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Međunarodni posjeti Sveučilištu u Zagrebu 

 

 

Predstavnici korejskoga sveučilišta SeoulTech University posjetili Sveučilište u Zagrebu 

Prorektor za znanost, međuinstitucijsku i međunarodnu suradnju prof. dr. sc. Miloš Judaš ugostio je 19. srpnja 2016. 

delegaciju korejskoga sveučilišta Seoul National University of Science and Technology. Delegaciju korejskoga 

sveučilišta činili su: direktor općih poslova Lim Kwang-hwan, Lee Jeonkoo, voditelj Visoke škole za informacijsko i 

komunikacijsko inženjerstvo, Yoo Jaiwoo, voditelj tima za studentske poslove, Ahn Eunsook, administratorica 

(English as a foreign language) EFL programa. 

Uz prorektora Judaša na sastanku su kao predstavnici Filozofskoga fakulteta nazočili prodekanica za studijske 

programe i cjeloživotno obrazovanje prof. dr. sc. Ivana Franić i akademik Mislav Ježić te Dora Gelo, stručna 

savjetnica u Uredu za međunarodnu suradnju. 

Nakon uvodnih upoznavanja, prorektor prof. dr. sc. Miloš Judaš predstavio je strukturu i ustroj Sveučilišta u 

Zagrebu, a akademik Mislav Ježić Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Istaknuo je da se na Filozofskom 

fakultetu održava tečaj korejskoga jezika te kako postoji želja da se osnuje katedra korejskoga jezika kao mogućnost 

buduće suradnje između ova dva sveučilišta. 

SeoulTech University ima razvijenu suradnju s tvrtkama koje omogućuju stranim studentima kvalitetnu praksu, 

prvenstveno inženjerske struke. Izvođenje stručne prakse daje studentima mogućnost stjecanja dodatnih praktičnih 

vještina, znanja i kompetencija. 

Zaključak je sastanka da se u sljedećem razdoblju dogovori gostovanje profesora u onim područjima u kojima će 

biti utvrđene zajedničke točke suradnje. 
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Natječaji 

 

U okviru bilateralne međusveučilišne razmjene objavljeni su sljedeći Natječaji za stipendije za studentsku razmjenu 

u ljetnom semestru ak. god. 2016./17:  

 Natječaj za dodjelu stipendija iz javnih proračunskih sredstava redovitim studentima preddiplomskih ili 

diplomskih studija Sveučilišta u Zagrebu za jednosemestralnu studentsku razmjenu u ljetnom semestru 2016./2017. 

na partnerskom sveučilištu Pontificia Universidad Católica de Chile (Čile). Rok za prijave: 19. rujna 2016.   

 Natječaj za dodjelu stipendija iz javnih proračunskih sredstava redovitim studentima (pred)diplomskih studija 

Sveučilišta u Zagrebu za jednosemestralnu studentsku razmjenu u ljetnom semestru 2016./2017. na partnerskom 

sveučilištu Chonnam National University. Rok za prijave: 30. rujna 2016.   

 Natječaj za dodjelu stipendija iz javnih proračunskih sredstava redovitim studentima (pred)diplomskih studija 

Sveučilišta u Zagrebu za jednosemestralnu studentsku razmjenu u ljetnom semestru 2016./2017. na partnerskom 

sveučilištu National Cheng Kung University (Tajvan/Kina). Rok za prijave: 30. rujna 2016.  

 Natječaj za dodjelu stipendija iz javnih proračunskih sredstava redovitim studentima (pred)diplomskih studija 

Sveučilišta u Zagrebu za jednosemestralnu studentsku razmjenu u ljetnom semestru 2016./2017. na partnerskom 

sveučilištu National Sun Yat-sen University (Tajvan/Kina). Rok za prijave: 30. rujna 2016.   

…. 

Brazilski veleposlanik posjetio Sveučilište u Zagrebu 

 

U utorak 6. rujna 2016. rektor Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Damir Boras ugostio je novoga veleposlanika 

Savezne Republike Brazil NJ. E. Paula Roberta Camposa Tarrissea da Fontoura u pratnji savjetnika Davida Silveire 

da Mota i tajnika Gustava Pereira. Uz rektora Damira Borasa radnom sastanku nazočili su prof. dr. sc. Miloš Judaš, 

prorektor za znanost, međuinstitucijsku i međunarodnu suradnju i Dora Gelo, stručna savjetnica u Uredu za 

međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu. 

