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Elektronička verzija Akademskog
glasnika nalazi se na: http://
international.unizg.hr/
medjunarodna_suradnja/
akademski_glasnik/.

U tijeku je Natječaj za akademsku mobilnost u 2014. godini prema sljedećim stavkama:
a) mobilnost temeljem bilateralnih međusveučilišnih i međufakultetskih sporazuma:
a1) odlazna mobilnost temeljem bilateralnih međusveučilišnih sporazuma sa sljedećim
sveučilištima: Aristotelovo sveučilište u Solunu (Grčka), Sveučilište u Padovi (Italija), Sveučilište u
Pečuhu (Mađarska), Sveučilište u Mainzu (Njemačka), Jagiellonsko sveučilište u Krakovu
(Poljska), Comenius sveučilište u Bratislavi (Slovačka).
a2) najava dolazne mobilnosti temeljem bilateralnih međusveučilišnih i međufakultetskih
sporazuma i dolazne mobilnosti u svrhu sklapanja novih sporazuma i novih oblika suradnje
b) mobilnost prema visokoškolskim ustanovama u cijelome svijetu (nije nužno da Sveučilište u
Zagrebu ili sastavnica imaju sklopljen međusveučilišni/međufakultetski sporazum)
c) mobilnost doktorskih studenata (kotizacije za konferencije) – ova stavka bit će dostupna na
drugom roku Natječaja.
Sastavnice vrše rangiranje prijavljenih kandidata i svoje prijedloge (rang-listu) šalju Uredu za
međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu na staff@unizg.hr do zaključno 15. prosinca 2013.
Za stavku pod a2) sastavnice dostavljaju prijedloge na staff@unizg.hr do 15. siječnja 2014.
Cijeli tekst Natječaja s prilozima dostupan je na http://www.unizg.hr/suradnja/medunarodna-razmjena/
razmjena-sveucilisnih-djelatnika/natjecaji/.

