
Elektronička verzija Akademskog 

glasnika nalazi se na:  http://

www.unizg.hr/suradnja/medunarodna

-suradnja/akademski-glasnik/.  

Sveučilištu u Zagrebu odobren EU projekt akademske mobilnosti za 2020. u 

vrijednosti od 3,8 milijuna eura: Erasmus+ za programske zemlje KA103 

 

Sveučilištu u Zagrebu odobren je EU projekt akademske 

mobilnosti za 2020.: Erasmus+ za programske zemlje KA103 

(zemlje članice su EU, Island, Norveška, Lihtenštajn, Turska, 

Sjeverna Makedonija, Srbija). 

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

prijavljuje istu na javni natječaj te provodi projekt Erasmus+ mobilnosti. Agencija za mobilnost i 

programe EU (http://www.mobilnost.hr/) odobrava projektnu prijavu i dodjeljuje raspoloživa 

financijska sredstva. Iznos sredstava odobren Sveučilištu u Zagrebu najveći je budžet za KA103 

aktivnost u Hrvatskoj, oko 36% ukupnoga dostupnog proračuna (oko 10 milijuna EUR) na razini 

Hrvatske za 2020. godinu.  

Za projekt Erasmus+ broj 2020-1-HR01-KA103-077158 Sveučilištu u Zagrebu odobrena su 

bespovratna financijska sredstva u iznosu od 3.888.000,00 EUR za razdoblje od 1. lipnja 2020. do 30. 

rujna 2021. (oko 30 milijuna kuna; konačan iznos ovisi o tečaju na dan uplate). 

Pregled po projektnim aktivnostima i odobrenim sredstvima za pojedine aktivnosti: 

 a. SMS - studenti studijski boravak (3-12 mjeseci boravka): 2.480.000,00 EUR za 800 mobilnosti/

studenata; 

 b. SMP - studenti stručna praksa (2-12 mjeseci boravka): 926.640,00 EUR za 286 mobilnosti/studenata; 

 c. STA - nastavno osoblje za održavanje nastave: 93.500,00 EUR za 100 mobilnosti/nastavnika; 

 d. STT - nastavno i ne(nastavno) osoblje za stručno usavršavanje: 112.200,00 EUR  za 120 mobilnosti/

osoblja. 

Detaljni pregled objavljen je na poveznici www.mobilnost.hr/hr/natjecaji/ (rezultati natječaja) za 

projekte mobilnosti unutar programskih zemalja KA103 za Erasmus+ natječajnu godinu 2020. za 

Republiku Hrvatsku. Središnji ured za međunarodnu suradnju natječaje za sve gore navedene 

aktivnosti  provodi prema ustaljenom planu rada neovisno o ugrozama koronavirus pandemije i 

posljedica potresa u Zagrebu. 

Natječaji i rezultati bit će objavljeni na mrežnoj stranicama Sveučilišta: http://www.unizg.hr/nc/

suradnja/medunarodna-razmjena/razmjena-studenata/obavijesti-za-studente/ (studenti) i http://

www.unizg.hr/nc/suradnja/medunarodna-razmjena/razmjena-sveucilisnih-djelatnika/obavijesti-za-

sveucilisne-djelatnike/ (nastavno i ne(nastavno) osoblje).  
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PROGRAM ERASMUS+ MOBILNOSTI 

 

 

 

Prijavljena Erasmus+ Povelja za visoko obrazovanje za Sveučilište u 

Zagrebu za razdoblje 2021. - 2027. 

Središnji ured za međunarodnu suradnju uspješno je prijavio Erasmus+ Povelju za 

visoko obrazovanje za Sveučilište u Zagrebu za novo sedmogodišnje razdoblje 

2021. -2027. (ECHE - Erasmus Charter for Higher Education). Poziv na  
 

podnošenje prijedloga prijave objavile su Europska komisija i Izvršna agencija za obrazovanje, 

audiovizualnu politiku i kulturu (EACEA, https://eacea.ec.europa.eu/) s rokom prijave 21. travnja 2020. 

Dodjela ECHE povelje preduvjet je za sve ustanove visokog obrazovanja koje žele sudjelovati u 

obrazovnoj mobilnosti pojedinaca u okviru programa Erasmus+. Potencijalna vrijednost projekata je 

preko 200 milijuna kuna, a omogućuje Sveučilištu u Zagrebu i svim njegovim sastavnicama 

sudjelovanje u svim aktivnostima/projektima Erasmus programa koji uključuju projekte mobilnosti, 

strateške projekte, inovacije i obrazovne politike. Poziv obuhvaća ključne aktivnosti KA1, KA2 i KA3.  

 

Sveučilištu u Zagrebu dodijeljena dodatna sredstva za projekt 2019. za 

mobilnosti Erasmus+ (partnerske zemlje KA107) 

Sveučilište u Zagrebu i Agencija za mobilnost i programe EU (https://

www.mobilnost.hr/) potpisali su 18. ožujka 2020. Dodatak Sporazumu za 

projekt mobilnosti Erasmus+ KA107 br. 2019-1-HR01-KA107-060758, čime 

su Sveučilištu dodijeljena dodatna sredstva u iznosu od 162.060,00 EUR. Dodatna sredstva omogućit će 

mobilnost osoblja i studenata prema i iz sljedećih zemalja: NR Kina, Kuba, Indonezija, Brazil, 

Kolumbija. Mobilnosti će se moći ostvariti do 30. svibnja 2022., a novi natječaj za osoblje sastavnica 

Sveučilišta u Zagrebu bit će organiziran kada to dopuste prilike. 

