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ERASMUS stručna praksa za studente za ak. god. 2012./13. - produžetak natječaja 

Ured za međunarodnu suradnju raspisao je produžetak Natječaja za stručnu praksu studenata  

Sveučilišta u Zagrebu u okviru programa ERASMUS na inozemnoj ustanovi u državama članicama Europske unije u 

ak. god. 2012./2013. Studenti mogu započeti stručnu praksu najkasnije 30. lipnja 2013., a ista se mora završiti 

najkasnije s 30. rujna 2013. Praksa se mora održati u kontinuitetu i student je u ustanovi dužan odrađivati puno 

radno vrijeme. Trajanje stručne prakse je minimalno 3 mjeseca, a maksimalno 5 mjeseci. Studentima je na 

raspolaganju maksimalno 21 mjesto, ovisno o trajanjima individualnih mobilnosti (ukupno 65 mjeseci). Financijska 

potpora studentima iznosi 400, 450 ili 500 eura mjesečno, ovisno o zemlji u kojoj se održava stručna praksa.  

Rok za predaju kompletne prijavne dokumentacije ECTS koordinatoru: odmah, do popunjenja odobrene kvote 

mjesta, a najkasnije do srijede 15. svibnja 2013. Detaljnije informacije dostupne su na http://international.unizg.hr/.  

Stipendije Sveučilišta u Zagrebu  

Sveučilište u Zagrebu raspisalo je natječaje za studentske stipendije u ak. god. 2013./14. u okviru bilateralne 

međusveučilišne razmjene. 

 jedna (1) stipendija za preddiplomski ili diplomski studij na City University of Hong Kong, za zimski semestar 

ak. god. 2013./14. Rok za prijave: 17. travanj 2013. 

 jedna (1) stipendija za preddiplomski ili diplomski studij na Hanyang University (Južna Koreja), za zimski 

semestar ak. god. 2013./14. Rok za prijave: 17. travanj 2013. 

 jedna (1) stipendija za preddiplomski ili diplomski studij na Chonnam National University (Južna Koreja), za 

zimski semestar ak. god. 2013./14. Rok za prijave: 22. travanj 2013. 

 jedna (1) stipendija za preddiplomski ili diplomski studij na National Sun Yat-sen University (Tajvan/Kina), za 

zimski semestar ak. god. 2013./14. Rok za prijave: 22. travanj 2013. 

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

Rezultati natječaja - LLP/Erasmus studijski boravak u ak. god. 2013./14. 

Sveučilište u Zagrebu 29. ožujka 2013. godine objavilo je prve rezultate Natječaja za sudjelovanje u Programu 

Erasmus za studente Sveučilišta u Zagrebu u svrhu studijskog boravka. Ukupno je zaprimljeno 837 valjanih prijava. 

Financijska potpora studentima odobrena je na temelju rang lista fakultetskih povjerenstava, a proporcionalno broju 

upisanih studenata na pojedinoj sastavnici i broju odobrenih prijava. Prvi rezultati objavljeni su na internetskim 

stranicama http://international.unizg.hr/, a financijska potpora odobrena je za više od 2780 mjeseci boravka. Drugi 

rezultati natječaja bit će objavljeni u lipnju 2013. godine, nakon što Sveučilište dobije obavijest Agencije za mobilnost 

i programe EU o broju odobrenih mjesta, odnosno mjeseci za studijski boravak. 

Akademska razmjena sa Sveučilištem u Solunu (nastavnici) - produžetak natječaja 

Sveučilište u Zagrebu raspisalo je produžetak natječaja za akademsku razmjenu (nastavnici) sa Sveučilištem u 

Solunu u 2013. g. (ukupno 25 dana za više osoba). Rok za prijavu je 6. svibnja 2013. (rok za sastavnice).    

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

http://www.unizg.hr/medjunarodna/akademski_glasnik/
http://www.unizg.hr/medjunarodna/akademski_glasnik/
http://www.unizg.hr/medjunarodna/akademski_glasnik/
http://www.unizg.hr/medjunarodna/akademski_glasnik/


   SEETechnology i Silvercity - projekti u sklopu programa  

transnacionalne suradnje South East Europe (SEE) 

U sklopu programa South East Europe (SEE) transnacionalne suradnje  

Sveučilište u Zagrebu sudjeluje u dva projekta: Silvercity i SEETechnology.  

