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6 novih Erasmus Mundus – Aktivnost 2 projekata za Sveučilište u Zagrebu od ak. god. 2013./2014. 

 

Sveučilište u Zagrebu sudjelovat će u sljedećim projektima: 

Lot: L01 (Maroko, Egipat, Tunis, Alžir, Libija): projekt: EU-METALIC II - EU-Morocco-Egypt-Tunisia-Algeria-

Libya International Cooperation II; koordinator: Cardiff Metropolitan University, Ujedinjeno Kraljevstvo; 

Lot: L07 (Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Kosovo, Makedonija, Srbija): projekt: Basileus V - 

Balkans Academic Scheme for the Internationalisation of Learning in cooperation with EU universities - Strand 

1 - Lot 7 (Western Balkans); koordinator: Universiteit Gent, Belgija; 

Lot: L09 (Kazahstan, Kirgistan, Tadžikistan, Uzbekistan): projekt: Euro-Asian Cooperation for Excellence and 

Advancement 2 (Euro-Asian CEA 2); koordinator: University of Ljubljana, Slovenija; 

Lot: L09 (Kazahstan, Kirgistan, Tadžikistan, Uzbekistan): projekt: SILKROUTE-SILKROAD Universities 

Towards Europe-STRAND1-LOT9; koordinator: Università degli Studi di Padova, Italija; 

Lot: L11 (Afganistan, Butan, Bangladeš, Indija, Indonezija, Kina, Maldivi, Nepal, Pakistan, Šri Lanka, 

Tajland): projekt: EXPERTS4Asia - Exchange by Promoting Quality Education, Research and Training in 

South and South-East Asia; koordinator: Georg-August-Universität Göttingen, Njemačka; 

Lot: L16 (Brazil): projekt: BE MUNDUS - Brazil Europe Mundus - Strand 1 - Lot 16; koordinator: Università degli 

Studi di Roma “La Sapienza”, Italija. 

Sveučilište u Zagrebu sudjeluje u navedenim projektima kao EU-partner te ima mogućnost odlazne mobilnosti prema 

„trećim zemljama“, kao i mogućnost primanja dolazne mobilnosti. Studenti, istraživači i nastavnici Sveučilišta u 

Zagrebu (sve sastavnice) moći će se prijaviti na natječaje za mobilnost koji će biti organizirani u sklopu projekata 

krajem 2013. i početkom 2014. godine. Strani studenti i nastavnici moći će se prijaviti za mobilnost na Sveučilištu u 

Zagrebu (sastavnice će biti autonomne u odluci o prihvaćanju kandidata na razmjenu).  

Ured za međunarodnu suradnju Sveučilišta obavijestit će sve sastavnice Sveučilišta o raspisanim natječajima koji će 

se provoditi na web-stranicama projekata. Detaljniji rezultati natječaja i sastav konzorcija dostupni su na stranicama 

Komisije: http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/funding/2013/selection/selection_call_38_12_en.php 

Svečanim koncertom i promocijom doktora znanosti i umjetnosti Sveučilište u 

Zagrebu obilježilo ulazak Republike Hrvatske u Europsku uniju 

30. lipnja 2013. u Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu održane su dvije svečane 

promocije doktora znanosti i umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu.  

Tijekom ovih svečanosti rektor prof. dr. sc. Aleksa Bjeliš promovirao je 434 nova 

doktora znanosti i umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu.  

Ujedno, na prvoj promociji u 10 sati održan je svečani koncert kojim se obilježio 

ulazak Republike Hrvatske u Europsku Uniju, a koji su pripremili studenti triju 

umjetničkih akademija Sveučilišta u Zagrebu. Svečanosti u Hrvatskom narodnom 

kazalištu nazočili su i izaslanici stranih veleposlanstava u Zagrebu. 

