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Lipanj 2013.  

Natječaj za dodatnu financijsku potporu studentima koji su dobili financijsku potporu  

za studijski boravak (SMS) u okviru ERASMUS programa u ak. god. 2013./14.  

Sveučilište u Zagrebu raspisalo je Natječaj za dodatnu financijsku potporu studentima koji su dobili financijsku 

potporu za studijski boravak u okviru ERASMUS programa u akademskoj godini 2013./14.  

Rok za prijavu je 15. lipnja 2013. za studente koji odlaze na razmjenu u zimskom semestru ak. god. 2013./14.  

odnosno 1. studenoga 2013. za studente koji odlaze u ljetnom semestru ak. god. 2013./14.  

Više informacija na http://international.unizg.hr/. 

Natječaj za sudjelovanje u programu ERASMUS za ak. god. 2013./2014. i dodjelu financijske potpore  

nastavnom i nenastavnom osoblju Sveučilišta u Zagrebu  

Sveučilište u Zagrebu raspisalo je Natječaj za sudjelovanje u Programu ERASMUS u ak. god. 2013./2014. i za 

financijsku potporu nastavnom i nenastavnom osoblju Sveučilišta u Zagrebu i njegovih sastavnica koje odlazi na 

mobilnost u inozemstvo u svrhu održavanja nastave na partnerskoj visokoškolskoj ustanovi (nastavno osoblje) ili 

stručnog usavršavanja na inozemnoj ustanovi (nastavno i nenastavno osoblje) u ak. god. 2013./2014.  

Rok za prijavu je 17. lipnja 2013. Više informacija na http://international.unizg.hr/. 

Natječaj za sudjelovanje u programu ERASMUS stručna praksa za ak. god. 2013./2014.  

Sveučilište u Zagrebu raspisalo je natječaj za sudjelovanje u programu ERASMUS stručna praksa u ak. god. 

2013./2014. Rok za predaju prijavne dokumentacije ECTS koordinatoru na matičnom fakultetu/akademiji: odmah, do 

popunjenja odobrene kvote mjesta, a najkasnije do 2. prosinca 2013. Tekst natječaja i sve dodatne informacije 

mogu se naći na internet stranicama Ureda za međunarodnu suradnju, http://international.unizg.hr/. 

Rezultati natječaja za studijski boravak studenata i stručnu praksu 

Na internetskim stranicama Ureda za međunarodnu suradnju objavljeni su rezultati natječaja za Erasmus studijski 

boravak u ak. god. 2013./14. (drugi rezultati) i za Erasmus stručne prakse u ak. god. 2012./13. (konačni rezultati).  

Više detalja na http://international.unizg.hr/ 

Potpisani sporazumi:  

Sveučilište u Louisvilleu (University of Louisville, http://louisville.edu/), SAD. U svibnju je potpisan Memorandum 

o sporazumijevanju sa Sveučilištem u Louisvilleu, kao prvi korak k uspostavi bilateralne suradnje. Ovo sveučilište 

sastoji se od 12 različitih škola (fakulteta) i pohađa ga više od 21 000 studenata.  

Sveučilište u Torontu (University of Toronto, http://www.utoronto.com/), Kanada. Pod pokroviteljstvom 

Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta te posredstvom udruge AMCA Toronto (Almae Matris Croaticae Alumni) 

u svibnju je sa Sveučilištem u Torontu potpisan Sporazum o suradnji na razdoblje od pet godina. Ovim sporazumom 

osobito se osnažuje suradnja s hrvatskom zajednicom u Torontu. Primjerice, stvoren je preduvjet za gostovanje 

profesora Sveučilišta u Zagrebu na Odsjeku za slavenske jezike pri Sveučilištu u Torontu te predavanje kolegija iz 

područja hrvatskog jezika, kulture i književnosti. Sveučilište u Torontu najveće je u Kanadi, s ukupno više od 80 000 

studenata. Više informacija na: www.unizg.hr.  
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EUA vijesti (detaljnije na http://www.eua.be/newsletters.aspx) 

Međunarodna radionica "Promicanje kulture kvalitete u visokoobrazovnim institucijama - PQC"  

23. i 24. svibnja 2013. u auli Rektorata Sveučilišta u Zagrebu održana je međunarodna radionica “Promicanje 

kulture kvalitete u visokoobrazovnim institucijama” (Promoting quality culture in higher education institutions - PQC). 