 Silver city (SEE cities towards socio-economic integration of seniors in sustainable urban  

communities).  

U ime Sveučilišta u Zagrebu voditelji ovog projekta su prof.dr.sc. Zoran Stiperski s Geografskog  

odsjeka PMF-a i prof.dr.sc. Emil Heršak s Katedre za antropologiju Filozofskog fakulteta. Vodeći je  

partner XIV. Gradska četvrt u Budimpešti, Zugló. Partneri projekta su gradske uprave pokrajine Treviso, Italija, 

Gospodarska komora u Burgasu, Bugarska, Ekonomski institut iz Maribora, Slovenija, Zavod za zapošljavanje u 

Galatiju, Rumunjska i Centar za društvene inovacije iz Beča, Austrija. Projekt je započeo s radom u studenom prošle 

godine i trajanje je predviđeno do rujna 2014.  

Cilj projekta je osmišljavanje pilot programa za poticanje lokalne samouprave i šire društvene zajednice na 

reintegraciju radno sposobnog stanovništva starijeg od 50 godina u društvo. Silver city je svojevrsni nastavak 

projekta Q-ageing (http://www.q-ageing.eu/) koji je imao velikog odjeka u osvještavanju problema starijeg 

stanovništva kako onog dugotrajno nezaposlenog, tako i onog koje je izašlo iz tržišta rada. Projekt se nastavlja 

velikom konferencijom u Budimpešti u svibnju 2013., na kojoj će predstavnici Sveučilišta u Zagrebu pokazati 

rezultate ankete provedene na 1200 ispitanika populacije starije od 50 godina. Na temelju tog istraživanja će se u 

suradnji s Gradom Zagrebom osmisliti pilot program zapošljavanja. Nakon konferencije projekt će imati i svoju web 

stranicu dostupnu i na hrvatskom jeziku. 

 

SEETechnology je započeo s radom u listopadu 2012. i u sljedeća 24 mjeseca 

cilj je stvoriti bazu podataka koja će i znanstvenicima i poduzetnicima služiti 

kao interaktivno sredstvo povezivanja i razmjene dobre prakse. 

Nakon početnog sastanka održanog u studenom 2012., 28.-30. siječnja 2013. 

na Sveučilištu u Mariboru održana je konferencija kojom je projekt službeno 

predstavljen javnosti.  

Detalje projekta pročitajte na http://www.seetechnology.eu/.  

 SEETechnology (Co-operation of SEE science parks for the promotion of transnational  

      market uptake of R&D results and technologies by SMEs) 

Voditelj projekta u ime Sveučilišta u Zagrebu je prof.dr.sc. Zoran Stiperski s Geografskog  

odsjeka PMF-a. Vodeći je partner Sveučilište u Mariboru i prof.dr.sc. Dean Korošek, a u projektu još sudjeluje i 

BICRO (nekada Hrvatski institut za tehnologiju) te još 13 partnera - sveučilišta, istraživačkih instituta, javnih 

ustanova, organizacija i poduzeća - iz Austrije, Italije, Mađarske, Rumunjske, Slovačke i Slovenije.  

Glavni cilj ovog projekta je stvaranje kreativnog okružja za inovativno poduzetništvo i bolje povezivanje akademske 

zajednice i poslovnog sektora.  

DIAnet - Danubian Initiative and Alps Adriatic Network - najava seminara  

U sklopu EU projekta “DIAnet - Danubian Initiative and Alps Adriatic Network”  

multisektorski park znanosti i tehnologije AREA Science Park u Trstu organizirat će 15 seminara s tematikom 

internacionalizacije, inovacije i podrške mobilnosti. Seminari su besplatni, i namijenjeni prvenstveno tehničkom, 

administrativnom i upravnom osoblju na institucijama DIAnet mreže.  

DIAnet projekt financira uprava regije Friuli Venezia Giulia, a ima za cilj jačanje odnosa između sveučilišta i sustava 

znanosti u regijama Friuli Venezia Giulia i regija institucija članica Rektorske konferencije sveučilišta Alpe-Jadran i 

Podunavske rektorske konferencije.  

