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Travanj 2007.
Broj 4/2007.
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/.

dnju
dnu sura
eđunaro grebu
m
a
z
d
a
Ure
ta u Z
Sveučiliš

Sastanak prodekana i kontakt osoba za međunarodnu suradnju, tajnika akademija i
fakulteta, članova Odbora za međunarodnu suradnju i Ureda za međunarodnu suradnju
Sveučilišta u Zagrebu
U srijedu, 21. ožujka 2007. u auli Sveučilišta u Zagrebu održan je sastanak prorektora za međunarodnu
suradnju prof. dr. sc. Ivana Šimonovića i prodekana te kontakt osoba za međunarodnu suradnju, tajnika
akademija i fakulteta, članova Odbora za međunarodnu suradnju i Ureda za međunarodnu suradnju
Sveučilišta u Zagrebu. Cilj sastanka bio je upozoriti na potrebu ubrzanog intenziviranja međunarodne
suradnje kao priprema za ulazak Hrvatske u Europsku uniju. Teme na dnevnom redu uključivale su
razgovor o aktivnostima međunarodne suradnje koje su u tijeku, razmjenu iskustava i planiranje
budućih aktivnosti. Posebno se raspravljalo o financijskim vidovima međunarodne suradnje, o
horizontalnoj mobilnosti, uključivanju u LL program Europske komisije, uvođenju programa na
engleskom jeziku, združenim studijima te o ustroju i odnosu ureda za međunarodnu suradnju na
sastavnicama te središnjeg Ureda za međunarodnu suradnju. O prezentacijama sa sastanka te o
zaključcima pročitajte na http://www.unizg.hr/bopro/activities/ium_2007.htm.

Aktivnosti u okviru Tempus projekta Moving Ahead with the Bologna Process in Croatia
(BOPROCRO)
U okviru Tempus projekta BOPROCRO održane su sljedeće aktivnosti:
)Bologna seminar: implementacija Bolonjskog procesa u visokom umjetničkom obrazovanju (Sveučilište
u Zagrebu, 12. ožujka 2007.; u suradnji s Tempus SCM projektom Furtherance of Bologna Promotion in
Croatia).
)Seminar o kulturnim, socijalnim i ekonomskim aspektima Bolonjskog procesa (Sveučilište u Osijeku,
10. ožujka 2007.; u suradnji s Tempus SCM projektom Furtherance of Bologna Promotion in Croatia).
)Radionica za djelatnike ureda za međunarodnu suradnju (Sveučilište u Dubrovniku, 2.-4. travnja
2007.).
Podrobnije obavijesti i prezentacije nalaze se na stranicama http://www.unizg.hr/bopro/index.html .
Nacionalna zaklada za znanost, visoko školstvo i
tehnologijski razvoj RH održala je 3. travnja
2007. poludnevnu radionicu s naslovom
Združeni studiji. Podrobnije na: http://
www2.nzz.hr/ .

11. smotra Sveučilišta u Zagrebu održana je u
Studentskom centru 29. - 31. ožujka 2007. Budućim i
sadašnjim studentima svoje je brošure predstavio i
Ured za međunarodnu suradnju. Podrobnije o Smotri:
http://www.unizg.hr/smotra2007/.

Konferencija europskih ministara zaduženih za visoko obrazovanje — London 2007.
Konferencija europskih ministara zaduženih za visoko obrazovanje održat će se 17. i 18. svibnja 2007. u
Londonu. Riječ je o petoj ministarskoj konferenciji u okviru Bolonjskog procesa. Očekuje se
sudjelovanje delegacija iz 46 zemalja, predstavnika Europske komisije te šest savjetodavnih
organizacija. Cilj je konferencije analiza postignutog te određivanje zadaća i prioriteta za stvaranje
Europskog prostora visokog obrazovanja (EHEA) do 2010. Na konferenciji će se raspravljati i o
očekivanjima nakon 2010. te o internacionalizaciji visokog školstva. Očekuje se da će neke od glavnih
tema biti razvoj strategije za postizanje vanjske dimenzije Bolonjskog procesa, kao i rasprava o
socijalnim pitanjima i okviru kvalifikacija. Kao što je bio slučaj i na prethodnim ministarskim
konferencijama, pripremit će se i posebno priopćenje. Podrobnije na: http://www.dfes.gov.uk/
bologna/.
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Sveučilišna agencija za
frankofoniju (Agence
universitaire de la
Francophonie)