Riječ je o radionici u okviru istoimenog Erasmus projekta koji je u jesen 2012. pokrenulo Europsko udruženje 

sveučilišta (European University Association EUA). Sveučilište u Zagrebu jedno je od projektnih partnera, zajedno s 

Europskim udruženjem za osiguranje kvalitete u visokom obrazovanju (European Association for Quality Assurance 

in Higher Education - ENQA), Sveučilištem Duisburg iz Essena i Sveučilištem u Lisabonu. Ukupno 40 sudionika iz 

17 europskih zemalja razmijenilo je svoja iskustva o daljnjoj izgradnji sustava osiguravanja kvalitete na 

visokoobrazovnim institucijama.  

Više informacija na: www.unizg.hr.  

Dan međunarodne suradnje na Fakultetu organizacije i informatike  

U srijedu, 29. svibnja 2013. na Fakultetu organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu održao se 6. Dan 

međunarodne suradnje pod nazivom Godina promjene. Događanje je tematski je bilo posvećeno godini promjena u 

kojoj nas očekuje ulazak u punopravno članstvo Europske unije, novi financijski prospekt Europske unije i novi 

zakonski okvir znanosti i visokog obrazovanja u Hrvatskoj. Ti događaji uvjetuju niz promjena u načinu financiranja 

znanstveno-istraživačke djelatnosti, visokog obrazovanja i međunarodne suradnje na nacionalnoj i europskoj razini.  

Više informacija na: http://www.foi.unizg.hr/Odrzan-6.-Dan-medunarodne-suradnje-FOI-a 

Međunarodni posjeti Sveučilištu u Zagrebu 

Posjet irskog predsjednika 

 

 

 

 

 

Tijekom svoga posjeta Hrvatskoj, predsjednik Irske, koja trenutačno predsjeda Europskom unijom, osim sa svojim 

domaćinom, predsjednikom Josipovićem, susreo se i razgovarao s brojnim visokim hrvatskim dužnosnicima, 

čelništvom Sveučilišta u Zagrebu i gospodarstvenicima.  

Posjet predstavnika Državnog sveučilišta Indiana   

U srijedu, 22. svibnja Sveučilište u Zagrebu posjetili su prof. dr. sc. Sudipto Roy s Katedre za kriminologiju 

Državnog sveučilišta Indiana i gđa Janis Helpern, voditeljica međunarodne suradnje za odlazne studente na 

Državnom sveučilištu Indiana. Kao predstavnici Sveučilišta u Zagrebu, sastanku su pored rektora prof. dr. sc. 

Alekse Bjeliša  nazočili i predstavnici Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta te predstavnici Ureda za međunarodnu 

suradnju. Povod posjetu bili su dogovori oko obnavljanja bilateralnog međufakultetskog sporazuma pod okriljem 

Sveučilišta u Zagrebu s Državnim sveučilištem Indiana.  

Posjet predstavnika Tehničkog sveučilišta u Rigi  

U utorak, 4. lipnja Sveučilište u Zagrebu posjetili su dr. habil. sc. ing. Leonīds Ribickis, rektor Tehničkog 

sveučilišta u Rigi, dr. sc. ing. Tālis Juhna, prorektor za znanost, dr. sc. ing. Toms Torims, rektorov savjetnik, i 

gđa Liene Maurīte, voditeljica Ureda za međunarodne odnose. Sastanku su prisustvovali prof. dr. sc. Aleksa 

Bjeliš, rektor Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Ivan Juraga, dekan Fakulteta strojarstva i brodogradnje, prof. dr. 

sc. Toma Udiljak, prodekan za poslovanje i organizaciju, predstavnici UMS-a Sveučilišta u Zagrebu te prof. dr. sc. 

Branko Katalinić, profesor na Tehničkom sveučilištu u Beču. Izražena je želja za bogatom bilateralnom suradnjom 

između dvaju sveučilišta. 

U okviru svojega prvog službenog posjeta Republici Hrvatskoj, irski 

predsjednik Michael D. Higgins održao je u četvrtak, 6. lipnja u auli Rektorata 

predavanje studentima Sveučilišta u Zagrebu. U okviru svojega izlaganja pod 

nazivom The Future of Europe – Reflecting on the future of Europe: A 

perspective after 40 years of Membership irski je predsjednik studentima 

Filozofskog, Pravnog i Fakulteta političkih znanosti govorio o iskustvima Irske u 

Europskoj uniji te o budućnosti EU-a.  
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Kineske stipendije CAS-TWAS President's Fellowship Programme za doktorande  

Kinesko sveučilište znanosti i tehnologije (University of Science and Technology of China  - USTC) nudi stipendije za 

doktorande unutar programa CAS-TWAS President's Fellowship Programme. Osigurano je 140 mjesta po godini, a 

ukupno trajanje stipendije je najviše 4 godine za studij i istraživanje.  

