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Sveučilište u Zagrebu na sajmu BeSt
3
 u Beču  

Sveučilište u Zagrebu i ove se godine na sajmu BeSt
3
 u Beču predstavilo studijskim programima svojih  

sastavnica. Sajam se održao od 7. do 10. ožujka 2013. u organizaciji austrijskoga Ministarstva  

obrazovanja, umjetnosti i kulture (BMUKK), Ministarstva znanosti i istraživanja (BMWF) i  

Austrijskog centra za zapošljavanje. 

 
U sklopu sajma BeSt

3
 posjetiteljima se predstavilo više od 300 izlagača iz Austrije i 

inozemstva (sveučilišta, privatne visoke škole, škole stranih jezika, tvrtke koje posreduju pri 

zapošljavanju i drugi). Na ovom sajmu svake godine bude više od 80.000 posjetitelja, a 

namijenjen je budućim i sadašnjim studentima, nastavnicima, roditeljima i svima 

zainteresiranima za cjeloživotno obrazovanje. Detaljnije na: www.bestinfo.at  

Stipendije Sveučilišta u Zagrebu  

Sveučilište u Zagrebu raspisalo je natječaje za studentske stipendije u ak. god. 2013./14. u okviru bilateralne 

međusveučilišne razmjene. 

 dvije (2) stipendije za preddiplomski ili diplomski studij na Sveučilištu Chuo u Japanu, za zimski semestar ak. 

god. 2013./14. Rok za prijave: 22. ožujak 2013. 

 jedna (1) stipendija za preddiplomski ili diplomski studij na Pontificia Universidad Católica de Chile, za zimski 

semestar ak. god. 2013./14. Rok za prijave: 29. ožujak 2013. 

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

Welcome Day / Dan dobrodošlice za strane studente u ljetnom semestru ak. god. 2012./2013. 

U petak, 1. ožujka 2013. na Rektoratu Sveučilišta održan je Dan dobrodošlice (Welcome Day) za strane studente koji 

su u ljetnom semestru ak. god. 2012./13. na razmjeni na fakultetima i akademijama Sveučilišta u Zagrebu.  

Nakon pozdravnih riječi rektora prof. dr. sc. Alekse Bjeliša, djelatnice Ureda za međunarodnu suradnju 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 ljetnom semestru ak. god. 2012./2013. na Sveučilištu u Zagrebu će u sklopu programa Erasmus i bilateralne 

međusveučilišne razmjene gostovati 203 strana studenta, od čega 168 studenta iz programa Erasmus. Time će u ak. 

god. 2012./13. u sklopu imenovanih programa ukupno gostovati 336 stranih studenata, što je povećanje u odnosu na 

prošlogodišnji broj od 245. Ured za međunarodnu suradnju ove je godine po prvi puta za dolazne studente na 

razmjeni organizirao tjedan orijentacije (Orientation week) s raznim aktivnostima: posjet NSK, Muzeju suvremene 

umjetnosti, predavanja o hrvatskoj povijesti, kulturi i civilizaciji, jednodnevni izlet i sl. 

Svim sastavnicama Sveučilišta, nastavnicima, domaćim i stranim studentima želimo dobar početak ljetnog semestra 

i puno uspjeha u radu u ovoj studijskoj godini! 
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DIANET - Danube Initiative and Alps-Adriatic Network 

U sklopu projekta "DIANET - Danube Initiative and Alps-Adriatic 

Network" u tijeku su pozivi na sudjelovanje u aktivnostima Supporting 

mobility of researchers and students, DIANET International School 

Accompanying measures for grantees i Training measure for university 

administrative personnel.   

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

Fulbright stipendije 

Otvoren je natječaj za Fulbright stipendije za ak. god. 2014./2015.  

Fulbrightov program u Hrvatskoj administrira Veleposlanstvo Sjedinjenih Američkih Država u suradnji s 

Ministarstvom znanosti, obrazovanja i sporta. Rok za prijavu je 1. svibnja 2013.  

Detaljnije informacije nalaze se na mrežnim stranicama Veleposlanstva Sjedinjenih Američkih Država. 

Ljetna škola Podunavske rektorske konferencije  

Od 7. do 14. srpnja 2013. u Budimpešti će se održati Ljetna škola Podunavske rektorske  

konferencije (Danube Rectors’ Conference, DRC).  

Ovogodišnja škola okupit će mlade znanstvenike iz zemalja Podunavske regije i Srednje Europe koji žele predstaviti 

svoje istraživačke projekte, kao i osoblje iz regionalnih organizacija, javne uprave i znanstvenih ustanova. Osnovni 

ciljevi ovogodišnje škole su poticanje svijesti o značenju i mogućnostima regionalne suradnje, rasprava i razvijanje 

strategija za bolju regionalnu suradnju, s idejom stvaranja regionalne znanstvene mreže unutar Europskog 

istraživačkog prostora. Rok za prijavu: 2. lipnja 2013. Detaljnije na: http://www.drcsummerschool.eu/application.  

Sastanak UNICA PhD MASTER CLASS u Dubrovniku 

Od 1. do 4. rujna 2013. na Poslijediplomskom središtu Dubrovnik održat će se 4. po redu sastanak UNICA PhD 

MASTER CLASS, s temom How Does Globalisation Affect Supervision?.  

Sastanak je prvenstveno namijenjen osobama uključenima u doktorske  

programe, poput voditelja doktorskih škola i mentorima doktoranada.  

Prijavni period je od 18. ožujka do 17. svibnja 2013.  

Više informacija na www.unica-network.eu.  

Frankofonija 

U tijeku je Mjesec Frankofonije u kojem će Sveučilište u Zagrebu će biti predstavljeno kroz Okrugli  

stol Francuski jezik na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu – predmet studija i  

jezik znanstvenih istraživanja koji organizira Filozofski fakultet. Okrugli stol će se održati u ponedjeljak, 

 25. ožujka od 10 sati u Vijećnici Filozofskog fakulteta, Ivana Lučića 3.   

Detaljni program okruglog stola (uskoro) kao i program Mjeseca Frankofonije možete pogledati na www.unizg.hr.  

Natječaj: diplomski studij iz didaktike francuskog jezika  

Otvoren je natječaj za upis na diplomski studij Sveučilišta Sorbonne Nouvelle Paris 3, pod nazivom  

"Didactique du français et des langues", čija će se nastava održavati na Sveučilištu Politehnica u  

Bukureštu, Rumunjska. Izabrani studenti mogu se natjecati za financijsku potporu Sveučilišne agencije za 

frankofoniju. Rok za prijavu je 15. travnja 2013.  

Više informacija na: http://www.auf.org/. 

Stipendije Ibsen 

Stalno predstavništvo Norveške objavilo je da je raspisan natječaj za dodjelu stipendija Ibsen za 2013. godinu. Ove 

stipendije dodjeljuju se pojedincima, organizacijama ili institucijama, a na osnovu inovativnih projektata u području 

dramskih umjetnosti, osobito onih s kritičkim pristupom egzistencijalnim i društvenim problemima.  

Rok za prijave je 30. travnja 2013. Više informacija na: www.ibsenawards.com 
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