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

OPĆA OBAVIJEST
Uslijed pandemije koronavirusa SARS-CoV-2 i oštećenja zgrade u Ulici kralja
Zvonimira 8 tijekom potresa u ožujku 2020. godine, Središnji ured za međunarodnu
suradnju obavlja komunikaciju i konzultacije sa strankama telefonski i e-mailom.
Na mrežnoj stranici Sveučilišta u Zagrebu objavljena je i „Preporuka dekanima sastavnica Sveučilišta u
Zagrebu“ 16. studenoga 2021. zbog epidemiološke situacije vezane uz bolest COVID-19, više na:
http://www.unizg.hr/nc/vijest/article/covid-19-preporuka-dekanima-sastavnica-sveucilista-u-zagrebu/.

PROGRAM ERASMUS+ MOBILNOSTI - programske zemlje KA131
Raspisan Erasmus+ natječaj za mobilnost nastavnog i
nenastavnog osoblja u ak. god. 2021./2022.
U tijeku je Natječaj za mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja te za dolazak
nenastavnog osoblja iz tvrtki i znanstvenih ustanova izvan RH u sklopu Erasmus+
programa Ključne aktivnosti 1 - Projekti mobilnosti unutar programskih zemalja
(KA131) u akademskoj godini 2021./2022. 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).
Rok za online prijavu (odlazno osoblje) te za slanje prijavne dokumentacije za odlazno osoblje i dolazne
predavače je srijeda, 22. prosinca 2021. u 12 sati.
Natječaj možete pročitati na http://www.unizg.hr/nc/vijest/article/erasmus-natjecaj-za-mobilnostnastavnog-i-nenastavnog-osoblja-u-ak-god-20212022-programske/.
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MEĐUNARODNI POSJETI
Rektor Damir Boras na radnom ručku s predsjednikom Francuske Emmanuelom Macronom
Francuski predsjednik Emmanuel Macron bio je 25.
studenoga 2021. u prvom službenom posjetu Hrvatskoj.
Rektor Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Damir Boras tim je
povodom sudjelovao na radnom ručku na kojem je imao
priliku predstaviti aktivnosti zagrebačkoga Sveučilišta.
Podsjetimo, Sveučilište u Zagrebu surađuje s brojnim
sveučilištima u Francuskoj pa je u članstvu Sveučilišne agencije za frankofoniju, a sa Sveučilištem
u Orléansu od 2007. ima zajednički diplomski studij iz područja bioindustrije. Sveučilište je organiziralo
brojne međunarodne frankofone konferencije te svake godine obilježava i sudjeluje u manifestaciji
„Mjesec frankofonije“, a i brojni francuski studenti odlučuju se dio školovanja provesti u Zagrebu i na
zagrebačkom Sveučilištu. Više pročitajte na http://www.unizg.hr/nc/vijest/article/rektor-sveucilista-uzagrebu-prisustvovao-radnom-rucku-s-predsjednikom-francuske-emmanuelom-macro/.
Veleposlanica Republike Ugande Nj. E. Paula Napeyok posjetila Sveučilište u Zagrebu
Rektor Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Damir
Boras i prorektor za znanost, međuinstitucijsku i
međunarodnu suradnju prof. dr. sc. Miloš Judaš primili su 17.
studenoga 2021. godine u posjet veleposlanicu Republike
Ugande, Nj. E. Paulu Napeyok, u pratnji tajnika Aggreya
Dhamuzungua i tajnice Doree Ruyondo. Tijekom sastanka
razgovaralo se o mogućnostima daljnjega razvoja suradnje i
uspostavljanju novih kontakata. Više na http://www.unizg.hr/nc/vijest/article/veleposlanica-republikeugande-nj-e-paula-napeyok-posjetila-sveuciliste-u-zagrebu/.
Promocija diplomanata francusko-hrvatskoga studija bioindustrije
Svečana dodjela diploma studentima diplomskoga studija
Sveučilišta u Zagrebu i Sveučilišta u Orléansu iz područja
bioindustrije održana je 7. prosinca 2021. godine u
prostorijama Sveučilišta u Zagrebu. Rektor Sveučilišta u
Zagrebu prof. dr. sc. Damir Boras studentima je uručio
diplome, a uz rektora i ostalih uzvanika, promociji je
prisustvovao i veleposlanik Republike Francuske u RH Nj. E.
Gaël François Veyssiere te koordinatorica studija na Sveučilištu u Orléansu profesorica Chantal
Pichon (putem videolinka). Institucionalna Erasmus+ koordinatorica Renata Hranjec iz Središnjeg ureda
za međunarodnu suradnju vodila je promociju na francuskom jeziku.
Na svečanosti su dodijeljene 22 diplome studentima zajedničkoga diplomskog studija znanosti i
tehnologije; istovremeno su upriličene dvije promocije diplomiranih studenata.
Više možete pročitati na http://www.unizg.hr/nc/vijest/article/odrzana-promocija-diplomanata-francusko
-hrvatskoga-studija-bioindustrije/.
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STIPENDIJE
Stipendije Ministarstva vanjskih poslova države Izrael – ak. god. 2022./2023.
Izraelska vlada dodjeljuje stipendije studentima na višim obrazovnim institucijama u Izraelu kroz
kulturnu, obrazovnu i akademsku suradnju Ministarstva vanjskih poslova. Svrha stipendija je pružiti
priliku studentima iz cijeloga svijeta da se upoznaju s akademskim i kulturnim kao i svakodnevnim
životom u Izraelu. Prijave su do 30. prosinca 2021., a više informacija dostupno je na: http://
www.unizg.hr/nc/vijest/article/stipendije-ministarstva-vanjskih-poslova-drzave-izrael-ak-god20222023/.

