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Ožujak 2007.
Broj 3/2007.
Objavljuje se uz potporu UNESCO-ove
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/.

suradnju
arodnu
n
u
đ
e
m
rebu
Ured za
ta u Zag
Sveučiliš

BeSt3 2007 - Beruf, Studium, Weiterbildung
Sveučilište u Zagrebu predstavilo se od 1. do 4. ožujka 2007. na najvećem sajmu o visokom obrazovanju
u zemljama njemačkog govornog područja — BeSt3. Sajam se 22. godinu zaredom održao u Beču, a na
njemu je sudjelovalo oko 330 izlagača – od toga 70 iz inozemstva (sveučilišta, akademije, visoke škole,
škole za učenje stranih jezika, privatne obrazovne institucije, predstavništva tvrtki, državne institucije,
nevladine udruge), koji su na različite načine povezani sa studentskim životom (studij u Austriji i
inozemstvu, mogućnosti zapošljavanja, učenje jezika i sl.). Održano je više od 100 predavanja, diskusija
i radionica na kojima je oko 1.000 predavača informiralo studente o mogućnostima studiranja,
stipendiranja i zapošljavanja u Austriji i inozemstvu. Oko 80.000 posjetitelja Sajma, među njima
učenici, maturanti, studenti, roditelji, učitelji i profesori, pokazali su zanimanje za programe
Sveučilišta u Zagrebu, posebice za studij medicine na engleskom jeziku, ekonomiju, političke znanosti,
programe Filozofskog fakulteta – ponajprije učenje hrvatskog jezika, kao i mogućnosti studentske
razmjene. O Sajmu možete pročitati na: http://www.bestinfo.at/.

Dan dobrodošlice za strane studente
Ured za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu organizirao je 9. ožujka 2007. Dan dobrodošlice za
strane studente koji studiraju na našem Sveučilištu. Okupilo se oko 80 studenata iz Austrije, Češke,
Finske, Kanade, Kine, Mađarske, Njemačke, Poljske, SAD-a, Singapura, Slovačke i Slovenije. 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.
Potom je organiziran posjet Muzeju grada Zagreba.

Radionica Združeni studiji
Nacionalna zaklada za znanost, visoko školstvo i tehnologijski razvoj Republike Hrvatske organizira
poludnevnu radionicu koja će se održati 3. travnja 2007. u prostorijama Sveučilišta u Zagrebu, Ulica
kralja Zvonimira 8, s početkom u 9.30 sati. Na radionici će voditelji projekata financiranih u okviru
programa Uspostavljanje programa združenih studija predstaviti rezultate svoga rada te pokrenuti
raspravu o problemskim područjima, aktualnim pitanjima i rješenjima uspostave programa združenih
studija u Hrvatskoj i Europi, a predstavit će se i publikacija Zaklade o temi združenih studija. Njemačka
znanstvena zaklada (DFG), članica Međunarodnog savjeta Zaklade, također će predstaviti svoj program
International Research Training Groups. Prijave za sudjelovanje na radionici traju do 26. ožujka 2007.
Podrobnije obavijesti nalaze se na: http://www2.nzz.hr .
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Potpisani sporazumi
Potpisan je obnovljeni Sporazum o suradnji između Jagelonskog
sveučilišta u Krakowu (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie) i
Sveučilišta u Zagrebu za naredne tri godine, uz mogućnost
produženja za isto razdoblje ako ga ni jedna strana prethodno ne
otkaže. Sporazum je obnovljen na prijedlog Sveučilišta u
Krakowu, i to radi produženja i jačanja suradnje, koja
neprekidno traje od 1977. Predviđa razmjenu znanstvenika i
nastavnika u ukupnom godišnjem trajanju do 35 dana za svako
sveučilište. Sporazumom je predviđena i razmjena dvaju
jednosemestralnih studentskih boravaka čiji se uvjeti dogovaraju
posebnim
međusveučilišnim
ponudama
početkom
svake
kalendarske godine. Podrobnije o Jagelonskom sveučilištu možete
saznati na http://www.uj.edu.pl .

Otvoren je natječaj Ministarstva
znanosti, obrazovanja i športa RH
i Vlade SAD-a za sljedeće
stipendije za akademsku godinu
2008./2009.:
Program Fulbright
Program H. Humphrey
Rok za prijavu: 1. svibnja 2007.
Podrobnije obavijesti, upute i
obrasci nalaze se na stranicama
http://www.mzos.hr i http://
www.usembassy.hr.

Natječaji za stipendije u okviru sporazuma
Sveučilišta u Zagrebu i stranih sveučilišta
U tijeku je prijava za sljedeće stipendije za zimski semestar akademske godine 2007./2008.:
Sveučilište u Helsinkiju (http://www.helsinki.fi/exchange/info.htm). Rok za prijavu: 2. travnja
2007.
Sveučilište u Zürichu (http://www.int.unizh.ch). Rok za prijavu: 21. ožujka 2007.
Svako sveučilište dodjeljuje po jednu stipendiju. Natjecati se mogu redoviti studenti viših godina
studija s dobrim uspjehom u studiju te znanjem odgovarajućeg stranog jezika koje dokazuju potvrdom.
Raspisana su i dva natječaja za ljetne tečajeve njemačkog jezika:
Sveučilište u Mainzu (http://uni-mainz.de/ferienkurs). Rok za prijavu: 27. travnja 2007.
Sveučilište u Beču (http://www.univie.ac.at/WIHOK/wihok_index_d.html). Rok za prijavu: 30.
ožujka 2007.
Podrobnije obavijesti, odnosno cjelokupni tekstovi natječaja s popisom potrebnih dokumenata za
prijavu, nalaze se na http://www.unizg.hr/medjunarodna/stipendije/.

The Coimbra Group Hospitality Scheme
Sveučilišta okupljena u udruzi Coimbra Group nude
stipendije mlađim znanstvenicima (do 35 godina) iz
istočnih zemalja, uključujući i Hrvatsku, za kraće
istraživačke boravke u inozemstvu. Prijave se primaju
isključivo elektroničkim putem od 1. do 30. ožujka
2007. na stranicama
http://www.coimbragroup.be/08_projectsCOI1_hospitality.php
gdje se
nalaze i podrobnije obavijesti te popis sveučilišta koja
sudjeluju u programu za 2007. godinu.

Vijesti iz EUA (European
University Association)
4. EUA konferencija europskih ustanova
visokog obrazovanja održat će se od 29. do
31. ožujka u Lisabonu, Portugal.
Nacionalna izvješća i Nacionalni akcijski
planovi za priznavanje diploma (uključujući
i ona RH) nalaze se na http://www.eua.be .

Vijesti iz sveučilišne mreže UNICA

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:

Sveučilište u Ljubljani organizirat će od 19. do 22. travnja
2007. sastanak djelatnika ureda za međunarodnu suradnju i
osoba za kontakte zaduženih za aktivnosti mreže UNICA kako
bi se razmotrile mogućnosti unaprjeđenja mobilnosti između
sveučilišta unutar mreže. Podrobnije na: http://
www.ulb.ac.be/unica/index.html .
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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.

