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Studeni 2007.
Broj 11/2007.
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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Osnovana Agencija za mobilnost i programe
Europske unije
Zakon o Agenciji za mobilnost i programe Europske unije, kojim se
osniva agencija zadužena za pripremu i provođenje Programa za
cjeloživotno učenje (Life-Long Learning Programme) i programa
Mladi na djelu, stupio je na snagu 27. listopada 2007. (NN br.
107/07). Osnivanjem Agencije osigurana je jedna od pretpostavki
za uključivanje Republike Hrvatske u program razmjene studenata
i profesora Erasmus. Tijekom 2008. na nacionalnoj razini provodit
će se pripreme za sudjelovanje u navedenim programima, a
početak njihove provedbe očekuje se 2009. Prema tom planu
razmjena studenata i profesora započela bi akademske godine
2009./2010. Podrobnije na http://www.aoo.hr .

8. Študentska arena 2007.
U Ljubljani se od 16. do 18. listopada 2007. održao sajam
Študentska arena. Cilj sajma bio je na jednom mjestu okupiti
izlagače i predavače vezane uz studentski život te studentima
pružiti uvid u aktualna događanja na području obrazovanja,
međunarodne suradnje, znanosti, kulture, zapošljavanja,
slobodnog vremena, zdravlja, okoliša, aktualnih društvenih tema
i osobnog napretka. Na sajmu su organizirani štandovi na kojima
su se predstavile zainteresirane ustanove, predavanja i okrugli
stolovi. Po četvrti put ovdje se predstavilo i Sveučilište u Zagrebu
svojim promotivnim materijalima te brošurama pojedinih
fakulteta. Posjetitelji sajma bili su zainteresirani za programe na
engleskom jeziku s područja medinice i ekonomije, za studij na
Filozofskom, Farmaceutsko-biokemijskom i Agronomskom
fakultetu, kao i za studij dizajna. Podrobnije na: http://
www.dobimo.se .

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

Sajam stipendija 2007.
U Nacionalnoj i sveučilišnoj
knjižnici u organizaciji Instituta za
razvoj obrazovanja održan je 24.
listopada 2007. treći Sajam
stipendija. Cilj Sajma bilo je
promicanje važnosti stipendija za
pristup visokom obrazovanju. Na
Sajmu se predstavio veći broj
hrvatskih i stranih ustanova koje
dodjeljuju i/ili administriraju
stipendije ili dodjeljuju druge vrste
financijske potpore za studij u
Hrvatskoj ili inozemstvu. Svoju
ponudu stipendija predstavio je i
Ured za međunarodnu suradnju
Sveučilišta u Zagrebu, a stručna
suradnica u Uredu Ana Horvatović,
prof., održala je i prezentaciju s
naslovom «Mobilnost: sadašnje
stanje i perspektive». Ove godine
pokrenut je i Online sajam.
Podrobnije
na
http://
www.stipendije.info.

Dan dobrodošlice za strane studente
Ured za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu organizirao je 19. listopada 2007. Dan
dobrodošlice za strane studente koji studiraju na našem Sveučilištu. Okupilo se osamdesetak studenata
iz Argentine, Australije, Austrije, Češke, Finske, Italije, Japana, Kanade, Kine, Mađarske, Makedonije,
Njemačke, Poljske, Rusije, SAD-a, Singapura, Slovačke, Slovenije i Švedske. Studentima je održana
kraća prezentacija o Sveučilištu, djelatnostima Ureda i nekim praktičnim vidovima boravka i studiranja
u Zagrebu. Organiziran je i kviz o poznavanju Hrvatske, a najboljima su podijeljene nagrade.
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Potpisani sporazumi
Sveučilište Murdoch, Perth, Zapadna Australija (Murdoch University, http://www.murdoch.edu.au)
Potpisan je Sporazum o razmjeni studenata između Sveučilišta u Zagrebu i Sveučilišta Murdoch u
Zapadnoj Australiji. Suradnja predviđa studentsku razmjenu za boravak jednog studenta u trajanju od
dva semestra ili dva jednosemestralna studentska boravka godišnje. Sporazum je dogovoren na 5
godina.

Prijedlog za novi sporazum
Voronješko državno arhitektonsko-građevinsko sveučilište u Rusiji (http://www.vgasu.vrn.ru)
Geotehnički fakultet u Varaždinu surađuje s Voronješkim državnim arhitektonsko-građevinskim
sveučilištem prema Dogovoru o partnerstvu, suradnji i razmjeni iskustava. U okviru postojeće suradnje
predstavnici Voronješkog državnog arhitektonsko-građevinskog sveučilišta posjetili su Sveučilište u
Zagrebu. Iskazana je obostrana želja da se suradnja proširi i ojača te je predloženo potpisivanje
međusveučilišnog sporazuma.
Sveučilište u Tampereu (http://www.uta.fi)
Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Finskoj izvijestilo je o interesu Sveučilišta u Tampereu za
memorandum o razumijevanju sa Sveučilištem u Zagrebu kao prvi korak u institucionalizaciji
međusveučilišne suradnje. Sveučilište u Tampereu najjača je finska visokoškolska ustanova u području
obrazovanja u javnoj upravi.
Sveučilište u Wroclawu (http://www.uni.wroc.pl)
Filozofski fakultet dostavio je prijedlog za sporazum sa Sveučilištem u Wroclawu koji se temelji na
postojećim kontaktima i dosadašnjoj suradnji.
Mole se fakulteti Sveučilišta u Zagrebu da istraže potrebe i dosadašnja iskustva u svezi s ovim
sveučilištima te da obavijest o interesu za međusveučilišni sporazum i području suradnje dostave Uredu
za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu (poštom na adresu Trg m. Tita 14 ili na e-mail adresu:
mscuric@unizg.hr) do 30. studenoga 2007.

Opća skupština mreže UNICA
Opća skupština mreže UNICA održana je na Sveučilištu Lomonosov u Moskvi 8.-10. studenoga
2007. Riječ je o važnom događaju za ovu mrežu jer je to bila prigoda da članice mreže
razmijene mišljenja o zahtjevima i strateškim perspektivama Europskog visokoobrazovnog
prostora i budućnosti mreže. Novi predsjednik mreže postao je prof. dr. sc. Stavros. A. Zenios
(University of Cyprus), a članicom Upravnog odbora (Steering Committee) prof. dr. sc. Helena
Jasna Mencer. Podrobnije na: http://www.ulb.ac.be/unica/ .
Evidencija međunarodne suradnje
(http://medjunarodna.unizg.hr/)
Unos podataka o međunarodnoj suradnji
;Sveučilište u Rostocku (http://www.uni-rostock.de/) realiziranoj na fakultetima i akademijama
1. 10. 2006.—30. 9. 2007. i njihov pregled
Rok za prijavu: 30. studenoga 2007.
treba obaviti najkasnije do 20. 11. 2007.
jer će se nakon tog datuma obaviti
;Sveučilište u Pečuhu (http://www.pte.hu/).
'zaključavanje' podataka o međunarodnoj
Rok za prijavu: 30. studenoga 2007.
suradnji za akademsku godinu 2006./2007.
;Sveučilište Johannes Gutenberg u Mainzu (http://
www.uni-mainz.de/
Ured za međunarodnu suradnju
Rok za prijavu: 15. prosinca 2007.
Sveučilišta u Zagrebu

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

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/.

Trg m. Tita 14
HR-10000 Zagreb
E-mail: iro@unizg.hr
URL: www.unizg.hr

Glavni urednici:

Urednički odbor:

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

