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Dodjeljene stipendije američke vlade djelatnicima Sveučilišta u Zagrebu
Sa Sveučilišta u Zagrebu, Jerko Markovina (Agronomski fakultet) i dr.sc. Jasenka Gudelj
(Filozofski fakultet) dobitnici su stipendija američke vlade za profesionalno usavršavanje
predavača na visokoškolskim institucijama pod nazivom Junior Faculty Development
Program (JFDP) za 2009. godinu. Ove godine hrvatska sveučilišta dobiola su ukupno 7
stipendija, najviše do sada. JFDP stipendija je namijenjena predavačima na hrvatskim
visokoškolskim institucijama iz područja društvenih i humanističkih znanosti. Putem ove
stipendije predavači će moći provesti jedan semestar (5 mjeseci) pohañajući predavanja i
radeći sa svojim kolegama na sveučilištima u SAD-u kako bi proširili svoje znanje iz područja
koje predaju na hrvatskim sveučilištima i stekli iskustvo predavanja na engleskom jeziku.
Prijavne obrasce i više informacija potražite na: www.stipendije.info

TEMPUS IV
Objava drugog poziva na dostavu projektnih prijedloga (Call for proposals) za program
Tempus IV očekuje se u drugoj polovici siječnja 2009.
Promjena u odnosu na prethodni poziv je uvoñenje regionalnih prioriteta za Joint projects i
Structural Measures, uz ukidanje kategorije programskih prioriteta (programme-wide
priorities).
Prilikom prijeve treba voditi računa o:

Nacionalni projekti u kojima sudjeluje jedna zemlja partnerica (zemlja koja nije članica
EU) moraju se pridržavati nacionalnih prioriteta.

Multy-country projekti u kojima sudjeluju najmanje dvije zemlje partnerice u istoj regiji
(npr. Hrvatska i Bosna i Hercegovina) moraju se pridržavati regionalnih prioriteta za tu
regiju.

Multy-country projekti u kojima sudjeluju zemlje iz različitih regija, mogući su jedino
ako se tiču regionalnih prioriteta zajedničkih svim uključenim regijama.
Zemlje partnerice su podijeljenje prema regijama na sljedeći način:
Zemlje Zapadnog Balkana ili Western Balkans— financiranje kroz pretpristupni program
IPA (Albanija, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Makedonija, Crna Gora, Kosovo, Srbija)

Southern Neighbouring Area—kroz ENPI ( Alžir, Egipat, Libanon, Maroko, Palestina,
Sirija, Tunis, Izrael, Jordan)

Eastern Neighbouring Area—kroz ENPI (Armenija, Azerbejdžan, Bjelorusija, Gruzija,
Moldavija, Ruska Federacija, Ukrajina, Rusija)

Zemlje Središnje Azije—kroz DCI (Kazahstan, Kirgistan, Tadžikistan, Turkmenistan,
Uzbekistan)


Detaljnije informacije pročitajte na: http://ec.europa.eu/education/programmes/tempus/
news_en.html
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Potpisani sporazumi:
Voronješko državno arhitektonsko-grañevinsko sveučilište (VGASU)
http://www.vgasu.vrn.ru), Rusija



Potpisan je sporazum o suradnji Sveučilišta u Zagrebu i Voronješkog državnog
arhitektonsko—grañevinskog sveučilišta. Porazum je potpisan na temelju prijedloga da se
postojeća suradnja Geotehničkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i VGASU, utemeljena
Dogovorom o partnerstvu, suradnji i razmjeni iskustava, proširi i ojača. Potpisivanje
meñusveučilišnog sporazuma podržao je i Arhitektonski fakultet interesom za suradnju u
području arhitekture, urbanističkog i porstornog planiranja, zaštite okoliša te povijesti
arhitekture i graditeljskog nasljeña. Inicijativu su takoñer podržali Ekonomski fakultet i
Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu.
Stipendije
Sveučilište u Zagrebu objavilo je natječaj za stipendije na Sveučilištu u Zürichu,
Sveučilištu Pontificia Universidad Católica de Chile te na Sveučilištu Curtin u
Australiji.
Rokovi za prijavu istječu u ožujku 2009., a više informacija potražite na:
http://international.unizg.hr/
«Widenfeld Scholarship and Leaderships program” - stipendije za poslijediplomski
studij u Oxfordu
Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Londonu izvijestilo nas je o mogućnosti da se kandidati
iz Hrvatske jave na natječaj za «Weidenfeld Scholarships and Leader Programme” za
poslijediplomski studij u Oxfordu u akademskoj godini 2009./2010. Program je namijenjen
budućim liderima iz istočne Europe, središnje Azije, Rusije, Bliskog Istoka i sjeverne Afrike,
a omogućuje uspješnim diplomiranim stručnjacima i mladim profesionalcima nastavak
studija na Sveučilištu u Oxfordu. Program administrira Institut za strateški dijalog u Londonu
(www.strategicdialogue.org). Sve potrebne informacije o programu kao i prijavni obrasci
mogu se pronaći na mrežnim stranicama Sveučilišta u Oxfordu: http://www.admin.ox.ac.uk/
io/funding/weidenfeld.shtml.
Stipendije za studij na CENTRAL EUROPEAN UNIVERSITY
Rokovi za prijavu za akademsku godinu 2009./2010. su sljedeći:
26. siječnja 2009. za kandidate koji namjeravaju pristupiti standardiziranom testu za
engleski jezik (TOEFL) i prijemnim ispitima koje CEU provodi lokalno
16. ožujka 2009. za kandidate koji šalju kompletnu prijavu, tj. Namjeravaju položiti
standardizirani test engleskog jezika u vlastitom aranžmanu te trenutne studente CEU-a koji
se prijavljuju na druge programe CEU.
Detaljne informacije o CEU, potražite na web: www.iro.hr
Vijesti iz EUA mreže
EUA prima prijave za svoju 5. konvenciju koja će se
pod nazivom Facing Global Challenges—European
strategies for Europe´s universities održati od 18. do
21. ožujka 2009. na Karlovom sveučilištu u Pragu. Na
konvenciji koja prethodi travanjskoj Ministarskoj
konvenciji o Bolonjskom procesu, razmatrat će se
trenutne promjene u europskom visokom obrzovanju.
EUA poziva čelne ljude visokoobrazovnih institucija
(rektore, prorektore, voditelje administrativnih službi,
studente) vladine predstavnike, poslodavce te ostale
koji sudjeluju u stvaranju obrazovne politike na
sudjelovanje. Detaljne informacije i prijave na:
Www.eua.be/events/eua-convention-2009/home.
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