Sveučilište u Zagrebu nastavilo je s projektom SEETechnology, Co-operation of SEE science parks for
the promotion of transnational market uptake of R&D results and technologies by SMEs
Sastankom na Sveučilištu Comenius u Bratislavi u travnju 2013. na kojem se dogovorilo daljnje korake u
stvaranju kreativnog okružja za inovativno poduzetništvo i bolje povezivanje akademske zajednice I
poslovnog sektora.
U sklopu projekta Sveučilište u Zagrebu napravilo je SWOT analizu, benchmarking, popis patenata i
projekata.
Detalje projekta pročitajte na internetskoj stranici http://www.seetechnology.eu/
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Raspisan Natječaj za akademsku razmjenu- Erasmus Mundus aktivnost 2 LOT9 - Euro-Asian CEA 2
(Kazahstan, Kirgistan, Tadžikistan, Turkmenistan, Uzbekistan)
Raspisan je Natječaj za akademsku razmjenu (studenti, istraživači, nastavno i nenastavno osoblje) u
okviru projekta Erasmus Mundus-aktivnost 2: LOT9 - Euro-Asian CEA 2: Euro-Asian Cooperation for
Excellence and Advancement 2.
Natječaj i prijava dostupni su na http://www.ef.uni-lj.si/euroasiancea, a natječaj ostaje otvoren do 31.
prosinca 2013.
Zainteresirani kandidati mogu se prijaviti za mobilnost na sveučilištima partnerima kako slijedi:
 Academician E.A.Buketov Karaganda State University, Kazahstan
 Turar Ryskulov Kazakh Economic University , Kazahstan
 L.N.Gumilyov Eurasian National University, Kazahstan
 KIMEP University, JSC, Kazahstan
 Kyrgyz National University, Kirgistan
 Naryn State University named after S.Naamatov, Kirgistan
 Khujand Polytechnical institute of Tajik Technical University , Tadžikistan
 Tajik State University of Commerce, Tadžikistan
 Turkmen State Institute of Economics and Management, Turkmenistan
 Tashkent State University of Economics, Uzbekistan
 Tashkent Institute of Irrigation and Melioration, Uzbekistan
Međunarodni posjeti Sveučilištu u Zagrebu:
Veleposlanik Republike Azerbajdžan posjetio Sveučilište u Zagrebu
U ponedjeljak, 25. studenog 2013. rektora Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Aleksu Bjeliša ponovno je
posjetio veleposlanik Republike Azerbajdžana NJ. E. g. Kamil Khasiyev u pratnji drugog tajnika g.
Surkhaya Shukurova. Rektor Bjeliš je Nj. E. g. Khasiyevu rekapitulirao svoj posjet Bakuu gdje je bio
pozvan na Baku International Humanitarian Forum koji je održan 31. listopada – 01. studenog 2013.
godine. Zahvalivši se na pozivu, rektor je s zadovoljstvom istaknuo kako je ostvario velik broj radnih
kontakata. U sklopu posjete Bakuu potpisani su bilateralni sporazumi s Baku State University i Baku
Slavic University. Rektor Bjeliš je također posjetio poznatu Azerbaijan Diplomatic Academy (ADA).
Kontakti su ostvareni i s Azerbaijan Medical University. Ustanovljeno je kako postoji nekoliko specifičnih
područja za međusveučilišnu suradnju. Detaljnije:
http://www.unizg.hr/nc/vijest/article/azerbajdzanski-veleposlanik-posjetio-sveuciliste-u-zagrebu/
Predstavnici Državnog sveučilišta u Tetovu posjetili Sveučilište u Zagrebu
U ponedjeljak 2. prosinca 2013. rektora Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Aleksu Bjeliša posjetili su
predstavnici Državnog sveučilišta u Tetovu, rektor prof. dr. sc. Vullnet Ameti i prodekan za
međunarodnu suradnju prof. dr. sc. Arbër Çeliku. Uz rektora Bjeliša, sastanku je nazočila prorektorica
za istraživanje i tehnologiju prof. dr. sc. Melita Kovačević. Tom su prigodom predstavnici raspravljali o
oblicima suradnje na temelju već sklopljenog međusveučilišnog sporazuma te o konkretizaciji iste, a
najviše na području razmjene studenata i nastavnika.
Detaljnije: http://www.unizg.hr/nc/vijest/article/predstavnici-drzavnog-sveucilista-u-tetovu-posjetilisveuciliste-u-zagrebu/

U sklopu projekta INFIRO: Integrirani laboratorijski pristup robotici i mehatronici kroz fiziku
(Integrated physics approach to robotics designed laboratory) na Fizičkom odsjeku
Prirodoslovno-matematičkog fakultetu u Zagrebu održala se 29. i 30. studenog 2013.
Međunarodna konferencija robotike i elektronike.
Na završnoj konferencija projekta sakupljena su i sažeta pozitivna iskustva u rada tijekom
protekle dvije godine. Partneri iz Slovenije, kao izvornik iskustava korištenih u projektu transfera
inovacija, prezentirali su novije rezultate kojima su nadogradili svoja radna postignuća u
posljednjem desetljeću. Partneri iz Hrvatske pokazali su svoje dosadašnje rezultate, ali i
razmišljanja i planove za unapređivanje nastave u srednjim strukovnim školama. Turski i
Rumunjski partneri svojim su se različitim iskustvima pridružili nadogradnji projekta.
U protekle dvije godine projekt je okupio desetine nastavnika osnovnih i srednjih škola
promovirajući laboratorijsku nastavu elektronike i robotike osnaženu i prožetu temeljnim
konceptima prirodoznanstvene grupe predmeta, napose fizike. Održane su dvije međunarodne
ljetne škole na kojima je preko stotinu učenika testiralo edukacijske dosege posebno
pripremljenih laboratorijskih vježbi iz korpusa osnovne i napredne elektronike, te uvodnog i
kreativnog kursa robotike i mehatronike.
Projekt INFIRO provodi se u sklopu programa Leonardo da Vinci Prijenosa inovacija (TOI) u
okviru Programa za cijeloživotno učenje, financiranom od Europske komisije. Nositelj INFIRO
projekta je Sveučilište u Zagrebu, a voditelj je prof. dr. sc. Darko Androić s Prirodoslovnomatematičkog fakulteta. Partneri projekta su Sveučilište u Ljubljani; Srednja škola Mate Blažine,
Labin; Elektrostrojarska škola Varaždin; Karabuk University, Turska; Association for Education
and Sustainable Development, Rumunjska.
Više informacija o projektu dostupno je na: http://infiro.pmf.unizg.hr.