Tijekom posjeta razgovaralo se o općim temama suradnje te o određenim pitanjima unutar odnosa Sveučilišta u 

Zagrebu i brazilskih sveučilišta, a posebno u području jezičnih studija. Rektor Damir Boras i NJ. E. Paulo Roberto  

Campos Tarrissea da Fontoura podržat će akademsku suradnju koja će doprinijeti vidljivosti brazilske kulture u 

Republici Hrvatskoj i obrnuto te će se na taj način ojačati veze u području kulture i obrazovanja. 

U akademsku suradnju uključeni su i sveučilišni profesori koji su istaknuli važnost akademskoga povezivanja s 

brazilskim sveučilištima koje će omogućiti razvoj suradnje s potencijalnim zajedničkim partnerima. 
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   Natječaj za dodjelu stipendija iz javnih proračunskih sredstava redovitim studentima (pred)diplomskih studija 

Sveučilišta u Zagrebu za jednosemestralnu studentsku razmjenu u ljetnom semestru 2016./2017. na partnerskom 

sveučilištu Hanyang. (Južna Koreja). Rok za prijave: 7. listopada 2016.   

Detaljnije informacije o svakom pojedinom natječaju dostupne su na: http://www.unizg.hr/suradnja/medunarodna-

razmjena/razmjena-studenata/natjecaji/ 

Stipendije  

 

Godišnje stipendije za (poslije)diplomske studije u Bavarskoj za ak. god. 2017./18.  

Bavarski akademski centar za Srednju, Istočnu i Jugoistočnu Europu (BAYHOST) raspisao je natječaj za dodjelu 

jednogodišnjih stipendija za diplomski ili doktorski studij na bavarskim sveučilištima u ak. god. 2017./18. Stipendije 

su namijenjene studentima Srednje, Istočne i Jugoistočne Europe. Jednogodišnji studijski boravak u Bavarskoj kao 

dio doktorskoj studija u matičnoj zemlji također može biti financiran. Stipendije mogu se produljiti u dva navrata do 

najviše 3 godine. Rok za prijavu (za osobe koje se prijavljuju po prvi puta) je 1. prosinac 2016. (datum zaprimanja), 

a dodatne informacije mogu se pronaći na poveznici http://www.uni-r.de/bayhost/english/scholarships/study-in-

bavaria/index.html.  

 

 

Stipendije za islandske studije na Sveučilištu na Islandu (Reykjavík) za ak. god. 2017./18. 

Islandsko ministarstvo obrazovanja, znanosti i kulture raspisalo je natječaj za dodjelu stipendija stranim studentima 

za studij islandskog jezika na Sveučilištu na Islandu za razdoblje od 1. rujna 2017. do 30. travnja 2018. Stipendije su 

namijenjene studentima koji uče moderni islandski jezik, završili su najmanje jednu godinu studija i poznaju 

islandski jezik na razini opisanoj u natječaju. Rok za prijave: 1. prosinac 2016. (datum zaprimanja prijave). 

Detaljnije na: http://www.arnastofnun.is/page/studentastyrkir_menntamalaraduneytis_en.  

  

 

Stipendije za inženjerski studij na Sveučilištu u Tokiju za ak. god. 2017./18. 

Dostupne su stipendije za diplomske i doktorske studije iz područja “Nuclear Engineering and Systems Innovation” 

na Sveučilište u Tokiju. Predavanja će se održavati na engleskom te izborno na japanskom jeziku. Odabrani studenti 

s odličnim akademskim postignućima bit će stipendirani. Rok za prijave: 30. studeni 2016. Detaljnije na: http://

www.n.t.u-tokyo.ac.jp/prospective/special-graduate/?lang=en.  

 

 

 

Ured za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu  

E-mail: iro@unizg.hr  

URL: http://www.unizg.hr/suradnja/medunarodna-suradnja/  

Glavni urednik: dr. phil. Branka Roščić  

Urednički odbor: Ana Barbarić, M.A., dr. sc. Ružica Bruvo, Dora Gelo, mag. iur., Maja Grđan, dipl. ing., Renata 

Hranjec, prof., Ivana Konjuh, prof., Dora Lončarić, struč. spec. oec., Ivana Matijašević mag. comm., Ida Ogulinac, 

mag. iur., Željka Pitner, prof., Ivana Veldić, mag.  
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