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

Iz Ureda za međunarodnu suradnju
Natječaj za sudjelovanje u programu ERASMUS za ak. god. 2013./2014. i za dodjelu
financijske potpore nastavnom i nenastavnom osoblju Sveučilišta u Zagrebu – NAJAVA
Tijekom mjeseca svibnja Sveučilište u Zagrebu raspisat će natječaj za sudjelovanje u programu ERASMUS u ak.
god. 2013./2014. i za dodjelu financijske potpore nastavnom i nenastavnom osoblju Sveučilišta u Zagrebu za
odlazak na inozemne visokoškolske ustanove s kojima Sveučilište u Zagrebu i njegove sastavnice imaju potpisane
Erasmus sporazume ili u tvrtke u državama članicama EU u svrhu održavanja nastave (nastavno osoblje) tj. stručnog
usavršavanja (nastavno i nenastavno osoblje).
Natječaj će biti objavljen na stranicama središnjeg Ureda za međunarodnu suradnju, http://international.unizg.hr/
medjunarodna_suradnja.
Stipendije Sveučilišta u Zagrebu
Sveučilište u Zagrebu raspisalo je natječaj za studentske stipendije u ak. god. 2013./14. u okviru bilateralne
međusveučilišne razmjene.


dvije (2) stipendije za preddiplomski ili diplomski studij na Tecnológico de Monterrey, Meksiko, za zimski
semestar ak. god. 2013./14. Rok za prijave: 17. svibnja 2013.

