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Prijedlog strateškog plana internacionalizacije studija u 

Sveučilišta u Zagrebu za razdoblje 2005.-2010. 

 

 

 Strateški ciljevi 

Jedna od glavnih značajki promjena u visokom obrazovanju u Europi jest olakšavanje 

i poticanje mobilnosti studenata, nastavnika i stručnog osoblja između europskih 

visokoškolskih institucija. Sveučilište u Zagrebu u svojim je strateškim dokumentima Iskorak 

2001. i "International mission i policy", koji je Senat Sveučilišta u Zagrebu prihvatio 10. 

srpnja 2002., istaknulo opredjeljenje za internacionalizaciju svojega djelovanja i programa. 

Imajući u vidu smjernice navedene u tim dokumentima Sveučilište u Zagrebu ciljeve 

internacionalizacije studija u periodu do 2010. godine određuje na sljedeći način: 

1. Broj studenata u razmjeni na preddiplomskoj i diplomskoj razini povećati na 2 % 

ukupnog broja studenata (cca 1000), a na poslijediplomskoj razini na  3 % (oko 300) 

(Primjer:Sveučilište u Groningenu).  

3. Sudjelovanje stranih nastavnika u izvođenju programa povećati na 2% ukupnog 

broja nastavnika na preddiplomskom i diplomskom studiju i na 10% ukupnog broja na 

poslijediplomskom studiju. 

4. Broj interdisciplinarnih međunarodnih programa povećati na 2 % od ukupnog broja 

studijskih programa na razini diplomskog i poslijediplomskog studija.  

 

Predlažu se sljedeće strateške mjere: 

 

Kratkoročne mjere do 2005 g. 

 

Pri izradi studijskih programa u skladu s Bolonjskom shemom trebalo bi: 

- ponuditi najmanje dva kolegija na engleskom jeziku. Kolegiji bi se aktivirali u slučaju 

da za njih postoji interes stranih studenata( Primjer: sveučilišta u Groningenu, Helsinkiju i 

Oslu). Kolegiji na engleskom jeziku trebali bi omogućiti studentima da unutar jednog 

područja skupe 30 ECTS bodova. 

- na diplomskoj razini  najmanje jedan modul (30 ECTS bodova) na engleskom jeziku.              

(Primjer: Sveučilište u Pragu). 

- uvesti međunarodne ljetne škole i seminare u sustav ECTS bodova. 
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Srednjoročne mjere  do 2010.  

 

Svako područje studija trebalo bi ponuditi: 

- jedan cjeloviti (3+2 ili 4+1) studijski program na engleskom jeziku. 

- najmanje dva diplomska programa na engleskom jeziku. 

- dva doktorska programa na engleskom jeziku. 

- pet interdisciplinarnih-transdisciplinarnih modula na engleskom jeziku. 

- jedan međunarodni diplomski ili poslijediplomski program, tzv. joint masters /joint PhD. 

 

Uloga ureda za međunarodnu suradnju u internacionalizaciji studija 

 

Ured za međunarodnu suradnju preuzet će u razdoblju obuhvaćenom ovim strateškim 

planom poslove podrške postojećim programima razmjene, sudjelovanje u kreiranju politike 

poticanja mobilnosti i stvaranje potrebnih materijala za pružanje kvalitetnije usluge za 

dolazeće studente. Ti poslovi obuhvaćat će: 

- intenziviranje aktivnosti u području europskih programa i mreža s posebnim 

naglaskom SOCRATES/ERASMUS. 

- nastojanje na otvaranju stalnog mjesto predstavnika Sveučilišta u Zagrebu pri 

hrvatskoj misiji u Bruxellesu u  svrhu zagovaranja interesa Sveučilišta u europskom prostoru 

visokog obrazovanja. 

- ustanovljavanje transparentnog budžeta za poticanje mobilnosti, umrežavanja i 

građenja internacionalnih studijskih programa.  

- izradu informacijskog paketa u svrhu poticanja međunarodne suradnje. 

Informacijski paket već je izrađen za akademsku godinu 2003./2004. i odlično je prihvaćen. 

U sljedećem periodu informacijski paket nadopunit će se informacijama o studijima na 

engleskom jeziku, kao i drugim informacijama za koje strani studenti budu davali povratne 

komentare. 

- osiguravanje dormitorija za strane studente. Zasad na Sveučilištu u Zagrebu ne 

postoje smještajni kapaciteti rezervirani za strane studente. U skladu s usmjerenjem 

Sveučilišta prema internacionalizaciji, nužno je da se osiguraju takvi kapaciteti. 

- olakšavanje administriranja oko boravka stranih gostiju (posebno jednokratnih 

isplata).  


