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Welcome Day / Dan dobrodošlice za strane studente u zimskom semestru 2013./2014.
U petak, 4. listopada 2013. u Velikoj dvorani Arhitektonskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu održan je Dan
dobrodošlice (Welcome Day) za strane studente koji su u zimskom semestru 2013./14. na razmjeni na fakultetima i
akademijama Sveučilišta u Zagrebu. Nakon pozdravnih riječi voditeljice Ureda za međunarodnu suradnju dr. phil. B.
Roščić, djelatnice Ureda predstavile su međunarodne aktivnosti Sveučilišta, mogućnosti studiranja na engleskom
jeziku na Sveučilištu, učenje hrvatskog jezika za strance i sl.
Hrvatski studenti iz udruge Erasmus Student Network predstavili su što znači živjeti i studirati u Zagrebu te prikazali
aktivnosti koje će tijekom semestra organizirati za strane studente kao što su izleti, zajednička druženja, učenje
stranih i hrvatskog jezika i sl.
U zimskom semestru ak. god. 2013./2014. na Sveučilištu u Zagrebu će u sklopu programa Erasmus, CEEPUS,
bilateralne državne i međusveučilišne razmjene gostovati oko 500 stranih studenta, od čega 260 studenta iz
programa Erasmus. Najviše studenata u sklopu programa Erasmus gostovat će na Filozofskom i Ekonomskom
fakultetu (50), iza kojih slijedi Pravni fakultet (48). Najviše studenata dolazi iz Poljske i Španjolske, iza kojih slijede
zemlje njemačkog govornog područja (Njemačka i Austrija).
Ured za međunarodnu suradnju u suradnji s Croaticum-om Filozofskog fakulteta od 23.-29. rujna 2013. organizirao
je i Tjedan orijentacije (Orientation week) za dolazne studente s raznim aktivnostima: tečaj „hrvatskog za
preživljavanje“ (crash course), predavanja o hrvatskoj povijesti, kulturi i civilizaciji, jednodnevni izlet u Muzej i sl.
Svim sastavnicama Sveučilišta, nastavnicima, domaćim i stranim studentima želimo dobar početak akademske
godine i puno uspjeha u radu.

Kick-off sastanci Erasmus Mundus projekata
Projekt mobilnosti EU-METALIC II
Od 12.-13. rujna 2013. u Casablanci, Maroko, održan je
'kick-off' sastanak Erasmus Mundus projekta mobilnosti EU-Morocco-Egypt-Tunisia-Algeria-Libya International
Cooperation II (EU-METALIC II). Kao predstavnik Sveučilišta u Zagrebu sastanku je prisustvovala Željka Pitner iz
Ureda za međunarodnu suradnju. Na sastanku su dogovoreni uvjeti suradnje u sklopu projekta koji će omogućiti
razmjenu studenata, istraživača (PhD), nastavnika (post-doc i staff) i nenastavnog osoblja s partnerskim
sveučilištima. Sastavnice Sveučilišta u Zagrebu moći će primati mobilnost iz geografskog područja koje obuhvaća
projekt te ostvariti mobilnost na partnerskim sveučilištima, a to su:

Abou Bekr Belkaid Tlemcen University, Alžir

University of Algiers 1, Alžir

Ain Shams University, Egipat

Alexandria University, Egipat

Arab Academy for Science,Technology & Maritime Transport, Egipat

Libyan Open University, Libija

Sirte University, Libija

Superior Institutions of Science and Technology, Maroko

University Hassan II Casablanca, Maroko

University of Tunis, Tunis
Natječaj za mobilnost otvara se 15. listopada i ostaje otvoren do kraja prosinca 2013. Više informacija o projektu
dostupno je na http://www3.cardiffmet.ac.uk/english/international/european-projects/erasmus-mundus/eu-metalicii/
pages/home.aspx. Kontakt u Uredu za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu, Ž. Pitner, zpitner@unizg.hr

