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

Program stipendiranja Darmasiswa
Indonezijska vlada ponudila je Darmasiswa program stipendija za akademsku godinu 2014/2015.
Program je namijenjen stranim studentima iz zemalja koje imaju diplomatske odnose s Indonezijom.
Više na: http://darmasiswa.kemdikbud.go.id/darmasiswa/?page_id=524

Natječaj za akademsku mobilnost u 2014. g. (1. rok) – rezultati
Objavljeni su rezultati Natječaja za akademsku mobilnost u 2014. g. za stavke:
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)
b) mobilnost prema visokoškolskim ustanovama u cijelome svijetu (mobilnost do 30. lipnja 2014.).
http://www.unizg.hr/nc/suradnja/medunarodna-razmjena/razmjena-sveucilisnih-djelatnika/obavijesti-zasveucilisne-djelatnike/
Program “Best of South-East” na Tehničkom sveučilištu u Grazu
Tehničko sveučilište u Grazu (Graz University of Technology) u suradnji sa Steiermärkische Sparkasse
ponudili su dvije jednogodišnje stipendije putem programa “Best of South-East”. Ovaj program namijenjen
je izvrsnim studentima i nedavno diplomiranim osobama iz Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine,
Srbije, Crne Gore i Makedonije. Cilj programa je stjecanje međunarodnog radnog iskustva uz mogućnost
daljnjeg napredovanja i obrazovanja. Pored 10-mjesečnog studijskog boravka na Tehničkom sveučilištu u
Grazu predviđena je i 2-mjesečna stručna praksa u poduzeću/instituciji u Grazu ili okolici. Rok za prijave
je 14. ožujka 2014. Više na: http://www.unizg.hr/nc/suradnja/medunarodna-razmjena/razmjena-studenata/
ostale-mogucnosti-stipendiranja/.
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Frankofonija
Regionalni ured za Srednju i Istočnu Europu AUF-a (Agence universitaire de la Francophonie - AUF)
organizira u Bukureštu od 7.-11. travnja 2014. treći Festival frankofonih studenata Srednje i Istočne
Europe (Festival des étudiants francophones d'Europe centrale et orientale). Više na http://www.auf.org/
bureau-europe-centrale-et-orientale/actualites-regionales/festival-des-etudiants-francophones2014/.
Prijave se primaju do 15. veljače.

Regionalni ured za Srednju i Istočnu Europu AUF-a raspisao je sljedeće natječaje:
natječaj za financijsku potporu preddiplomskim studijima na francuskom jeziku. Na natječaj se
mogu prijaviti ustanove članice AUF-a. Detaljnije na http://www.auf.org/bureau-europe-centrale-etorientale/appels-offre-regionales/soutien-aux-formations-francophones-de-niveau-lice/. Prijave se
primaju do 24. ožujka.
natječaj za studentske prakse za studente zadnjih godina preddiplomskog i diplomskog studija. Više
informacija na http://www.unizg.hr/nc/suradnja/medunarodna-razmjena/razmjena-studenata/ostalemogucnosti-stipendiranja/. Važno: tekst originalnog natječaja i obrasci su na francuskom; prijavna
dokumentacija se također šalje na francuskom jeziku.
natječaj za upis na diplomski studij "Didactique du français et des langues" 2014-2015. Detaljnije na
http://www.auf.org/bureau-europe-centrale-et-orientale/appels-offre-regionales/appel-candidaturesmaster-didactique-du-francais-e/. Prijave se primaju do 31. ožujka.
Otvoren je natječaj za upis na studij "Étude de la Francophonie et de la Mondialisation" koji organizira
Sveučilište Jean Moulin Lyon 3. Rok za slanje prijava je 19. veljače. Više na www.iframond.com ili
iframond@univ-lyon3.fr.
Međunarodni posjeti Sveučilištu u Zagrebu:
Otpravnik poslova Republike Kazahstan posjetio Sveučilište u Zagrebu
U utorak 10. prosinca 2013. rektora Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Aleksu Bjeliša posjetio je
privremeni otpravnik poslova Republike Kazahstan g. Tolezhan Barlybayev u pratnji tajnice gđe.
Natalije Cepetić. G. Barlybayev istaknuo je kako je svoj posjet Sveučilištu u Zagrebu želio iskoristiti za
poticanjem suradnje u području obrazovanja između dviju država. Rektor Sveučilišta u Zagrebu prof. dr.
sc. Bjeliš je g. Barlybayeva ukratko upoznao s programima na engleskom jeziku koje stranim studentima
nudi Sveučilište u Zagrebu. Rektor Bjeliš je istaknuo kako Sveučilište u Zagrebu intenzivno radi na
području mobilnosti studenata. Voditeljica Ureda za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu, dr.
phil. Branka Roščić predstavila je program Erasmus Mundus u kojem je Sveučilište u Zagrebu europski
partner. U dva Erasmus Mundus programa sudjeluje nekoliko kazahstanskih sveučilišta, koja će od iduće
akademske godine moći ostvariti mobilnost studenata na svim razinama. Riječ je o programima Lot: L09 Euro-Asian Cooperation for Excellence and Advancement 2 (Euro-Asian CEA 2) i Lot: L09 - SILKROUTESILKROad Universities Towards Europe-STRAND1-LOT9. G. Barlybayev je rektora Bjeliša obavijestio
kako se za drugu polovicu 2014. godine predviđa posjet predsjednika Republike Kazahstan g.
Nursultana Nazarbayeva Republici Hrvatskoj. Tom bi prigodom predsjednik želio posjetiti i Sveučilište u
Zagrebu gdje bi održao kratko predavanje.
Predstavnici Sveučilišta u Beogradu posjetili Sveučilište u Zagrebu
U četvrtak, 19. prosinca 2013. rektor Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Aleksa Bjeliš, prorektorica za
studente i studije prof. dr. sc. Blaženka Divjak te prorektorica za poslovanje prof. dr. sc. Vesna