Više informacija na: http://international.unizg.hr/.
Sveučilište u Zagrebu posjetili predstavnici Odbora za kulturu i obrazovanje Europskoga parlamenta
Dana 30. travnja 2013. Sveučilište u Zagrebu posjetili su predstavnici Odbora za kulturu i obrazovanje Europskoga
parlamenta: gđa Doris Pack, predsjednica Odbora, g. Morten Løkkegaard, potpredsjednik Odbora i gđa Petra
Kammervert, članica Odbora. Sastanku su nazočile i tajnice Odbora za kulturu i obrazovanje gđa Michaela Pfeifer i
gđa Lisa Mutke, kao i gđa Jasna Marić Krajačić iz Ureda za informiranje Europskog parlamenta u Zagrebu.
Sveučilište u Zagrebu predstavljali su rektor prof. dr. sc. Aleksa Bjeliš, prorektorica za istraživanje i tehnologiju prof.
dr. sc. Melita Kovačević, prorektorica za studente i studije prof. dr. sc. Blaženka Divjak, kao i predstavnici Ureda za
međunarodnu suradnju: voditeljica Ureda dr. phil. Branka Roščić te djelatnici Ureda Željka Pitner i Luka Jurdana.
Rektor Bjeliš je naglasio mnogobrojne izazove s kojima se
Sveučilište u Zagrebu suočava, a priključenje Republike Hrvatske
Europskoj Uniji istaknuto je kao šansa Sveučilišta za boljim
profiliranjem i pozicioniranjem na karti europskih ali i svjetskih
sveučilišta. Predstavnici Sveučilišta u Zagrebu održali su kratku
prezentaciju o međunarodnoj suradnji i programima mobilnosti
Sveučilišta u Zagrebu. Predstavnici Odbora za kulturu i obrazovanje
Europskog parlamenta konstatirali su napredak u području
internacionalizacije Sveučilišta, osobito u pogledu povećanja broja
studentskih mobilnosti.
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Posjet predsjednika Republike Slovenije Boruta Pahora Sveučilištu u Zagrebu
U okviru službenog posjeta Republici Hrvatskoj, predsjednik
Republike Slovenije Borut Pahor i predsjednik RH prof. dr. sc. Ivo
Josipović 10. svibnja 2013. u auli Rektorata Sveučilišta u Zagrebu
susreli su se sa studentima Pravnog fakulteta i Fakulteta političkih
znanosti te održali zajedničko predavanje pod nazivom Zajedno u
Europu. Predavanju su također nazočili rektor Sveučilišta u Zagrebu
prof. dr. sc. Aleksa Bjeliš i prorektori te članovi dvaju državnih
izaslanstava.
Sveučilište u Zagrebu posjetio prodekan Poslovne škole W. P. Carey pri Državnom sveučilištu Arizona
Dana 29. travnja 2013. rektor prof. dr. sc. Aleksa Bjeliš sastao se s dr. Ajayem Vinzéom, prodekanom za
međunarodne programe Poslovne škole W.P. Carey pri Državnom sveučilištu Arizona. Sastanku su kao predstavnici
Sveučilišta nazočili prof. dr. sc. Mirjana Pejić Bach s Ekonomskog fakulteta, dr. phil. Branka Roščić, voditeljica
Ureda za međunarodnu suradnju, i Luka Jurdana, mag. iur, Ured za međunarodnu suradnju. Državno sveučilište
Arizona je najveće sveučilište u SAD-u s više od 70 000 studenata i bogatom međunarodnom suradnjom. Tijekom
posjeta raspravljalo se o mogućnostima za uspostavljanje buduće bilateralne suradnje sa Sveučilištem u Zagrebu.
Više informacija na: http://www.unizg.hr/
EUA vijesti (detaljnije na http://www.eua.be/newsletters.aspx)
Posjet predsjednice EUA Sveučilištu u Zagrebu
Dana 7. svibnja 2013. Sveučilište u Zagrebu posjetila je predsjednica Europskog
udruženja sveučilišta (European University Association EUA) prof. dr. sc. Marie
Helene Nazaré. Na Rektoratu je održan okrugli stol na kojem su uz prof. dr. sc.
Marie Helene Nazaré, rektora prof. dr. sc. Aleksu Bjeliša i prorektore Sveučilišta
u Zagrebu sudjelovali i rektori Sveučilišta u Sarajevu prof. dr. sc. Muharem
Avdispahić, rektor Sveučilišta u Tuzli prof. dr. sc. Enver Halilović, rektor
Sveučilišta u Mariboru prof. dr. sc. Danijel Rebolj, rektor Sveučilišta u Novom
Sadu prof. dr. sc. Miroslav Vesković, rektor Sveučilišta St. Kliment Ohridski
u Bitoli prof. dr. sc. Zlatko Zhoglev i prorektorica Sveučilišta u Beogradu za znanost prof. dr. sc. Ivanka Popović.
Sudionici su razgovarali o mogućnostima međusobnog povezivanja na regionalnoj razini, kao i perspektivama
jačanja zajedničke suradnje, ulozi sveučilišta u europskom kontekstu te internacionalizaciji. Prof. dr. sc. Marie
Helene Nazaré također je održala predavanje pod nazivom An international perspective on university partnerships,
nakon kojeg je uslijedila rasprava o raznim temama vezanima uz europski sustav znanosti i visokog obrazovanja.
Na Sveučilištu u Zagrebu započinje provedba IPA projekta BISTEC
9. svibnja 2013. na Sveučilištu u Zagrebu započela je provedba IPA projekta BISTEC (Building
innovation support through efficient cooperation network) početnim sastankom više od 40 predstavnika
partnerskih i suradničkih institucija. Projekt je financiran u sklopu programa Europske unije za Hrvatsku IPA i vrijedan
gotovo 800 tisuća eura, a nadovezuje se na prethodno završeni projekt Technology mapping at the University of
Zagreb. Cilj projekta je unaprjeđenje kapaciteta visokoškolskih i istraživačkih institucija za transfer tehnologije i
inovacija, uz poticanje suradnje s industrijom, investitorima, javnim institucijama i ostalim dionicima u procesu
komercijalizacije istraživačkih potencijala Sveučilišta. Aktivnosti projekta koordinirat će i provoditi stručnjaci Centra za
istraživanje, razvoj i transfer tehnologije Sveučilišta u Zagrebu.
Pored Sveučilišta u Zagrebu u projektu sudjeluje i Sveučilište u Rijeci, Hrvatska gospodarska komora, Hrvatska
agencija za malo gospodarstvo i investicije HAMAG, Poslovno-inovacijska agencija Republike Hrvatske BICRO,
Regionalna razvojna agencija Međimurje REDEA, Tehnološki park Varaždin, Hrvatska mreža poslovnih anđela
CRANE i Institut za elektrotehniku Končar te partneri iz Slovenije (Tehnološki park Ljubljana) i Srbije (Poslovni
inkubator Novi Sad). Očekuje se da će projekt BISTEC imati velik utjecaj na regionalni razvoj i konkurentnost
hrvatske industrije.
Više informacija na: http://cirtt.unizg.hr/pages/news/bisteckick-off?lang=hr