Projekt mobilnosti SILKROUTE
Od 3. do 4. listopada 2013. u Padovi u Italiji održao se kick-off sastanak
Erasmus Mundus projekta mobilnosti SILKROUTE-SILKROad Universities Towards
Europe. Kao predstavnik Sveučilišta u Zagrebu sastanku je prisustvovala Tajana Nikolić iz Ureda za međunarodnu
suradnju. Na sastanku su dogovoreni uvjeti suradnje u sklopu projekta koji će omogućiti razmjenu studenata,
istraživača (PhD), nastavnika (post-doc i staff) i nenastavnog osoblja s partnerskim sveučilištima. Sveučilište u
Zagrebu u projektu sudjeluje kao EU-partner, što znači da će sastavnice Sveučilišta moći primati mobilnost iz
Kazakhstana, Kirgistana, Tadžikistana, Uzbekistana i Turkmenistana, te ostvariti mobilnost na sljedećim partnerskim
sveučilištima:

Al-Farabi Kazakh National University, Kazakhstan

Kazakh Ablai khan University of International Relations and WL, Kazakhstan

L.N.Gumilyov Eurasian National University, Kazakhstan

Auezov South Kazakhstan State University, Kazakhstan

International University of Kyrgyzstan, Kirgistan

Kyrgyz Economic University named after M. Ryskulbekov, Kirgistan

Talas State University, Kirgistan

Donishgohi davlatii Khujand ba nomi akademik B.Gafurov, Tadžikistan

Avicenna Tajik State Medical University, Tadžikistan

Branch of Lomonosov Moscow State University in Dushanbe, Tadžikistan

Bukhara State University, Uzbekistan

University of World Economy and Diplomacy, Uzbekistan

Samarkand State Institute of Foreign languages , Uzbekistan

Samarkand State University named after Alisher Navoi, Uzbekistan
Natječaj za mobilnost otvara se krajem listopada i ostaje otvoren do kraja prosinca 2013.
Kontakt osoba u Uredu za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu: tajana.nikolic@unizg.hr
Više informacija o projektu može se pronaći na službenim internetskim stranicama projekta www.em-silkroute.eu ili
na Facebook stranici https://www.facebook.com/pages/Silkroute/589114931126425?fref=ts .

Projekt mobilnosti BE MUNDUS - Brazil Europe Mundus
Od 7.-9. listopada 2013. u Florianopolisu, Brazil, održao se 'kick-off' sastanak Erasmus
Mundus projekta mobilnosti LOT 16: BE MUNDUS - Brazil Europe Mundus.
Na sastanku su dogovoreni uvjeti suradnje u sklopu projekta koji će omogućiti razmjenu
studenata (preddiplomska razina), istraživača (PhD), nastavnika (post-doc i staff) i nenastavnog osoblja s
partnerskim sveučilištima i to iz područja obrazovanja i tehničkih znanosti. Sastavnice Sveučilišta u Zagrebu moći će
primati mobilnost iz Brazila te ostvariti mobilnost na partnerskim sveučilištima, a to su:












Universidade de São Paulo , Brazil
Universidade do Estado do Amazonas, Brazil
Universidade Estadual de Campinas, Brazil
Universidade Estadual do Maranhão, Brazil
Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, Brazil
Universidade Federal da Paraíba, Brazil
Universidade Federal de Goiás, Brazil
Universidade Federal de Pernambuco, Brazil
Universidade Federal de Santa Catarina, Brazil
Universidade Federal de Sergipe, Brazil
Universidade Federal do Rio de Janeiro, Brazil

Natječaj za mobilnost otvara se 1. studenog i ostaje otvoren do sredine siječnja 2014. Više informacija o projektu bit
će dostupno na stranicama projekta koje bi uskoro trebale biti aktivne na http://www.bemundus.eu/
Kontakt u Uredu za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu, Ž. Pitner, zpitner@unizg.hr .