Sveučilište u Zagrebu će od jeseni 2013. sudjelovati u 6 novih projekata mobilnosti odobrenih 

od Europske komisije u okviru programa Erasmus Mundus – aktivnost 2: Partnerstva s 

visokoobrazovnim institucijama iz „trećih zemalja“ i stipendije za mobilnost. Riječ je o projektima 

koji omogućuju mobilnost (odlaznu i dolaznu) s tzv. „trećim zemljama“. Mobilnost je namijenjena 

studentima, istraživačima i nastavnicima unutar konzorcija koji su odobreni za financiranje.  
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Potpisani sporazumi: 

Sveučilište u Tuzli (Univerzitet u Tuzli, http://www.untz.ba/), Bosna i Hercegovina. U srpnju su u Tuzli u  

nazočnosti hrvatskoga predsjednika prof. dr. sc. Ive Josipovića, rektori Sveučilišta u Zagrebu i Univerziteta u Tuzli, 

prof. dr. sc. Aleksa Bjeliš i prof. dr. sc. Enver Halilović, potpisali Dodatak Sporazuma o suradnji. Tim je 

dodatkom konkretiziran Sporazum o suradnji, potpisan 2012. godine. 

Rektor Bjeliš pozvao je predstavnike Univerziteta u Tuzli da na jesen dođu u radni posjet Sveučilištu u Zagrebu. 

Dodijeljene diplome četvrtoj generaciji studenata diplomskog studija Sveučilišta u Zagrebu i Sveučilišta u 

Orléansu iz područja bioindustrijske tehnike 

12. srpnja 2013. u auli Rektorata dodijeljene su diplome četvrtoj 

generaciji studenata diplomskog studija Sveučilišta u Zagrebu i 

Sveučilišta u Orléansu iz područja bioindustrijske tehnike.  

Studentima su diplome uručili rektor Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. 

Aleksa Bjeliš i profesor Daniel Hagège sa Sveučilišta u Orléansu, koji 

je ujedno i jedan od koordinatora ovog studijskog programa.  

Stipendije Sveučilišta u Zagrebu  

Sveučilište u Zagrebu raspisalo je natječaje za studentske stipendije u ljetnom semestru akademske godine 

2013./14. u okviru bilateralne međusveučilišne razmjene. 

 1 stipendija za preddiplomski ili diplomski studij na Moskovskom državnom sveučilištu M. V. Lomonosov; 

Rok za prijave: 26. rujan 2013. 

 2 stipendije za preddiplomski ili diplomski studij na Sveučilištu u Oslu. Rok za prijave: 1. listopad 2013. 

 1 stipendija za preddiplomski ili diplomski studij na National Cheng Kung University (Taiwan/NR Kina). Rok 

za prijave: 27. rujan 2013. 

 2 stipendije za preddiplomski ili diplomski studij na Sveučilištu Chuo u Japanu. Rok za prijave: 1. listopad 

2013. 

 1 stipendija za preddiplomski studij na City University of Hong Kong. Rok za prijave: 1. listopad 2013. 

 1 stipendija za preddiplomski ili diplomski studij na Chonnam National University (Južna Koreja). Rok za 

prijave: 1. listopad 2013. 

 1 stipendija za preddiplomski ili diplomski studij na Sveučilištu Hanyang (Južna Koreja). Rok za prijave: 4. 

listopad 2013. 

 1 stipendija za preddiplomski ili diplomski studij na Pontificia Universidad Católica de Chile. Rok za prijave: 

1. listopad 2013. 

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

Erasmus+: novi program Europske unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport 

Erasmus+ zamijenit će sve sadašnje europske i međunarodne programe i inicijative u području obrazovanja, 

osposobljavanja, mladih i sporta (Program za cjeloživotno učenje [Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius, 

Grundtvig], Mladi na djelu te pet programa međunarodne suradnje: Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink i 

program suradnje s industrijaliziranim državama i teritorijima). Novi će program biti usmjeren na dodanu EU 

vrijednost i sustavni utjecaj kroz podršku za tri vrste aktivnosti: mogućnosti učenja za pojedince unutar Europske 

unije i izvan nje; institucionalna suradnja obrazovnih ustanova, organizacija mladih, poduzetnika, lokalnih i 

regionalnih vlasti i udruga; te podrška reformama u zemljama članicama s ciljem modernizacije sustava obrazovanja 

i osposobljavanja te promicanja inovacija, poduzetništva i zaposlenosti. Dvije trećine sredstava utrošit će se na 

potporu mobilnosti s ciljem unaprjeđenja znanja i vještina.  

Za više informacija posjetite internet stranice Europske komisije: http://ec.europa.eu/. 
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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  

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., Željka Pitner, prof., 

Ivana Veldić, mag. 