Stipendije japanske vlade (MEXT stipendije) za 2014.
Raspisan je natječaj za MEXT stipendije za preddiplomske i poslijediplomske istraživačke studije,
kao i za stručne studije na višim tehnološkim školama i stručno usavršavanje na višim školama u
Japanu.
Prijave se predaju u Veleposlanstvu Japana do 21. lipnja 2013. Prijavljeni kandidati pristupit će pismenom testiranju.
Informativno predavanje o MEXT stipendijama i studiranju u Japanu održat će se u petak, 17. svibnja u 15 sati u
prostorijama Matice hrvatske, Matičina 2, Zagreb.
Više informacija na: http://www.hr.emb-japan.go.jp/hr/culture/studyinjp.html
Australska vlada dodjeljuje stipendije Endeavour Awards 2014.
Raspisan je natječaj za stipendije Australia Awards Endeavour Scholarships and Fellowships.
U sklopu ovog programa mogu između ostalih sudjelovati i državljani Republike Hrvatske te se
prijaviti za jednu od ponuđenih kategorija stipendija za studij, istraživanje ili stručno usavršavanje u Australiji.
Rok za prijave je 30. lipanj 2013.
Više informacija na: http://www.innovation.gov.au/InternationalEducation/Endeavour/Pages/Endeavour.aspx
Podunavska rektorska konferencija (Danube Rectors' Conference, DRC) organizira video natječaj
DRC organizira video natječaj za sve studente partnerskih sveučilišta u svrhu promicanja svojih
aktivnosti. Zadane su teme za prijavljene kratke filmove / video snimke, a moguće je osvojiti
novčanu nagradu do 1000 eura.
Rok za prijave je 15. listopad 2013.
Više informacija na: http://www.drc-danube.org/2013/04/18/video-contest-for-drc-students/?nid=665894
Najava konferencije AUDEM (Alliance of Universities for Democracy)

Sveučilište u Sarajevu će od 13. do 15. listopada 2013. biti domaćin godišnje
konferencije udruge AUDEM - Alliance of Universities for Democracy. Tema konferencije
bit će Democracy & the University in a Turbulent World, s ciljem rasprave o današnjoj
ulozi i odgovornosti sveučilišta u promicanju i održavanju demokracije te obrazovanju mladih kao preduvjetu za
očuvanje mira u svijetu.
Rok za prijave je 1. lipanj 2013. Više informacija na: http://www.audem.hr.
CEI vijesti
6. konferencija “Kreativnost i inovacije” (6th Conference on Creativity and Innovation)
U Puli je od 19.-20. travnja 2013. održana 6. konferencija na temu “Kreativnost i inovacije”, u organizaciji Mreže za
razvoj i kreativnost (MRAK). Na konferenciji su između ostalih sudjelovali i članovi CEI mreže, a raspravljalo se
aktualnim pitanjima regionalnog razvoja, razvoja kreativne i kulturne industrije, pametnih i kreativnih gradova te ulozi
kreativnosti, inovacija i visokih tehnologija u gospodarskom i društvenom razvoju.
Natječaj - CEI Cooperation Fund
Otvoren je natječaj za sufinanciranje aktivnosti u sklopu “CEI
Cooperation Activities”. Pretežno se radi o manjim projektima kraćeg
trajanja, poput seminara, radionica, kraćih tečajeva i skupova.
Organizacija ovakvih događanja može biti financirana od strane CEI
Cooperation Fund-a, kojem doprinose sve zemlje članice ove mreže.
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