Vašiček ugostili su predstavnike Sveučilišta u Beogradu predvođene rektorom prof. dr. sc. Vladimirom
Bumbaširevićem. Delegaciju Sveučilišta u Beogradu činili su i prorektorica za nauku prof. dr. sc. Ivanka
Popović te prorektor za međunarodnu suradnju prof. dr. sc. Dalibor Soldatić. Na sastanku su
ustanovljeni brojni pojedinačni kontakti kao i projekti koji postoje između sastavnica Sveučilišta u Zagrebu
te Sveučilišta u Beogradu. Posjet delegacije iz Beograda bio je prigoda za potpisivanjem
međusveučilišnog bilateralnog Sporazuma o suradnji kojim se postojeća suradnja formalizira. Sastavnice
sveučilišta će temeljem Sporazuma o suradnji potpisanim na petogodišnje razdoblje, posebnim aneksom
definirati vrstu, opseg i načela realizacije sporazuma. Rektor Bjeliš je istaknuo želju za intenziviranjem
suradnje i u okviru Dunavske rektorske konferencije kao i regionalne platforme za doktorske studije te
razmjenu mladih znanstvenika. Rektor Bumbaširević je naglasio da status Srbije unutar EU programa
Erasmus + još nije poznat, ali da žele ostvariti mobilnost studenata i nastavnika unutar Erasmus Mundus
programa. Sastanku su prisustvovali i predstavnici Agronomskog fakulteta, Edukacijsko-rehabilitacijskog
fakulteta, Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije, Fakulteta organizacije i informatike, Fakulteta
političkih znanosti, Fakulteta strojarstva i brodogradnje, Metalurškog fakulteta, Prirodoslovnomatematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu te predstavnici Ureda za međunarodnu suradnju Sveučilišta
u Zagrebu.

Veleposlanica Australije u posjeti Sveučilištu u Zagrebu
U utorak, 14. siječnja 2014. rektora Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Aleksu Bjeliša posjetila je
australska veleposlanica, Nj. E. gđa. Susan Cox u pratnji savjetnice veleposlanstva za javnu diplomaciju,
gđe. Dijane Grahovac. Posjet australske veleposlanice bila je prigoda za rekapituliranjem odnosa u
području visokog obrazovanja između Sveučilišta u Zagrebu i australskih sveučilišta. Sveučilište u
Zagrebu ima sklopljen međusveučilišni sporazum s New South Wales sveučilištem iz Sydneya te je u
tijeku obnavljanje sporazuma s Murdoch sveučilištem iz Pertha i Macquarie sveučilištem iz Sydneya.
Upravo potonje sveučilište, prema riječima Nj. E. gđe. Cox, ostvaruje najviše kontakata s Hrvatskom. Ove
godine slavi se 25. godišnjica uspostave studijskog programa hrvatskog jezika na Macquarie sveučilištu.
Prema mišljenju rektora, prof. dr. sc. Bjeliša postoji mnogo prostora za intenziviranje suradnje.
Prorektorica za istraživanje i tehnologiju Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Melita Kovačević, koja je
također prisustvovala sastanku, istaknula je da bi trebalo odrediti nekoliko specifičnih područja od
obostranog interesa u okviru kojih bi se moglo uspostaviti konkretnu suradnju. U promidžbi Sveučilišta u
Zagrebu u Australiji trebao bi pomoći i novi hrvatski veleposlanik, Nj. E. g. Damir Kušen koji je nedavno
stupio na dužnost.
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