 

Objavljeni rezultati Natječaja za mobilnost studenata u svrhu Erasmus+ studijskog boravka u ak. 

god. 2020./2021.  (programske zemlje KA103)  

Sveučilište u Zagrebu objavilo je rezultate Natječaja za sudjelovanje u programu Erasmus+ za studente 

koji su se prijavili za razmjenu u sklopu studijskog boravka u akademskoj godini 2020./2021. 

Detalji se mogu pročitati na: http://www.unizg.hr/nc/vijest/article/rezultati-natjecaja-za-sudjelovanje-u-

programu-erasmus-za-studente-studijski-boravak-za-ak-g/ 

Pomno se prati epidemiološka situacija i poduzimaju se sve potrebne mjere kako bi se mobilnosti 

studenata mogle nastaviti planirati i nesmetano ostvariti. 
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PROGRAM ERASMUS+ MOBILNOSTI 

 

 

 

NATJEČAJI 

Natječaj za mobilnost studenata u svrhu stručne prakse Erasmus+ za 

akademsku godinu 2020./2021. (KA103) - 1. krug 

Sveučilište u Zagrebu objavilo je 1. krug Natječaja za Erasmus+ stručnu praksu za 

akademsku godinu 2020./2021. Natječaj je namijenjen studentima koji sa 

stručnom praksom žele početi u periodu od 1. kolovoza 2020. do 15. veljače 2021. 

Završetak mobilnosti mora biti najkasnije do 30. rujna 2021. Rok za prijave je 15. lipnja 2020. Tekst 

Natječaja, dodaci Natječaju kao i popis popratne dokumentacije dostupni su na sljedećoj poveznici: 

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

U slučaju ranijeg isteka predviđenih sredstava, Sveučilište zadržava pravo ranijeg zatvaranja Natječaja, 

uz obavezu prethodne najave na mrežnim stranicama u roku od minimalno 2 radna dana prije ranijeg 

zatvaranja Natječaja. 

 

Erasmus+ natječaj za mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja u ak. god. 2020./2021. - 

programske zemlje (KA103) 

U tijeku je Natječaj za mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja kao i za dolazak nenastavnog osoblja 

iz tvrtki izvan RH u okviru Erasmus+ programa Ključne aktivnosti 1 - Projekti mobilnosti unutar 

programskih zemalja (KA103) u ak. god. 2020./2021. za aktivnosti: 

 podučavanje (nastavno osoblje Sveučilišta u Zagrebu i sastavnica te nenastavno osoblje iz tvrtki i 

znanstvenih ustanova izvan RH) 

 kombinirana aktivnost podučavanja i osposobljavanja (nastavno osoblje Sveučilišta u Zagrebu i 

sastavnica) 

  osposobljavanje (nastavno i nenastavno osoblje Sveučilišta u Zagrebu i sastavnica).  

Natječaj je objavljen na http://www.unizg.hr/suradnja/medunarodna-razmjena/razmjena-sveucilisnih-

djelatnika/natjecaji/. 

 

Bilateralna međusveučilišna razmjena studenata u akademskoj godini 

2020./2021. 

U okviru bilateralne međusveučilišne razmjene Sveučilišta u Zagrebu odabrani 

su kandidati za jednosemestralnu studentsku razmjenu na sljedećim partnerskim 

sveučilištima u ak. god. 2020./21.: Chuo University (Japan, http://global.chuo-u.ac.jp/), University of 

New Mexico (SAD, https://www.unm.edu/) i University of Cincinnati (SAD, https://www.uc.edu/). 

Moguće raspisivanje novih natječaja za druga partnerska sveučilišta ovisit će o posebnim dogovorima s 

ciljanim sveučilištima i mogućnostima prihvata studenata na razmjenu u svjetlu pandemije Covid-19. 

3 

http://www.unizg.hr/suradnja/medunarodna-razmjena/razmjena-studenata/natjecaji/
http://www.unizg.hr/suradnja/medunarodna-razmjena/razmjena-sveucilisnih-djelatnika/natjecaji/
http://www.unizg.hr/suradnja/medunarodna-razmjena/razmjena-sveucilisnih-djelatnika/natjecaji/
http://global.chuo-u.ac.jp/english/
https://www.unm.edu/
https://www.uc.edu/


STIPENDIJE, POTPORE 

   Poziv za sudjelovanje: XVI International Forum-Сontest of students and young scientists 

„Topical Issues of Rational Use of Natural Resources“ 

Studenti diplomskog i poslijediplomskog studija te mladi znanstvenici bez doktorata do 35 godina 

starosti pozivaju se za sudjelovanje u ovom događanju pod pokroviteljstvom UNESCO-a koje će se 

održati online  od 17. do 19. lipnja 2020. Prijave sa sažecima su moguće na http://myouth.spmi.ru/en do 

1. lipnja 2020. Pod pokroviteljstvom UNESCO-a, International Competence Centre for Mining-

Engineering Education dodijelit će pobjednicima mogućnost prakse u jednom od vodećih sveučilišta ili 

tvrtki koji se bave mineralnim resursima te mogućnost objavljivanja cjelovitog članka u posebnom 

izdanju CRS Pressa (Taylor & Francis Group, Nizozemska). 

