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Listopad 2007.
Broj 10/2007.
Objavljuje se uz potporu UNESCO-ve
Katedre za menadžment u visokom
obrazovanju i Tempus projekta JEP –
18094.
Elektronička verzija Akademskog glasnika
nalazi se na:
http://www.unizg.hr/
medjunarodna/akademski_glasnik/ i na
http://www.unizg.hr/unesco/.
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Europska konferencija o reformi visokog obrazovanja
Sveučilište u Zagrebu i Sveučilište u Novom Sadu, u suradnji s
Vijećem Europe, Paktom o stabilnosti za jugoistočnu Europu i
Sveučilištem u Beču, organiziraju konferenciju o reformi
visokog obrazovanja koja će se održati u Dubrovniku od 29. do
31. studenoga 2007. Cilj konferencije je rasprava o pitanjima
institucionalnih reformi te razgovor o mogućnostima suradnje
visokoškolskih ustanova i partnera u jugoistočnoj Europi i široj
europskoj regiji. Konferencija se održava u kontekstu jačanja
Europskog visokoobrazovnog prostora i razvoja društva znanja.
Očekuje se sudjelovanje predstavnika ministarstava iz
zemalja jugoistočne Europe i Srednjoeuropske inicijative,
predstavnika međunarodnih organizacija koji se bave visokim
školstvom, stručnjaka s područja visokog školstva, rektora
sveučilišta i studenata. Predviđeno je da se slične
konferencije održavaju svake dvije godine.

Četvrti hrvatski Bologna seminar
Hrvatska grupa za promicanje Bolonjskog procesa i MZOŠ
organizirali su u Opatiji 5. i 6. listopada 2007. Četvrti hrvatski
Bologna seminar. Na Seminaru je bilo riječi o nacionalnom
obrazovnom standardu i nacionalnom curriculumu, nacionalnom
kvalifikacijskom okviru, ishodima učenja u visokom obrazovanju,
praćenju ishoda učenja, mobilnosti te o percepciji Bolonjskog
procesa izvan akademske zajednice. Izlaganje o uključivanju
Sveučilišta u Zagrebu u međunarodne programe razmjene održao
je prorektor prof. dr. sc. Ivan Šimonović. Podrobnije na: http://
www.uniri.hr/FurtherBologna/.

TEMPUS IV
Očekuje se da će novi poziv za
prijavu projekata u okviru programa
TEMPUS IV biti objavljen u listopadu
2007. Rok za prijavu projekata
predviđa se za travanj 2008., a
financiranje od studenoga 2008.
Podrobnije na: http://
ec.europa.eu/education/
programmes/tempus/

Radionica o visokom
obrazovanju
Radionica
Tuition
fees
and
benchmarking: challenging issues for
higher education održat će se u
organizaciji Sveučilišta u Zagrebu,
UNESCO-ve Katedre za menadžment
u visokom obrazovnju i University of
Georgia,
Athens,
te
pod
pokroviteljstvom Američke ambasade
18. i 19. listopada 2007. na
Fakultetu organizacije i informatike
u Varaždinu. Podrobnije obavijesti i
prijavnica
dostupni
su
na:
anah@unizg.hr.

Vijesti iz sveučilišnih mreža
& Godišnja konferencija Podunavske rektorske konferencije (DRC) održana je na Sveučilištu u Kremsu
od 23. do 25. rujna 2007. s naslovom Strategic management and new challenges of competitive
universities in the Danube region. Raspravljalo se o upravljanju visokim školstvom, strategijama eučenja, izazovima cjeloživotnog obrazovanja na sveučilišnoj razini te o međunarodnoj suradnji. U radu
konferencije sudjelovali su i rektor prof. dr. sc. Aleksa Bjeliš, prof. dr. sc. Helena Jasna Mencer, koja je
ujedno i potpredsjednica DRC-a, voditeljica Ureda za međunarodnu suradnju Ana Ružička, prof.,
prodekan Agronomskog fakulteta prof. dr. sc. Milan Mesić, ravnatelj Srca mr. sc. Zoran Bekić te
voditeljica Centra za e-učenje u Srcu Sandra Kučina Softić, dipl. ing. Tijekom konferencije održan je i
sastanak Stalnog povjerenstva DRC-a i Godišnja skupština DRC-a. Više na: http:// www.d-r-c.org/.
& Mreža UNICA organizira 11. i 12. listopada 2007. seminar na Sveučilištu u Varšavi s naslovom
Enhancing student mobility in a digital world: Sharing experience in an englarged Europe. Očekuje se
osamdesetak sudionika koji se bave međunarodnom suradnjom, koordinacijom programa Erasmus , eučenjem, knjižnicama te IT uslugama. Na seminaru će sudjelovati i predstavnici Sveučilišta u Zagrebu.
Podrobnije o ostalim aktivnostima UNICA mreže na: http://www.ulb.ac.be/unica/ .
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Potpisani sporazumi
 Užgorodsko nacionalno sveučilište (http://www.univ.uzhgorod.ua)
Sporazum o suradnji s Užgorodskim nacionalnim sveučilištem, Ukrajina, potpisan je na prijedlog
Geotehničkog fakulteta Varaždin Sveučilišta u Zagrebu, a temelji se na njihovoj dugogodišnjoj suradnji i
postojećem fakultetskom Ugovoru o znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj suradnji te želji da se postojeća
suradnja unaprijedi i proširi na međusveučilišnu. Interes za proširenje suradnje i sporazum iskazali su
Prirodoslovno-matematički fakultet, Filozofski fakultet i Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