Međunarodni posjeti Sveučilištu u Zagrebu
Kinesko izaslanstvo iz provincije Sečuana posjetilo Sveučilište u Zagrebu
13. rujna 2013. Sveučilište u Zagrebu posjetilo je sedmeročlano izaslanstvo kineske provincije Sečuana, predvođeno
g. Zhau Menglinom, zamjenikom direktora sečuanskoga Odjela za znanost i tehnologiju. Sastanku su uz prorektora
za prostorni razvoj i međuinstitucijsku suradnju prof. dr. sc. Bojana Baletića prisustvovali i predstavnici nekoliko
sastavnica Sveučilišta u Zagrebu. Obje strane su izrazile želju za proširenjem uspješne suradnje na nova područja.
Norveški veleposlanik i šibenski gradonačelnik u radnom posjetu Sveučilištu u Zagrebu
17. rujna 2013. u radni posjet Sveučilištu u Zagrebu došao je norveški veleposlanik Nj. E. Henrik Ofstad. Na
sastanku su uz rektora prof. dr. sc. Aleksu Bjeliša bili i šibenski gradonačelnik Željko Burić, pročelnica ureda
gradonačelnika Ana Gojanović Rakić, predstavnica Svjetske banke za jugoistočnu Europu Danica Ramljak i dekan
Fakulteta elektrotehnike i računarstva prof. dr. sc. Nedjeljko Perić. Povod veleposlanikovu posjetu bio je interes
Kraljevine Norveške za financiranjem projekata na šibenskom području.
Tajvansko izaslanstvo u posjetu Sveučilištu u Zagrebu
20. rujna 2013. Sveučilište u Zagrebu posjetili su dr. Chao-shiuan Liu, bivši premijer Republike Kine na Tajvanu,
Lien-Gene Chen, predstojnik tajvanskoga Ureda za ekonomiju i kulturu u Austriji i drugi članovi izaslanstva.
Izaslanstvo je primila prorektorica za studije i studente prof. dr. sc. Blaženka Divjak. Sastanak je započeo kratkim
predavanjem dr. Liua na temu: What can Wang Dao, an ancient great thought of Mencius, contribute to the world in
transitions? Riječi je bilo i o bilateralnoj suradnji između Sveučilišta u Zagrebu i tajvanskih sveučilišta te o mogućim
područjima buduće suradnje.
Prorektor Sveučilišta u Tartu posjetio Sveučilište u Zagrebu
23. rujna 2013. Sveučilište u Zagrebu posjetio je prorektor za akademske poslove sa Sveučilišta u Tartu prof. dr. sc.
Martin Hallik. Sveučilište u Tartu iz Estonije već surađuje s nekoliko sastavnica Sveučilišta u Zagrebu. Obrazovanje
učitelja jedna je od ključnih disciplina po kojoj je njihovo sveučilište poznato. Estonsko je sveučilište zainteresirano
za suradnju u pogledu razmjene dodiplomskih i diplomskih studenata, ali i postdiplomskih studenata.
Poljski veleposlanik posjetio Sveučilište u Zagrebu
4. listopada 2013. rektora Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Aleksu Bjeliša posjetio je veleposlanik Republike
Poljske, Nj. E. Maciej Grazegorz Szymanski. Bio je to nastupni posjet novog poljskog veleposlanika i prilika da se
rekapituliraju izvrsni bilateralni odnosi između poljskih sveučilišta i Sveučilišta u Zagrebu.
Posjet prorektorice za studije i studente prof. dr. sc. Blaženke Divjak Sveučilištu Penn State, SAD
Od 10. do 12. listopada 2013. prorektorica za studije i studente prof. dr. sc. Blaženka Divjak posjetila je Penn
State, gdje se sastala s prorektorom za globalne programe (Vice Provost for Global Programs) dr.sc. Michaelom
Adewumijem, te održala predavanje pod nazivom “Educational transitions in Europe: a story of a transitional country.
How Bologna process affected HE in Croatia?”. Tijekom posjete vođeni su razgovori o budućoj suradnji u obliku
većeg sporazuma, kojim bi Sveučilište u Zagrebu moglo postati ekskluzivni partner Penn State-a u srednjoj i
jugoistočnoj Europi.
Stipendije Sveučilišta u Zagrebu
U okviru bilateralne međusveučilišne razmjene Sveučilište u Zagrebu raspisalo je natječaj za 1 studentsku stipendiju
za preddiplomski ili diplomski studij na National Sun Yat-sen University, u ljetnom semestru akademske godine
2013./14. Rok za prijave: 23. listopad 2013.
Više informacija na: http://international.unizg.hr/
Stipendija za diplomski studij na Georgia Institute of Technology, Atlanta, SAD
Zaklada Naumann-Etienne dodjeljuje stipendiju za diplomski studij (Master's degree) u trajanju od
1 do 2 godine na Georgia Institute of Technology (Georgia Tech) u Atlanti, SAD, za sljedeća područja: industrial
engineering, information and computer science, electrical engineering, biotechnology, biomedical engineering,
aerospace. Rok za prijavu je 18. listopada 2013. Detaljnije na http://international.unizg.hr/.

