.unizg.hr/nc/suradnja/
medunarodna-razmjena/razmjena-studenata/ostale-mogucnosti-stipendiranja/.
IHRS BioSoft Guest Student Program 2020
Dostupna je djelomična financijska potpora za International Helmholtz Research School of Biophysics
and Soft Matter za studente diplomskih studija iz područja fizike, kemije, biologije i srodnih studija.
Tijekom dva mjeseca studenti će imati priliku surađivati na zajedničkom projektu s doktorskim
studentima i drugim iskusnijim znanstvenicima. Program se održava od 19. srpnja do 25. rujna 2020.
Rok za prijave je 31. ožujka 2020. Više informacija na poveznici: http://www.ihrs-biosoft.de/ihrsbiosoft/EN/GSP/GSP_node.html.
LJETNE ŠKOLE
Donosimo kratak pregled otvorenih prijava za ljetne škole u Europi i svijetu. Više informacija o
pojedinim programima možete pronaći na poveznici: http://www.unizg.hr/nc/suradnja/medunarodnarazmjena/razmjena-studenata/medunarodne-ljetne-skole/
International Summer School in Corporate Responsibility and Sustainability na Universidad
Anáhuac u Meksiku (https://www.anahuac.mx/) od 6. do 13. srpnja 2020.
Ljetna škola Wind Power Summer School danskog Sveučilišta u Aarhusu (https://ase.au.dk/) od
9. do 21. kolovoza 2020.
Linköping University Summer Academy (https://liu.se/) od 26. lipnja do 25. srpnja 2020.
Antwerp Summer University (https://www.uantwerpen.be) nudi više od 22 različitih termina i
tema, više na http://www.unizg.hr/nc/vijest/article/antwerp-summer-university-1/
Graz International Summer School Seggau 2020, GUSEGG (https://international.uni-graz.at/de/
gusegg-summerschool/) u dvorcu Seggau (Graz) od 5. do 18. srpnja 2020.
HWR Berlin Summer School (https://www.hwr-berlin.de/) od 28. lipnja do 25. srpnja 2020.

Ljetna škola njemačkog jezika na Sveučilištu u Augsburgu (https://www.uni-augsburg.de/) od 27.
srpnja do 21. kolovoza 2020.
Ljetne škole na European University Viadrina (https://www.europa-uni.de/en/index.html): od 6.
lipnja do 18. srpnja 2020. „Europe and Beyond“ i od 6. do 17. srpnja 2020. „The European System of
human rights protection“
Ljetna škola Sveučilišta u Bayreuthu (https://www.uni-bayreuth.de/) od 6. do 17. srpnja 2020.
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MEĐUNARODNI MEĐUSVEUČILIŠNI SPORAZUMI
Za detaljnije informacije kontaktirajte agreements@unizg.hr.

Središnji ured za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu
E-mail: ir o@unizg.hr
URL: http://www.unizg.hr /sur adnja/medunar odna-suradnja/
Glavni urednik: dr . phil. Br anka 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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