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Prosinac 2007.
Broj 12/2007.
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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Sastanak radne skupine Bologna
Laboratory na Sveučilištu u Zagrebu

TEMPUS IV

Na Sveučilištu u Zagrebu će se 14. i 15. prosinca 2007.
održati sastanak radne skupine Bologna Laboratory koja
djeluje u sklopu mreže UNICA i bavi se pitanjima
studij skih
pr ogr ama
u
okvir u
Europskog
visokoobrazovnog prostora. Na sastanku u Zagrebu bit
će riječi o Londonskom ministarskom priopćenju
(dijelovi koji se odnose na združene studije,
transparentnost i mobilnost), prenosivim vještinama
(transferable skills) te o iskustvima vezanim uz
diseminaciju informacija i transparentnost programa
trećeg ciklusa. Podrobnije na: http://www.ulb.ac.be/
unica.

Predstavljanje publikacije Bolonjski proces u
visokom umjetničkom obrazovanju
Na Sveučilištu u Zagrebu održano je 29. studenoga
2007. predstavljanje publikacije koja je rezultat
radionice Implementacija Bolonjskog procesa u visokom
umjetničkom području održane u ožujku ove godine.
Publikacija je izdana u okviru TEMPUS projekta Moving
Ahead with the Bologna Process in Croatia, a
promovirali su je prof. dr. sc. Ljiljana Pinter,
prorektorica za studije i upravljanje kvalitetom
Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Vera Turković,
urednica izdanja te prof. dr. sc. Ivan Vicković i dr. sc.
Branislava Baranović, recenzenti publikacije.
Publikacija je dostupna u Uredu za meñunarodnu
suradnju Sveučilišta u Zagrebu, Zvonimirova 8.

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

Junior Faculty Development Program
— stipendisti
Junior Faculty Development Program
(JFDP)
je
program
stipendiranja
Ministarstva vanjskih poslova SAD-a.
Stipendije su namijenjene predavačima iz
područja društvenih i humanističkih
znanosti, a stipendisti provode jedan
semestar (do 5 mjeseci) pohañajući
predavanja i radeći sa svojim kolegama na
sveučilištima u SAD-u kako bi proširili svoje
znanje u područjima koja predaju na
hrvatskim sveučilištima. Ove godine u
Hrvatskoj je odabrano čak šest stipendista
sa Sveučilišta u Zagrebu: Snježana
Vasiljević, Elenmari Pletikos, Oriana
Vukoja, Nina Begičević, Gordana Berc i
Kruno Kardov. Podrobnije na: http://
www.jfdp.org .

Inicijativa za suradnju s visokoškolskim ustanovama u Rusiji
Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Ruskoj Federaciji izvijestilo je Sveučilište u Zagrebu o planiranom
radnom posjetu ruskih rektora sveučilištima u Republici Hrvatskoj. Posjet ruske delegacije od oko 6-10
članova planira se u svibnju 2008., uključio bi kontakte s rektorima hrvatskih sveučilišta i dekanima
fakulteta/akademija zainteresiranih za suradnju. Na temelju iskazanog interesa ruska će strana u
delegaciju uvrstiti rektore onih sveučilišta čiji se znanstveni programi podudaraju s programima
hrvatskih institucija zainteresiranih za suradnju.
Mole se fakulteti i akademije da istraže potrebe i dosadašnja iskustva u svezi s ruskim sveučilištima te
da obavijest o interesu i prijedlog za suradnju dostave Uredu za meñunarodnu suradnju Sveučilišta u
Zagrebu (poštom na adresu Trg m. Tita 14, ili na e-mail adresu: mscuric@unizg.hr) do 20. prosinca
2007.

1

Potpisani sporazumi
Sveučilište u Orléansu, Francuska (http://www.univ-orleans.fr)
Dodatak Općem sporazum o suradnji sa Sveučilištem u Orléansu na diplomskom studiju iz područja
bioindustrije potpisan je 12. studenoga 2007. Omogućuje da studenti diplomskih studija iz područja
molekularne biotehnologije i bioprocesnog inženjerstva Sveučilišta u Zagrebu slušaju dio nastave koju
izvodi Sveučilište u Orléansu te obave praksu, čime će im biti omogućeno stjecanje diplome Sveučilišta
u Orléansu.