Predstavnici Državnog sveučilišta Indiana posjetili Sveučilište u Zagrebu
U srijedu 13. studenog 2013. Sveučilište u Zagrebu ponovno je posjetila delegacija s Državnog sveučilišta
u Indiani. Američku delegaciju činili su: prof. dr. sc. Jack Edward Turman, Jr., College of Nursing,
Health and Human Services, prof. dr. sc. Donald Edwards Rogers Jr., College of Nursing, Health and
Human Services, prof. dr. sc. Rebecca Sue Hinshaw, Bayh College of Education, prof. dr. sc. Sudipto
Roy, Department of Criminology i g. Christopher N. McGrew, Center for Global Engagement. Profesori s
američkog sveučilišta s zadovoljstvom su konstatirali izvrsnu suradnju s Edukacijsko-rehabilitacijskim
fakultetom Sveučilišta u Zagrebu s kojim je u svibnju ove godine potpisana obnova sporazuma. Profesori
s američkog sveučilišta naglasili su kako obrazovanje, istraživanje i doprinos zajednici vide kao tri
najbitnije uloge kvalitetnog sveučilišta. Sastanku su uz prorektoricu za studente i studije prof. dr. sc.
Blaženku Divjak prisustvovali i predstavnici Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
Detaljnije:
http://www.unizg.hr/nc/vijest/article/predstavnici-drzavnog-sveucilista-indiana-posjetilisveuciliste-u-zagrebu/

Rektor Tehničkog sveučilišta u Grazu posjetio Sveučilište u Zagrebu
U srijedu 04. prosinca 2013. rektoru Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Aleksi Bjelišu u posjet je došao
rektor Tehničkog sveučilišta u Grazu, prof. dr. sc. Harald Kainz. Rektor Kainz je ukratko objasnio na koji
način Tehničko sveučilište u Grazu provodi strategiju internacionalizacije. Svjesni potrebe globalne
konkurentnosti austrijsko sveučilište donijelo je odluku da u idućih 5 godina postepeno većinu programa
na diplomskoj razini počne izvoditi isključivo na engleskom jeziku. Postdiplomski programi već ispunjavaju
taj kriterij. Tom strategijom austrijsko sveučilište želi povećati broj stranih studenata, ali i gostujućih
profesora napose s visokopozicioniranih sveučilišta.
Detaljnije: http://www.unizg.hr/nc/vijest/article/rektor-tehnickog-sveucilista-u-grazu-posjetio-sveuciliste-uzagrebu/

Frankofonija
AUF (Agence universitaire de la Francophonie,
www.auf.org) raspisao je natječaj za financiranje
znanstvenih publikacija na francuskom jeziku. Rok
za prijavu je 15. ožujka 2014.

Ured za međunarodnu suradnju
Sveučilišta u Zagrebu
Trg m. Tita 14
HR-10000 Zagreb
E-mail: iro@unizg.hr
URL: http://international.unizg.hr/medjunarodna_suradnja

Detaljnije na http://www.auf.org/appels-offre/soutien- Glavni urednik: dr. phil. Branka Roščić
aux-publications/
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., Damir Reif, prof., Željka Pitner, prof.,
Ivana Veldić, mag.