Međunarodni posjeti Sveučilištu u Zagrebu: 

Održan zajednički sastanak predstavnika Sveučilišta u Zagrebu i čeličane ABS Sisak d.o.o. 

2. srpnja 2013. na Rektoratu je održan sastanak predstavnika Sveučilišta u Zagrebu i čeličane ABS Sisak d.o.o. Uz 

rektora Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Aleksu Bjeliša i predsjednika Uprave čeličane ABS Sisak d.o.o. 

gospodina Andreu Landinija te veleposlanicu Republike Italije u Republici Hrvatskoj NJ. E. Emanuelu 

d'Alessandro, na sastanku su sudjelovali dekani i prodekani tehničkih i prirodoslovnog fakulteta Sveučilišta u 

Zagrebu.  

Veleposlanik Republike Srbije posjetio Sveučilište u Zagrebu 

8. srpnja 2013. rektor Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Aleksu Bjeliša primio je u radni posjet srbijanskog 

veleposlanika NJ. E. Stanimira Vukičevića. Razgovaralo se o suradnji u području visokog obrazovanja i znanosti 

između dviju zemalja,  te o regionalnoj suradnji općenito.  

Ukrajinski veleposlanik posjetio Sveučilište u Zagrebu 

U srpnju su rektora Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Aleksu Bjeliša posjetili ukrajinski veleposlanik Nj. E. 

Oleksandr Levčenko i gđa Olga Ros, treća tajnica Veleposlanstva Ukrajine u Republici Hrvatskoj. Ovom prilikom 

rekapitulirani su dosadašnji odnosi između ukrajinskih sveučilišta i Sveučilišta u Zagrebu na temelju nekoliko 

međusveučilišnih sporazuma. Bliska bilateralna suradnja osobito je prisutna na fakultetskoj razini, gdje se ističu 

Filozofski fakultet, Akademija dramske umjetnosti i Akademija likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu. 

Veleposlanik Kraljevine Maroka u posjetu Sveučilištu u Zagrebu 

U srpnju su Sveučilište u Zagrebu posjetili marokanski veleposlanik Nj. E. Moulay Abbes Kadiri i gđa Nouzha 

Sahel, savjetnica za kulturu i komunikaciju u Veleposlanstvu Kraljevine Maroka u Republici Hrvatskoj. Marokanska 

sveučilišta posebno su zainteresirana za suradnju sa Sveučilištem u Zagrebu u područjima medicine, inženjerstva, 

obnovljivih izvora energije te ekonomije i poslovanja.  

EUA vijesti (detaljnije na http://www.eua.be/EQAF-Gothenburg.aspx) 

Najava: 8th European Quality Assurance Forum: 

Working together to take quality forward 

Sveučilište u Gothenburgu, Švedska, 21.- 23. studenog 2013. 

Glavna svrha Foruma je potaknuti raspravu o osiguranju kvalitete (Quality 

Assurance) koja nadilazi granice nacija, te povezivanjem različitih interesnih 

skupina dovesti do zajedničkog europskog shvaćanja garancije kvalitete. 

Forum će od interesa biti rektorima, prorektorima, znanstvenom i 

nastavnom osoblju, ali i studentima te osobito djelatnicima visokoškolskih 

ustanova koji se bave osiguranjem kvalitete.  

Stipendije:  

Stipendije BAYHOST 

Bavarsko Ministarstvo za znanost, istraživanje i umjetnost (BAYHOST) raspisalo je natječaj za  

dodjelu jednogodišnjih stipendija za doktorske i poslijediplomske studije na bavarskim sveučilištima u ak. god. 

2014./15. Rok za prijavu je 1. prosinca 2013.  

Detaljnije na: http://www.uni-r.de/bayhost/english/scholarships/study-in-bavaria/index.html 

Stipendije Group of Eight (Go8) - Australija 

Grupa od osam australskih sveučilišta, “Group of Eight (Go8)”, nude stipendije mladim  

karijernim istraživačima iz Europe, uključujući Hrvatsku, za rad u jednoj od Go8 sveučilista.  

Prijave za projekte u 2014. godini se primaju od 5. kolovoza 2013. do 11. listopada 2013. 

Informacije o prijavi mogu se pronaći na http://www.immi.gov.au/skilled/specialist-entry/419/ 
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