Potpisan sporazum između Sveučilišta u Zagrebu i
Sveučilišta York, Toronto
Rektor Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Aleksa Bjeliš i dr. Sheila
Embleton, Vice-President Academic, sa Sveučilišta u Yorku
potpisali su 29. ožujka 2007. Sporazum o suradnji i Protokol o
razmjeni studenata. Potpisivanje je pokrenuo Edukacijskorehabilitacijski fakultet čija je suradnja započela prije više od 6
godina na međunarodnom projektu, a nastavila se u okviru
poslijediplomskog doktorskog programa ERF-a Razvoj i evaluacija
u zajednici utemeljene prevencije i rehabilitacije (Prevencijska
znanost i studij invaliditeta). Sveučilište York pokazalo je interes
i za proširenje suradnje sa Sveučilištem u Zagrebu i razmjenu
studenata. Potpisivanje sporazuma svojim su interesom podržali
Filozofski fakultet, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije,
Prirodoslovno-matematički fakultet i Akademija likovnih
umjetnosti.
Svečanosti
potpisivanja,
uz
predstavnike
Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta i Akademije likovnih
umjetnosti, prisustvovali su i predstavnici Veleposlanstva Kanade.
Podrobnije obavijesti o Sveučilištu York nalaze se na http://
www.yorku.ca.

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 Rostocku (http://www.uni-rostock.de). Rok
za prijavu: 21. svibnja 2007.
&Sveučilište u Krakowu (http://www.uj.edu.pl/). Rok za
prijavu: 4. svibnja 2007.
&Sveučilište u Padovi (http://www.unipd.it/). Rok za
prijavu: 28. svibnja 2007.
&Sveučilište u Mainzu (http://www.uni-mainz.de/eng/).
Rok za prijavu: 16. svibnja 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/.

Sveučilišna agencija za frankofoniju
multilateralna je organizacija koja
potiče suradnju i solidarnost među
sveučilišnim
ustanovama
koje
međusobno
povezuje
francuski
jezik. Agencija je osnovana 1961. u
Montrealu i ima 635 članova, a u
okviru nje djeluje i više od 350
sveučilišnih odsjeka koji se bave
francuskim
studijima. Agencija
svoje aktivnosti provodi preko
devet regionalnih ureda, i to kroz
pet programa: (1) Francuski jezik,
kulturna i jezična raznolikost, (2)
Vidovi pravne države i demokracije,
(3)
Podrška
informacijskim
i
komunikacijskim tehnologijama za
razvoj
visokog
školstva
i
istraživanja, (4) Podrška i jačanje
sveučilišne izvrsnosti, (5) Okoliš i
trajni
solidarni
razvoj.
Na
Sveučilištu u Zagrebu gostovala je
20. ožujka 2007. Marie-Charlotte
Bolot,
voditeljica
Regionalnog
ureda za Srednju i Istočnu Europu,
te je u auli predstavila djelatnost
Agencije, kao i mogućnosti i
važnost suradnje s Agencijom za
Sveučilište u Zagrebu. Podrobnije
obavijesti o Agenciji nalaze se na
http://www.auf.org .

Europski Forum Alpbach s temom
Emergence održat će se 16. 8. - 1. 9.
2007. u mjestu Alpbachu u Tirolskim
alpama. Obavijesti o programu i
stipendijama nalaze se na: http://
alpbachlin.acw.at/.

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:

Otvoreni su sljedeći natječaji za financiranje:
&Fond “Jedinstvo uz pomoć znanja” - zajednička istraživanja
znanstvenika i stručnjaka iz dijaspore s partnerima u
domovini: http://www.ukf.hr .
&MZOS i AMAC-MA—studentski stručni projekti: http://
www.amac-ma.org.
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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.