 

   Stipendije Njemačkog saveznog parlamenta (IPS) 

Njemački savezni parlament poziva svake godine mlade visokokvalificirane i politički angažirane ljude 

iz Hrvatske za sudjelovanje na programu Međunarodne parlamentarne stipendije (IPS) od 1. ožujka do 

31. srpnja 2021. Okosnica programa je tromjesečna praksa u uredu jednog zastupnika, tijekom koje 

stipendisti imaju prilike steći uvid u rad Bundestaga. Sastavni dio programa su predavanja i seminari na 

berlinskim sveučilištima i u političkim zakladama te umrežavanje s više od 120 drugih stipendista iz 50 

zemalja. Uvjeti prijave su politička i društvena angažiranost, završen studij, rođen/rođena nakon 1. 

ožujka 1991. te vrlo dobro poznavanje njemačkog jezika (najmanje razina B2). Više informacija o 

stipendiji dostupno je na mrežnim stranicama Njemačkog veleposlanstva u Zagrebu: https://

zagreb.diplo.de/hr-de/themen/kultur/ips/2072970. Rok za prijavu na natječaj je 31. srpnja 2020. 

 

   SSE MBA stipendije za 2021. godinu 

Stockholm School of Economics (https://www.hhs.se/), utbildning.se (utbildning.se) i Dagens industri 

(https://www.di.se/) nude stipendiju za Stockholm School of Economic’s Executive MBA Program. 

Stipendija se dodjeljuje za ljetni semestar u 2021. Kandidati moraju imati najmanje diplomu 

trogodišnjeg studija i pet godina relevantnog radnog iskustva te izvrsno se služiti engleskim jezikom. 

Više detalja dostupno je na https://www.utbildning.se/inspiration/guider/allt-om-mba/mba-scholarship-

15219. Prijave su moguće do 22. lipnja 2020. 
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OSTALE VIJESTI 

Primjer dobre prakse: Internacionalizacija Šumarskog fakulteta „kod kuće“ 

Na Šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu u tijeku je 

provedba projekta „Internacionalizacija Šumarskog fakulteta 

„kod kuće“ (InterSumfak)“. Projekt je sufinanciran u okviru 

Poziva „Internacionalizacija visokog obrazovanja“ iz Europskoga 

socijalnog fonda (ESF), Operativnoga programa „Učinkoviti 

ljudski potencijali 2014. – 2020. Ukupna vrijednost projekta 

iznosi 1.437.118,85 kuna. Uz Šumarski fakultet kao nositelj 

projekta u svojstvu partnera sudjeluje i Prirodoslovno-matematički fakultet – Biološki odsjek, 

Sveučilište u Zagrebu. Projekt je započeo u listopadu 2018. godine, a trajat će do listopada 2021. godine. 

Cilj projekta je povećati broj kolegija na engleskom jeziku na postojećim diplomskim studijima, a koji 

će unaprijediti uvjete dolazne mobilnosti studenata i omogućiti studentima fakulteta upis suvremenih 

kolegija na engleskom jeziku u međunarodnom okruženju. Osim što će projekt pozitivno utjecati na 

mobilnost studenata, kolegiji na stranim jezicima kod kuće, u čiji razvoj i izvedbu je uključeno postojeće 

nastavno osoblje, izravno doprinose jačanju njihovih osobnih kompetencija te usavršavanju jezičnih 

vještina. Time se direktno i indirektno olakšava umrežavanje i komunikacija znanstveno-nastavnog 

osoblja s inozemnim visokim učilištima, njihove međunarodne istraživačke aktivnosti, odlasci na 

specijalizacije i usavršavanja u inozemstvu te im se općenito pruža prilika da ojačaju međunarodnu 

suradnju.  

Više o projektu možete pročitati na mrežnoj stranici Šumarskog fakulteta: https://www.sumfak.unizg.hr/

hr/znanstveni-rad-i-medjunarodna-suradnja/projekti/internacionalizacija-sumarskog-fakulteta-kod-kuce/ 
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MEĐUNARODNI MEĐUSVEUČILIŠNI SPORAZUMI 

 

Za detaljnije informacije kontaktirajte agreements@unizg.hr. 

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., Iva Kraljević, 

mag. oec., Ivana Matijašević mag. comm., Ida Ogulinac, mag. iur., Željka Pitner, prof., Lucija Šikić, 

prof., Ratimira Šimundić, mr. sc., Valentina Vajdić Cimperšak , mag. oec. 

6 

mailto:agreements@unizg.hr
http://www.unizg.hr/suradnja/medunarodna-suradnja/