Prva tri seminara bit će održana u Trstu od 6.-8. svibnja 2013., s temama “Cross-sector and transnational mobility”, 

“EU programmes focusing on the valorization of human capital for excellence in science” i “EU policies and 

processes for researchers’ career development”.  

Rok za prijavu za prvi niz seminara je 19. travnja 2013. Više informacija dostupno je na www.area.trieste.it/dianet.  



Natječaj za stipendije Zaklade kraljice Jadvige Jagiellonskog sveučilišta u Krakovu  
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Frankofonija  

Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu od 11. do 13. travnja održan je u organizaciji Odsjeka za romanistiku  

drugi po redu međunarodni znanstveni frankofoni kongres Francontraste. Ovogodišnja tema kongresa bila je “Le 

français en contraste : l’affectivité et la subjectivité dans le langage” a kongres je okupio devedesetak uglednih 

međunarodnih i hrvatskih znanstvenika s područja jezične znanosti, didaktike, prevoditeljstva i znanosti o 

književnosti. Više o kongresu možete saznati na www.ffzg.hr/francontraste/.  

Tečaj akademskog francuskog jezika za studente  

Studentima koji odlaze na razmjenu u Francusku nudi se besplatan tečaj akademskog francuskog tijekom 

mjeseca travnja i svibnja. Studenti će se tako moći upoznati sa sustavom studiranja na francuskim sveučilištima, 

naučiti kako pratiti predavanja i voditi bilješke, pisati prikaze i seminarske radove, usmeno izlagati te integrirati se u 

studentski život. Tečaj, osmišljen na temelju rezultata rada na projektu “Francuski za akademske namjene kao novi 

nastavni program: stanje i perspektive”, vodi francuska lektorica Magali Ruet (Filozofski fakultet). Prijave se šalju na 

magaliruet@gmail.com a susreti su utorkom navečer od 17.30 do 19.30 sati u Medijateci Francuskog instituta.  

Stipendije: 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 s područja 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 dvomjesečna stručna praksa u poduzeću/instituciji u Grazu ili okolici.  

Rok za prijave je 29. travnja 2013. Više informacija dostupno je na: http://www.tugraz.at/international/, kontakt: 

kathrin.manninger@tugraz.at 

Stipendije: Europski Forum Alpbach - EFA 2013.  

Europski Forum Alpbach (EFA) objavio je natječaj za dodjelu stipendija za EFA 2013.,  

koji će se ove godine održati od 12. do 31. kolovoza u mjestu Alpbach (Austrija).  

Krovna tema ovogodišnjeg Foruma je „Experiences and Values“. U okviru konferencije EFA 2013 održat će se 8 

simpozija, 16 seminara, 2 ljetne škole iz 9 tematskih područja. Jezici predavanja bit će engleski i/ili njemački. Prijaviti 

se mogu svi studenti te osobe u dobi do 30 godina koje su završile studij. 

Rok za prijave je 2. svibnja 2013. Više informacija dostupno je na http://www.alpbach.org/.  

CEI vijesti 

Stipendije za literarne autore: “The CEI Fellowship for Writers in 

Residence”  

Ova nagrada je namijenjena promicanju prekogranične suradnje u 

području literarnog stvaralaštva za mlade autore (do 35 godina) iz 

zemalja Srednje Europe koje još nisu članice Europske Unije. 

Stipendija uključuje novčanu potporu od 5,000 € za tromjesečni 

boravak u jednoj od srednjoeuropskih zemalja kandidatkinja za članstvo 

u EU.  

Rok za prijave je 1. svibnja 2013. Detaljnije na http://ceinet.org. 

Jagiellonsko sveučilište u Krakovu raspisalo je natječaj za dodjelu stipendija Zaklade kraljice Jadvige 

namijenjene studentima doktorskih studija, sveučilišnim nastavnicima i znanstvenicima u ak. god. 

2013./14. Rok za prijave je 19. lipnja 2013.  

Više informacija dostupno je na: http://www.bi.uj.edu.pl/en_GB/wlasne-fundusze-stypendialne.  
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