Pripravništvo u The Parliamentary Assembly of the Mediterranean
The Parliamentary Assembly of the Mediterranean (PAM, https://www.pam.int/) nudi različite
pripravničke prakse unutar svog Tajništva u novoosnovanom Međunarodnom istraživačkom centru
smješten u Republici San Marino. Intenzivnom integracijom u svakodnevni rad PAM-a, pripravnici
imaju priliku upoznati strukturu i metode rada međunarodne parlamentarne skupštine kao što je PAM.
Pripravništva počinju u siječnju, travnju i rujnu svake godine, a sve informacije dostupne su na http://
www.unizg.hr/nc/vijest/article/the-parliamentary-assembly-of-the-mediterranean-pripravnistvo/.

MEĐUNARODNE ŠKOLE
Summer University Lingen - Hochschule Osnabrück, Njemačka
Hochschule Osnabrück (https://www.hs-osnabrueck.de/) organizira ljetnu školu „Global Players and
Hidden Champions: Business and Technology made in Germany“ od 10. do 23. srpnja 2022. godine.
Izvođenje programa ljetne škole planirano je na kampusu u Lingenu uz poštivanje svih epidemioloških
mjera. Rok za prijavu je do 1. svibnja 2022., a više možete pronaći na http://www.unizg.hr/nc/vijest/
article/summer-university-lingen-sul-hochschule-osnabrueck-njemacka-1/.
Online zimska škola - Samara National Research University, Rusija

Samara National Research University (https://ssau.ru/english) organizira online zimsku školu u siječnju
i veljači 2022. godine. Rok za prijavu je 20. prosinca 2021. Popis tečaja i ostale informacije dostupne su
na http://www.unizg.hr/nc/vijest/article/online-zimska-skola-samara-national-research-university/.
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VIJESTI SA SASTAVNICA SVEUČILIŠTA U ZAGREBU
Studenti Ekonomskog fakulteta sudjelovali u programu ITHAS 2021 u Omanu
Šestero studenata Ekonomskoga fakulteta Sveučilišta u
Zagrebu, pod vodstvom prof. dr. sc. Nevenke Čavlek,
vratilo se iz Omana s tradicionalnog međunarodnog
programa edukacije studenata smjera „Turizam“ pod
nazivom ITHAS – International Tourism & Hospitality
Academy at Sea koji se održavao od 5. studenoga do 5.
prosinca 2021. Studenti su sudjelovali i u edukativnim
tematskim programima u okviru svjetske izložbe EXPO
2020, gdje su bili na hrvatskom paviljonu.
U suradnji s German University of Technology u
Omanu, vlada Omana je ove godine u cijelosti
sponzorirala ITHAS projekt ustupivši na raspolaganje
brod Shabab Oman II u vlasništvu Royal Navy of Oman.
Radna skupina se u Omanu susrela s konzulom u
Dubaiju Jasminom Devlićem. S konzulom se, između
ostalog, razgovaralo o mogućnost da brod sljedeće
godine uplovi u neku hrvatsku luku na Jadranu, a
studenti su tijekom boravka sudjelovali na debati u
sklopu Youth foruma. Podsjetimo, nositelj ITHAS
programa proteklih godina bio je Ekonomski fakultet i u
njemu je do sada je sudjelovalo ukupno 1496 sudionika iz 36 zemalja svijeta. U programu sudjeluje 30
studenata iz 10 zemalja. Više na: http://www.unizg.hr/nc/vijest/article/program-ithas-2021-ove-godine-nabrodu-royal-navy-of-oman/.