Stipendije - National Scholarship Programme of the Slovak Republic
Program je otvoren za strane studente, doktorande, sveučilišne nastavnike, znanstvenike i
umjetnike, koji žele tijekom ljetnog semestra 2013./14. boraviti na jednom od slovačkih
sveučilišta ili znanstvenih institucija. Rok za prijave je 31. listopad 2013.
Više informacija na: www.scholarships.sk
Stipendije – Fulbright Schuman
Ovaj program predviđa financijsku potporu za diplomske i postdiplomske studije, istraživanje
i nastavnu djelatnost u područjima politike EU, EU institucija te međunarodnih odnosa na
relaciji SAD/EU. Period za preliminarne online prijave je od 1.11.2013. do 1.2.2014.
Više informacija na: www.fulbrightschuman.eu
Nagradna igra – stipendije Australija
Australska Vlada je pokrenula online nagradnu igru pod nazivom “Osvoji svoju budućnost
bez granica” (“Win your Future Unlimited”), koja traje od 1. listopada do 18. studenog
2013. godine. Glavna nagrada uključuje jednu godinu studiranja u Australiji u 2014. godini,
putne troškove, školarinu, smještaj, stipendiju, stažiranje itd.
Više informacija na: http://futureunlimited.com.au/
Frankofonija
Doktorske i poslijedoktorske stipendije "Eugene Ionescu"
Raspisan je međunarodni natječaj za doktorske i poslijedoktorske stipendije „Eugen Ionescu“
namijenjen frankofonim nastavnicima, istraživačima i doktorandima koji se žele usavršavati
od 3 do 6 mjeseci na jednom od rumunjskih sveučilišta članica Sveučilišne agencije za frankofoniju (AUF).
Rok za prijavu je 15. studenoga 2013. Detaljnije na http://international.unizg.hr/
Tečaj akademskog francuskog
Ovaj besplatan tečaj je otvoren za studente svih fakulteta koji imaju najmanje razinu B1 poznavanja francuskog
jezika i koji žele otići na studijsku razmjenu u Francusku. Tečaj započinje 15. listopada a održavat će se utorkom od
18 do 19.30 na Filozofskom fakultetu (A107). Prijave na magaliruet@gmail.com.
Detaljnije na http://international.unizg.hr/.
Stipendije - KAAD (Katolička akademska služba za razmjenu)
Katolička akademska služba za razmjenu (KAAD, Bonn) - Program za istočnu Europu
objavila je natječaj za stipendije za studij u Njemačkoj.
Rok za prijave je 15. siječnja, odnosno 30. lipnja. Više informacija na: www.kaad.de
Študentska arena - smotra sveučilišta u Ljubljani

Ured za međunarodnu suradnju
Sveučilišta u Zagrebu

Ured za međunarodnu suradnju Sveučilišta u
Zagrebu predstavit će se na 14. Študentskoj areni smotri sveučilišta koja će se održati od 22. do 24.
listopada 2013.
Više na http://www.dobimo.se/.

Trg m. Tita 14
HR-10000 Zagreb
E-mail: iro@unizg.hr
URL: http://international.unizg.hr/
medjunarodna_suradnja
Glavni urednik: dr. phil. Branka Roščić
Urednički odbor: dr. sc. Ružica Bruvo, Dora Gelo,
mag. iur., Maja Grđan, dipl.ing., Renata Hranjec,
prof., Luka Jurdana, mag. iur., Tajana Nikolić,
dott.ssa, Ida Ogulinac, mag. iur., Goran Pavlinić,
dipl. oec., Željka Pitner, prof., Ivana Veldić, mag.