Rok za prijavu: 15. lipnja 2013. Više informacija na: http://en.ustc.edu.cn 

Stipendije Zaklade Mummert  

Zaklada Rochus i Beatrice Mummert dodjeljuje budućim top-menadžerima iz srednje i jugoistočne Europe 

višegodišnje stipendije za područja ekonomskih, tehničkih i prirodnih znanosti te turizma i sporta. Stipendije Zaklade 

Mummert obuhvaćaju 2,5-godišnji diplomski studij na Sveučilištu u Kölnu, na Visokoj tehničkoj školi u Aachenu 

(Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen) ili na Njemačkom sportskom sveučilištu u Kölnu. 

Rok za prijavu: 1. rujna do 1. studenoga 2013. Više informacija na: http://www.mummertstiftung.de 

Studijski posjet „Supporting Teachers in Technology Enhanced Learning“  

Od 21. do 24. svibnja u organizaciji Centra za e-učenje Srca održan je studijski posjet u  

okviru Programa za cjeloživotno učenje Europske unije pod nazivom „Supporting Teachers in Technology Enhanced 

Learning“ (Podrška nastavnicima u poučavanju potpomognutom tehnologijom). Na događanju je sudjelovalo ukupno 

14 djelatnika obrazovnih ustanova u sustavu osnovnog, srednjeg i visokog obrazovanja te ustanova koje se bave 

obrazovanjem iz 12 europskih zemalja: Velike Britanije, Irske, Nizozemske, Poljske, Francuske, Italije, Estonije, 

Belgije, Španjolske, Grčke, Turske i Slovenije. Tijekom posjeta sudionici su raspravljali o problemima pri korištenju 

informacijskim i komunikacijskim tehnologijama i tehnologijama e-učenja u nastavi, razmijenili mišljenja i iskustva te 

stekli nova saznanja i ideje kako organizirati i pružiti podršku nastavnicima. 

Više informacija na: http://www.srce.unizg.hr/proizvodi-i-usluge/obrazovanje/centar-za-e-ucenje/medunarodna-

suradnja/studijski-posjet-2013-godine/  

Najava: Konferencija „Europe joins Croatia“  

U organizaciji Kluba Alpbach Hrvatska i Austrijskog kulturnog  

foruma u Zagrebu će se od 27. do 30. lipnja 2013. održati  

međunarodna konferencija Europe Joins Croatia. Konferencija  

će spojiti ugledne ličnosti s mladim ljudima iz Hrvatske i inozemstva, s ciljem 

razmjene vizija, znanja i iskustava na temu europske budućnosti. U sklopu 

konferencije bit će niz interaktivnih događanja, poput radionica, simulacije 

zasjedanja Europskog vijeća, izložbe €uroXibition te velike panel-diskusije u 

Muzeju suvremene umjetnosti u Zagrebu.  

Više informacija na: http://www.alpbach.org/en/vortrag/europe-joins-croatia/ 

Obilježavanje 3 milijuna Erasmus studenata  

Europska komisija potvrdila je da je u akademskoj godini 2012./2013. dosegnuta brojka od  

3 milijuna Erasmus studenata. Objava se očekuje na službenoj press konferenciji 8. srpnja 2013. Kako bi se uveličao 

taj događaj, EK će iz svake zemlje sudionice Programa izabrati po jednog ''trimilijuntnog'' Erasmus studenta uz 

pomoć međunarodnog odbora mreže Erasmus Student Network. Odabrani studenti moći će se predstaviti na 

internetskim stranicama Europske Komisije, a čeka ih i iznenađenje.  

Rok za prijave je 23. lipnja 2013. Više informacija na http://www.esn.org/.  

Stipendija na Sveučilištu u Pečuhu, Mađarska 

Sveučilište u Pečuhu i Grad Pečuh raspisali su natječaj za dodjelu 2 stipendije za zimski semestar  

2013./2014. za studente sveučilišta Rektorske konferencije sveučilišta Alpe-Jadran, kojoj pripada i Sveučilište u 

Zagrebu.  

Rok za prijavu: 1. srpnja 2013. Više informacija na: http://international.unizg.hr/ 
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