
Elektronička verzija Akademskog 

glasnika nalazi se na:  http://

www.unizg.hr/suradnja/medunarodna

-suradnja/akademski-glasnik/.  

OPĆA OBAVIJEST 

Uslijed pandemije koronavirusa SARS-CoV-2 te nakon oštećenja zgrade u Ulici kralja Zvonimira 8 

nakon potresa, Središnji ured za međunarodnu suradnju komunikaciju i konzultacije sa strankama vrši 

putem e-maila i telefona. 

  

PROGRAM ERASMUS+ MOBILNOSTI  

 

Oko 300 studenata otputovalo na studij/stručnu praksu u ak. god. 2020./2021. 

izvan Hrvatske 

Nakon Dana dobrodošlice za strane studente koji su došli studirati na Sveučilište 

u Zagrebu, oko 300  studenata Sveučilišta u Zagrebu otputovalo je na studijski 

boravak i stručnu praksu u zimskom semestru  ak. god. 2020./2021. na 

partnerska sveučilišta i kod poslodavaca diljem Europe. U najvećem broju 

studenti će studirati na španjolskim, talijanskim i portugalskim sveučilištima, 

dok će studenti na stručnoj praksi dodatno usavršavati vještine kod njemačkih i 
 

španjolskih poslodavaca. Najveći odaziv pokazali su studenti Ekonomskog i Filozofskog fakulteta te 

Fakulteta elektrotehnike i računarstva, odnosno Prirodoslovno-matematičkoga fakulteta i Veterinarskog 

fakulteta. 

Središnji ured za međunarodnu suradnju napisao je projektni 

prijedlog i prijavio projekt na javni natječaj Europske komisije, te 

je Sveučilištu u Zagrebu odobreno financiranje mobilnosti za 

programske zemlje (KA103) iz programa Europske unije, i to 

2.480.000 eura za studijski boravak i 926.640 eura za stručnu 

praksu za oba semestra ak. god. 2020./2021.  Riječ je o 

nepovratnim sredstvima s prosječnim iznosom stipendije po 

studentu između 470-520 eura/mjesecu, ovisno o vrsti mobilnosti i 
 

državi u koju odlazi student. Postoji mogućnost veće stipendije za studente s posebnim potrebama i 

studente u nepovoljnom položaju, uključujući studente slabijega socioekonomskoga statusa (u ak. god. 

2020./2021. dodatno je proširena kategorija studenata u nepovoljnom položaju). 
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Održan Tjedan dobrodošlice za strane studente Sveučilišta u Zagrebu 

Središnji ured za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu 

organizirao je Tjedan dobrodošlice za strane studente, kako one iz 

zemalja EU tako i one izvan, koji su u zimskome semestru 

akademske godine 2020./2021. došli na studentsku razmjenu. 

Tjedan dobrodošlice održan je od 21. do 27. rujna i bio je prilagođen epidemiološkoj situaciji i mjerama 

koje je izdao Nacionalni stožer. Umjesto Dana dobrodošlice kojeg je Ured do sada organizirao u fizičkoj 

prisutnosti, aktivnosti su u većem dijelu održane virtualno ili u manjim skupinama. 

Rektor prof. dr. sc. Damir Boras i prorektor za znanost, međuinstitucijsku i međunarodnu suradnju prof. 

dr. sc. Miloš Judaš uputili su dolaznim studentima riječi dobrodošlice, dok su im djelatnici Središnjeg 

ureda za međunarodnu suradnju predstavili Sveučilište u Zagrebu. Mogućnost učenja hrvatskoga jezika 

za strance te program i rad Croaticuma (croaticum.ffzg.unizg.hr/) predstavila je prof. dr. sc. Marinela 

Aleksovski. Hrvatski studenti iz Erasmus Student Networka Zagreb (ESN Zagreb, www.esnzagreb.hr/), 

udruge čiji rad sufinancira Središnji ured za međunarodnu suradnju, održali su prezentaciju za strane 

studente o studiranju i životu u Zagrebu te su upoznali studente s aktivnostima koje će za njih 

organizirati tijekom semestra, a sve prilagođeno epidemiološkoj situaciji i mjerama na snazi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Izvor fotografije: ESN Zagreb 

Studentima su podijeljeni darovi dobrodošlice, uključujući i materijale o Sveučilištu u Zagrebu i 

programu Erasmus+ na njihovim matičnim fakultetima. Stručno vodstvo po kulturno-povijesnom 

središtu grada Zagreba održano je u manjim skupinama i u više termina. Sva akademska predavanja na 

Sveučilištu o hrvatskoj kulturi i baštini, o hrvatskome obrazovnome sustavu, zatim o religijskoj baštini 

Hrvatske te o kulturološkom šoku i akulturaciji snimljena su unaprijed uključujući predavanje o 

orguljama crkve sv. Marka s popratnim mini koncertom. Studenti imaju mogućnost do kraja listopada 

pogledati video materijale posebno pripremljene za njih. Interes za Tjedan dobrodošlice i dolazne 

studente u zimskom semestru ak. god. 2020./2021. pokazali su Hrvatska radio televizija, koja je snimila 

kratki prilog o Tjednu dobrodošlice, kao i više novinarskih redakcija kojima su poslani statistički podaci 

i drugi materijal o bilateralnoj međunarodnoj suradnji Sveučilišta. 