Tečajevi korejskoga jezika na Fakultetu hrvatskih studija
Svi zainteresirani za učenje korejskog jezika koji žele, primjerice, studirati u Južnoj Koreji ili raditi u
korejskim tvrtkama i javnim ustanovama mogu se prijaviti za TOPIK (Test of Proficiency in Korean) u
ljetnom semestru ak. god. 2021./22. Riječ je o testu znanja korejskoga jezika u sklopu Instituta kralja
Sedžonga (https://www.hrstud.unizg.hr/en?@=21gk8#news_77136). Cilj testa je mjerenje sposobnosti
stranih govornika u izražavanju na korejskom jeziku i njegovu razumijevanju. Predavanja će se održavati
online, a prijave će biti moguće od 20.prosinca 2021. Više informacija na http://www.unizg.hr/nc/vijest/
article/tecajevi-korejskoga-jezika-na-fakultetu-hrvatskih-studija/.

MEĐUNARODNI MEĐUSVEUČILIŠNI SPORAZUMI
Za detaljnije informacije kontaktirajte agreements@unizg.hr.
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ISKUSTVA S ERASMUSA - studentica iz Litve na razmjeni u Zagrebu
Agnė Vaitekūnaitė, studentica Vytauto Didžiojo univer sitetas (https://www.vdu.lt/lt/) iz Litve,
boravila u sklopu Erasmus+ studijskog boravka jedan semestar u ak. god. 2020./2021. na Fakultetu
političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu. U nastavku prenosimo njezino iskustvo sa razmjene.

It is difficult to put in words what Erasmus could bring to the
person. I guess, for everybody it is somehow different. For me
personally, this was the third Erasmus experience, and all of
them were totally different. Although, Zagreb has something
magical. When I left Lithuania, I was excited for this
experience but I never imagined it to be like that. It gave me
the opportunity to live in a city full of liveliness, nice and
friendly people. I enjoyed the sun but found some snow in the
Sljeme mountains. In Zagreb you can visit the usual museums
of art but also those of hangover or break ups. Despite the fact
that my experience was during the pandemic time I still
managed to visit some incredible cities such as Zadar, Pula,
Rijeka, Split and during September could still swim in the sea.
This experience gave me the chance to have classes with
Croatian professor, to understand and to feel what it feels like
to study in an international environment. With all that, the best
part for me, was the people that I met here, the people who,
actually, became my true friends. I have never thought that the
biggest part of my soulmates would be split all around the
world.

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., Tomislav Hrga,
mag. oec., Marija Jakovljević, prof., Emina Lehkec, mag. oec., Ivana Matijašević, mag. comm., Hrvoje
Nikolić, mag. theol., Željka Pitner, prof., mr. sc. Ratimira Šimundić
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Središnji ured za međunarodnu suradnju želi čestit Božić te zdravu, sretnu i
uspješnu novu 2022. godinu svim zaposlenicima, suradnicima i studentima
Sveučilišta u Zagrebu!

Svima želimo mirne blagdane i lijep zimski odmor.
Veselimo se nastavku suradnje u novoj godini!
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