Prijedlog za novi sporazum
Sveučilište u Solunu (Aristotle University of Thessaloníki), Grčka, iskazalo je interes za sporazum i
suradnju sa Sveučilištem u Zagrebu. Mole se zainteresirani fakulteti i akademije da istraže potrebe i
eventualna dosadašnja iskustva u svezi sa Sveučilištem u Solunu te da prijedlog za suradnju i obavijest o
interesu za međusveučilišni sporazum dostave Uredu za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu
(poštom na adresu: Trg m. Tita 14 ili e-mailom na mscuric@unizg.hr). Podrobnije obavijesti o
Sveučilištu u Solunu dostupne su na: http://www.auth.gr .

Natječaji za stipendije u okviru sporazuma Sveučilišta
u Zagrebu i stranih sveučilišta

Razmjena profesora sa
Sveučilištem u Beču za 2007.

5Sveučilište u Udinama (http://www.uniud.it/). Rok za
prijavu: 22. listopada 2007.
5Sveučilište Johannes Kepler u Linzu (http://
www.jku.at/). Rok za prijavu: 31. listopada 2007.
5Jagelonsko sveučilište u Krakowu (http://www.uj.edu.pl/
index.html). Rok za prijavu: 7. studenoga 2007.
5Tehničko sveučilište u Beču (http://www.tuwien.ac.at/).
Rok za prijavu: 14. studenoga 2007.
5Naumann-Etienne Foundation za (poslije)diplomski studij
na Sveučilištu Georgia Tech u Atlanti (http://
cyberbuzz.gatech.edu/wsf/nef.php). Rok za prijavu: 21.
studenoga 2007.
Natjecati se mogu redoviti studenti viših godina studija s
dobrim uspjehom u studiju te znanjem odgovarajućeg stranog
jezika koje dokazuju potvrdom. Podrobnije obavijesti,
odnosno cjelokupni tekstovi natječaja s popisom potrebnih
dokumenata za prijavu, nalaze se na: http://www.unizg.hr/
medjunarodna/stipendije/.

Pozivaju se fakulteti da predlože svoje
kandidate za razmjenu znanstvenonastavnog osoblja na temelju
bilateralnog međusveučilišnog
sporazuma sa Sveučilištem u Beču.
Predviđena su 4 studijska boravka u
trajanju od 5 dana, a uvjet je da već
postoji suradnja između profesora u
Zagrebu i Beču. Rok za prijavu: 15.
listopada 2007. Podrobnije na:
http://www.unizg.hr/medjunarodna/
stipendije/ .

Stipendije AUF-a
Sveučilišna agencija za frankofoniju (AUF) raspisala je
natječaj za stipendije za mobilnost koje su namijenjene za
doktorska istraživanja i poslijedoktorsko usavršavanje.
Stipendije se odnose na mobilnost između sveučilišta članica
AUF-a. Rok za prijavu jest 18. prosinca 2007., a podrobnije
obavijesti i prijavni obrasci nalaze se na: http://
www.auf.org/article776.html .
Zahvaljujući potpori Tekstilno-tehnološkog fakulteta i
Ureda za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu,
dvije studentice tog fakulteta upisale su se na dvogodišnji
poslijediplomski studij E-TEAM. Studij organizira i izvodi
AUTEX (European Association of Textile Universities), a
svaki se semestar izvodi na drugom fakultetu sveučilišta
članica AUTEX-a. Nastava na Sveučilištu u Zagrebu održat
će se u zimskom semestru akademske godine 2007./2008.

2

EUCEN konferencija
Europska sveučilišna mreža za
kontinuirano obrazovanje (EUCEN)
organizira konferenciju s naslovom The
University as a Regional Actor:
Partnerships for Professional
Development in Europe koja će se
održati od 29. studenoga do 1. prosinca
2007. na Sveučilištu Leibnitz u
Hannoveru. Podrobnije na: http://
www.wa.uni-hannover.de/eucen/ .
Ured za međunarodnu suradnju
Sveučilišta u Zagrebu
Trg m. Tita 14
HR-10000 Zagreb
E-mail: iro@unizg.hr
URL: www.unizg.hr
Glavni urednici:

Urednički odbor:

Lektura:

prof. dr. sc. Ivan Šimonović
Ana Ružička, prof.
mr. sc. Andrea-Beata Jelić
Ana Horvatović, prof.
Željka Pitner, prof.
Mira Šćurić
Višnja Milaković, prof.