Moskovsko državno sveučilište M.V. Lomonosov, Rusija (http://www.msu.ru/en)
Sveučilište u Zagrebu i Moskovsko državno sveučilište M.V. Lomonosov potpisali su Sporazum o
znanstvenoj i nastavnoj suradnji. Sporazum je potpisan za vrijeme Opće skupštine sveučilišne mreže
UNICA.
Sveučilište I. Franko u Lavovu, Ukrajina (http://www.lnu.edu.ua)
Sporazum o suradnji izmeñu Sveučilišta u Zagrebu i Lavovskog nacionalnog sveučilišta Ivana Franka
potpisan je 26. listopada 2007., na inicijativu Sveučilišta u Lavovu. Na Sveučilištu u Zagrebu interes su
iskazali Ekonomski fakultet, Fakultet organizacije i informatike i Filozofski fakultet.

Prijedlog za nove sporazume
Sveučilište Lock Haven, Pennsylvania, SAD (http://www.lhup.edu)
Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu dostavio je prijedlog za sporazum sa Sveučilištem Lock Haven.
Prijedlog se temelji na suradnji koju ostvaruju već nekoliko godina te su vrlo zainteresirani za
potpisivanje sporazuma na sveučilišnoj razini.
Univerza na Primorskem, Kopar, Slovenija (http://www.upr.si)
Primorsko sveučilište iskazalo je interes za potpisivanje meñusveučilišnog sporazuma. Njihov prijedlog
temelji se na postojećem sporazumu i suradnji Fakulteta za humanističke studije Univerze na
Primorskem i Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu te na interesu koji su iskazali Pedagoški
fakultet, Turistica – Visoka škola za turizam i Znanstveno-istraživački centar u Kopru.
Tehničko sveučilište u Barceloni, Španjolska (http://www.upc.es)
Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu dostavio je prijedlog za sporazum s
Tehničkim sveučilištem u Barceloni (Universitat Politècnica de Catalunya). Prijedlog se temelji na želji
za uspostavom suradnje s tehničkim fakultetom Castelldefels School of Technology.
Sveučilište New Brunswick, Fredericton, Kanada (http://www.unb.ca)
Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu predlaže da se ispita interes za sporazum s
tim sveučilištem. Prijedlog se temelji na kontaktima Biološkog odsjeka PMF-a i iskazanom interesu
Sveučilišta New Brunswick, Fredericton, za sporazum koji bi obuhvaćao suradnju u razmjeni studenata,
profesora i istraživača i ostale oblike suradnje.
Mole se fakulteti i akademije Sveučilišta u Zagrebu da istraže potrebe i dosadašnja iskustva u svezi s
ovim sveučilištima te da obavijest o interesu za meñusveučilišni sporazum i području suradnje dostave
Uredu za meñunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu (poštom na adresu Trg m. Tita 14, ili na e-mail
adresu: mscuric@unizg.hr) do 31. prosinca 2007.

Natječaji za stipendije u okviru sporazuma
Sveučilišta u Zagrebu i stranih sveučilišta
Nacionalno sveučilište u Singapuru (http://
www.nus.edu.sg). Rok za prijavu: 15. veljače 2008.
Natjecati se mogu redoviti studenti viših godina studija s
dobrim uspjehom u studiju te znanjem engleskog jezika
(TOEFL ispit). Podrobnije obavijesti, odnosno cjelokupni
tekstovi natječaja s popisom potrebnih dokumenata za
prijavu, nalaze se na: http://www.unizg.hr/
medjunarodna/stipendije/.
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Ured za meñunarodnu suradnju
Sveučilišta u Zagrebu
Trg m. Tita 14
HR-10000 Zagreb
E-mail: iro@unizg.hr
URL: www.unizg.hr
Glavni urednici:
prof. dr. sc. Ivan Šimonović
Ana Ružička, prof.
Urednički odbor:
dr. sc. Andrea-Beata Jelić
Ana Horvatović, prof.
Željka Pitner, prof.
Mira Šćurić
Lektura:

Višnja Milaković, prof.

