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Veljača 2008.
Broj 2/2008.
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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TEMPUS
Europska komisija objavila je natječaj za novu fazu programa, Tempus IV, za dvije vrste projekata
(Združeni projekti—Joint Projects i Strukturalne mjere—Structural Measures). Ukupna svota predviñena
za Hrvatsku iznosi 2,4 milijuna eura, a vrijednost pojedinih projekta izmeñu 500.000 i 1,500.000 eura.
Novost je da sveučilišta partnerskih zemalja mogu biti nositelji projekata. Rok za prijavu na natječaj
elektroničkim putem je 28. travnja 2008. u 16 sati. Podrobnije obavijesti o prioritetima za različite
vrste projekata i detaljne upute nalaze se na stranicama Europske komisije:
http://ec.europa.eu/education/programmes/tempus/index_en.html. Tempusov informacijski dan za
Hrvatsku organizirat će se u Zagrebu 5. ožujka 2008.
Europska komisija objavila je zaključke sastanka nacionalnih tempusovih ureda održanog 28. lipnja
2007. u Bruxellesu. Podrobnije:http://ec.europa.eu/education/programmes/tempus/news_en.html.

Vijesti EUA-mreže
EUA je potkraj siječnja najavila osnivanje vijeća za doktorsko obrazovanje (EUA Council for Doctoral
Education-EUA-CDE). Vijeće namjerava pojačati kvalitetu doktorskog obrazovanja u Europi, poticati
rasprave i promovirati razmjenu dobre prakse. Vijeće će biti sastavni dio Europskog udruženja
sveučilišta i djelovat će kao nezavisni član. Članstvo je otvoreno za sve punopravne članice EUA, kao i
za sveučilišta koja nisu članovi, ali dodjeljuju doktorski stupanj. Podrobnije informacije dostupne su na:
http://www.eua.be/.
Proljetna konferencija Upravljanje europskim sveučilištima nakon 2010.(II) s temom Enhancing
Institutional Mission and Profiles održat će se u Barceloni od 27. do 29. ožujka 2008. Konferencija će
biti posebno korisna upravljačkoj strukturi institucija, rektorima, prorektorima i administrativnim
voditeljima. Prijave su u tijeku, a podrobnije o konferenciji pročitajte na stranici: http://www.eua.be/
index.php?id=572.

HERA
Hrvatska je postala punopravan član HERA-e. HERA — Humanities in the European Research Area je
projekt nastao u okviru FP6 ERA-NET-a koji podupire istraživačke aktivnosti u području humanističkih
znanosti. U pripremi su dva projekta, a pripremni sastanak naslovljen Matchmaking event održat će se
19. travnja 2008. u Parizu. Hrvatskoj je odobrena pomoć za financiranje troškova putovanja na
Matchmaking event u iznosu od €500. Rok za prijavu: 28. veljače 2008. Podrobnije obavijesti i prijave
na: http://www.heranet.info/Default.aspx?ID=277.

Vijesti SEFI-mreže
Godišnja konferencija SEFI mreže pod nazivom Quality Assessment-Employability-Innovation održat će
se od 2. do 5. srpnja 2008. u Aalborgu u Danskoj. Popust na kotizaciju ostvarit ćete prijavom do 1.
travnja 2008. Online prijava: http://www.sefi2008.com/.
European Journal of Engineering Education priprema specijalno izdanje s temom Educational research
Impacting Engineering Education. Rok za prijavu članaka: 15. ožujka 2008.