Umjesto jednodnevnog izleta, Središnji ured za međunarodnu suradnju studentima je u poklon paketu 

podijelio ulaznice za Muzej suvremene umjetnosti i Etnografski muzej. Studenti individualno mogu 

ulaznice iskoristiti do 31.12.2020. 

Program Tjedna dobrodošlice je u potpunosti financiran iz sredstava programa Erasmus+ mobilnosti. 

2 

https://croaticum.ffzg.unizg.hr/?lang=hr
https://www.esnzagreb.hr/


IZ UREDA ZA MEĐUNARODNU SURADNJU 

Natječaj za akademsku mobilnost u 2021. godini 

U tijeku je Natječaj za akademsku mobilnost u 2021. g. 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) te 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 2020., a online prijavu zajedno s ostalom natječajnom dokumentacijom 

dostavljaju matičnim sastavnicama koje određuju svoj interni rok. Rok za sastavnice je 12. studenoga 

2020. 

STIPENDIJA, POTPORA 

   Ljetna škola Mainz 

Raspisan je natječaj za djelomičnu stipendiju za pohađanje ljetne škole njemačkoga jezika na Sveučilištu 

Johannesa Guttenberga u Mainzu (https://www.uni-mainz.de/eng/). Natječaj je otvoren do 30. listopada 

2020. godine. Više informacija dostupno je na www.unizg.hr/suradnja/medunarodna-razmjena/razmjena

-studenata/natjecaji/.  

 

   Stipendije za učenje islandskog jezika u ak. god. 2021./2022. 

Islandsko Ministarstvo obrazovanja, znanosti i kulture nudi stipendije za učenje islandskog jezika na 

Sveučilištu u Reykjaviku (Árni Magnússon Institute for Icelandic Studies, https://arnastofnun.is/en) u 

ak. god. 2021./2022. Dodjeljuje se do 15 stipendija, za razdoblje od 1. rujna 2021. do 30. travnja 2022. 

Kandidati moraju imati prethodno znanje islandskog jezika na razini opisanoj u natječaju, a za prijavu je 

potrebna jedna završena godina sveučilišnog studija. Prednost će se dati studentima mlađima od 35 

godina. Rok za prijave: 1. prosinac 2020. (datum zaprimanja prijave). Više na https://arnastofnun.is/en/

about-scholarship. 

 

   Istraživačke stipendije za poslijedoktorande na Sveučilištu Bar-Ilan, Izrael 

Sveučilište Bar-Ilan iz Izraela (https://www1.biu.ac.il/indexE.php) poziva zainteresirane doktorande/

poslijedoktorande iz STEM područja, društvenih i humanističkih znanosti da se prijave za istraživačku 

stipendiju u trajanju od dvije godine. Natječaj raspisuje Azrieli Foundation’s International Postdoctoral 

Fellowship (https://azrielifoundation.org/). Godišnja vrijednost stipendije je oko 47.000 eura, što 

uključuje troškove istraživanja i puta. Planirani početak istraživačkog boravka je od ak. god. 2021./2022. 

(ovisno o dogovoru može i ranije, tj. od lipnja 2021., a ne kasnije od ožujka 2022.). Kandidati koji se 

prijavljuju za stipendiju moraju imati mentora sa  Sveučilište Bar-Ilan. Kandidati koji trebaju potporu u 

pronalasku odgovarajućeg mentora, mogu se javiti prorektorici za međunarodnu suradnju Sveučilišta 

Bar-Ilan: prof. dr. sc. Rachel Dekel (kontakt: Rachel.Dekel@biu.ac.il). Natječaj je otvoren do 1. 

studenoga 2020. Više informacija o uvjetima stipendiranja i prijave na Natječaj mogu se naći na 

stranicama https://azrielifoundation.org/fellows/internationalpostdoctoral/. 
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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., Ivana 

Matijašević, mag. comm., Hrvoje Nikolić, mag. theol., Ida Ogulinac, mag. iur., Željka Pitner, prof., 

Ratimira Šimundić, mr. sc., Valentina Vajdić Cimperšak, mag. oec., dr. sc. Maja Vizjak 
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