Vijesti CEI-mreže
Institucije iz zemalja članica CEI-a mogu u sklopu programa Co-operation Activities podnijeti
prijave za financiranje seminara, radionica, tečajeva ili sastanaka. Rok za prijavu za
provoñenje suradnje od srpnja do prosinca jest 1. travnja, a za provoñenje suradnje od
siječnja do lipnja 1. listopada 2008. Podrobnije o uvjetima suradnje i načinu prijave na:
http://www.ceinet.org/download/CEI_Rules_Allocation.pdf.
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Potpisani sporazumi
Obnavljanje radnoga programa
Sveučilište u Rostocku (Universität Rostock, http://www.uni-rostock.de/)
Obnovljen je Radni program suradnje izmeñu Sveučilišta u Zagrebu i Sveučilišta u Rostocku za naredno
trogodišnje razdoblje (od 2008. do 2010.). Predviña suradnju u području automatskog upravljanja
sustavima.
Potpisani sporazumi:
Sveučilište u Brazilu (Universidade Federal do Paraná - UFPR, http://www.ufpr.br/portal/)
Potpisan je Sporazum o suradnji izmeñu Universidade Federal do Paraná - UFPR i Sveučilišta u
Zagrebu. Sporazum je potpisan na inicijativu i na temelju ranije uspostavljene suradnje i kontakata
Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Predviña suradnju u razmjeni nastavnika i studenata,
istraživačkom radu, predavanjima i drugim oblicima suradnje čiji će se uvjeti definirati posebnim
radnim planovima.

Natječaj u okviru FP7 Marie Curie programa
U okviru FP7 Marie Curie programa pod nazivom Industry-Academia Partnership and Pathways raspisan
je natječaj za prijavu projekata koji uključuju mobilnost izmeñu javnog i privatnog sektora. Podrobnije
obavijesti dostupne su na: http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/.

Natječaji Nacionalne zaklade za znanost
Uspostavne potpore
Upravni je odbor Zaklade u suradnji s Nacionalnim vijećem za znanost u prosincu 2007. objavio natječaj
Uspostavne potpore. Cilj je natječaja hrvatskim i stranim znanstvenicima do 35 godina omogućiti razvoj
samostalne istraživačke karijere u Hrvatskoj. Natječajem se dodjeljuje šest potpora za šest znanstvenih
područja u iznosima od 30.000 do 50.000 € godišnje. Rok za prijave: 15. travnja 2008.
Stipendije za doktorande
Radi podizanja istraživačkog standarda i kakvoće doktorskih studija te promicanja meñunarodne
mobilnosti doktoranada Upravni je odbor Zaklade potkraj 2007. raspisao natječaj za dodjelu financijskih
potpora do 7.500 kn mjesečno, uz putne troškove i dodatak za obitelj, za boravke u trajanju od 3 do 12
mjeseci. Doktorandi zaposleni na hrvatskim znanstvenim institucijama (asistenti i znanstveni novaci)
mogu se prijaviti
za odlazak na inozemne institucije, a doktorandi zaposleni na inozemnim
institucijama za rad na znanstvenoistraživačkom projektu na hrvatskim znanstvenim institucijama.
Rokovi za prijave: 15. travnja i 15. listopada 2008.
Više o uvjetima i načinu prijave na ove natječaje pročitajte na: http://www.nzz.hr/.

Natječaji za stipendije za studentsku razmjenu
Stipendija Sveučilišta u Uppasli (http://www.uu.se/english/). Rok za prijavu: 14. ožujka 2008.
Stipendija Rotary Club-a Wiesbaden za studij na sveučilištima u Mainzu i Wiesbadenu. Rok za
prijavu: 15. ožujka 2008.
Natjecati se mogu redoviti studenti viših godina studija s dobrim uspjehom u studiju te znanjem
odgovarajućeg stranog jezika. Podrobnije obavijesti, odnosno cjelokupni tekstovi natječaja s popisom
potrebnih dokumenata za prijavu, nalaze se na: http://www.unizg.hr/medjunarodna/stipendije/.

Coimbra Group Hospitality Scheme
Comibra grupa mladim istraživačima iz Albanije, BIH,
Crne Gore, Hrvatske, Makedonije, Srbije i Ukrajine
nudi stipendije za kratke boravke na sveučilištima
članicama Coimbra grupe. Stipendije su namijenjene
mladim znanstvenicima (do 35 godina) na
doktorskom ili poslijedoktorskom studiju. Rok za
prijavu: 1. ožujka 2008. Podrobnije obavijesti i
elektronička prijava dostupne su na:
http://www.coimbra-group.eu/hospitality/02-ENCHospitality.php.
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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
Maja Adžija, prof.
Tereza Begović, dipl. polit.
Ana Horvatović, prof.
Željka Pitner, prof.
Mira Šćurić, prof.
Lektura:

Višnja Milaković, prof.

