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Elektronička verzija Akademskog
glasnika nalazi se na:
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www.unizg.hr/medjunarodna/
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Iz Ureda za meñunarodnu suradnju
U sklopu aktivnosti poticanja mobilnosti studenata i profesora Sveučilišta u Zagrebu te priprema za ulazak u
program Erasmus, Ured za meñunarodnu suradnju želi upoznati zainteresirane s mogućnostima stipendiranja
boravaka u inozemstvu. Stoga se u suradnji s prodekanima, osobama za kontakt i uredima za meñunarodnu
suradnju na fakultetima/akademijama organiziraju predavanja i tribine vezane za tu temu. Do sada su održane
prezentacije na Fakultetu elektrotehnike i računarstva, Fakultetu strojarstva i brodogradnje, Kineziološkom
fakultetu i Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije. Ovom prilikom najavljujemo predavanje na
Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu (15. travnja 2008. u 16h).
Ured će se takoñer predstaviti budućim i sadašnjim studentima na 12. smotri Sveučilišta u Zagrebu koja će se
održati u Studentskom centru od 10. do 12. travnja 2008. Osim predstavljanja promidžbenog materijala vezanog
uz studij na stranim sveučilištima, Ana Horvatović, prof., održat će 10. travnja 2008. u 15h prezentaciju s
naslovom Mobilnost studenata - kako provesti semestar na stranom sveučilištu. Više o Smotri pročitajte na http://
smotra.unizg.hr/.

Tempus IV
U tijeku je poziv za podnošenje projektnih prijedloga u okviru programa Tempus IV, a krajnji rok za prijavu jest
28. travnja 2008. Projektni prijedlozi prijavljuju se elektroničkim putem, a obrasci su dostupni na internetskim
stranicama Europske komisije. Prijavni obrazac za JP projekte nalazi se na http://ec.europa.eu/education/
programmes/tempus/call08/jp_2008_application_form_final_en.doc, a za SM projekte: http://ec.europa.eu/
education/programmes/tempus/call08/sm_2008_application_form_final_en.doc . U slučaju dodatnih pitanja vezanih
uz Tempus projekte u našem Uredu možete se obratiti Maji Adžiji, prof. (maja.adzija@unizg.hr).
U organizaciji Agencije za znanost i visoko obrazovanje održana je 27. ožujka 2008. radionica s naslovom Prijavljivanje
Tempus projekata. Cilj radionice bio je upoznavanje sudionika iz visokog obrazovanja i znanosti s linijom financiranja
Tempusa IV, njenim programima i karakteristikama, načinom prijave i financiranjem. Naglasak radionice bio je na
pisanju prijave Tempus IV projekta. Radionicu je vodila prof. dr. sc. Blaženka Divjak s Fakulteta organizacije i
informatike. Podrobnije o radionici pročitajte na: http://www.unizg.hr/medjunarodna/tempus/.

Vijesti iz sveučilišnih mreža
UNICA-mreža organizira niz svojih aktivnosti: seminar za edukaciju stručnjaka za Bolonjski proces (Madrid, 30.
lipnja—1. srpnja), godišnji sastanak ureda za meñunarodnu suradnju (Pariz, 10.-12. travnja), kao i seminar s
temom znanstvene komunikacije (Prag, 15.-16. svibnja). Takoñer je raspisan natječaj za studente zainteresirane
za dvomjesečnu praksu u tajništvu Mreže. Posebno je zanimljiv projekt promidžbe reforme visokog obrazovanja u
Tempus zemljama u kojem sudjeluje i Sveučilište u Zagrebu. U Zagrebu će se u lipnju 2008. održati seminar o toj
temi.
Podrobnije na: http://www.ulb.ac.be/unica .
DRC-mreža održala je 13. ožujka 2008. u Kremsu godišnju skupštinu na kojoj su sa Sveučilišta u Zagrebu
sudjelovali prof. dr. sc. Aleksa Bjeliš i prof. dr. sc. Helena Jasna Mencer. Godišnji sastanak djelatnika ureda za
meñunarodnu suradnju održat će se 19. i 20. lipnja 2008. na Sveučilištu Palacký u Olomoucu. Mreža takoñer
organizira seminar s temom strateškog planiranja na sveučilištima (Krems, 28. svibnja) te ljetnu školu o pitanju
odnosa izmeñu visokoškolskih ustanova i regija u kojima djeluju (Krems, 22. lipnja—4. srpnja). Više na: http://
www.d-r-c.org.
Sveučilišna agencija za frankofoniju (AUF) raspisala je natječaj za stipendije za mobilnost, i to: stipendije za
diplomske studije, doktorske stipendije, stipendije za nastavno/znanstveno usavršavanje, stipendije za odlazak na
znanstvene skupove te za financiranje gostujućih profesora. Rok za prijavu: 25. travnja 2008.
Podrobnije na http://www.auf.org.
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Inicijative za nove sporazume
Sveučilište Otto-von-Guericke, Magdeburg, Njemačka (http://www.uni-magdeburg.de)
Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu dostavio je prijedlog za potpisivanje meñusveučilišnog sporazuma sa
Sveučilištem Otto-von-Guericke iz Magdeburga u Njemačkoj (Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg). Prijedlog se
temelji na višegodišnjoj suradnji Kineziološkog fakulteta s Institutom za sportske znanosti (Institut für
Sportwissenschaft) Sveučilišta u Magdeburgu u okviru razmjene nastavnika, održavanja predavanja na
poslijediplomskom studiju, sudjelovanja na konferencijama te zajedničkog rada unutar mreže sveučilišta i fakulteta
pod nazivom International Network of Sports and Health Sciences.
Hanyang sveučilište u Seoulu, Koreja (http://www.hanyang.ac.kr/english)
Hanyang sveučilište u Seulu (Hanyang University, Seoul, Korea) iskazalo je interes za suradnju sa Sveučilištem u
Zagrebu te predlaže potpisivanje meñusveučilišnog sporazuma, prije svega za poticanje razmjene profesora i
studenata, ali i za druge oblike meñusveučilišne 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 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) najkasnije do 30. travnja 2008.

Za sveučilišne nastavnike
Otvoren je natječaj Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa RH i Vlade SAD-a za stipendije za boravak u SADu u okviru programa Fulbright i programa Hubert H. Humphrey za akademsku godinu 2009./2010. Rok za prijavu:
2. svibnja 2008. Podrobnije na: http://zagreb.usembassy.gov.
Otvoren je natječaj za dvomjesečne stipendije na London School of Economics and Political Science namijenjene
nastavnicima na fakultetima društvenih znanosti u Hrvatskoj. Rok za prijavu: 15. travnja 2008. Više na: http://
www.unizg.hr/medjunarodna/stipendije/.
U sklopu bilateralnih sporazuma Sveučilišta u Zagrebu i suradnih sveučilišta moguća je razmjena sveučilišnih
profesora u okviru godišnjih kvota. Za podrobnije obavijesti obratite se koordinatoru za meñunarodnu suradnju na
svom fakultetu/akademiji ili u naš Ured (dr. sc. Andrea-Beata Jelić; andrea.jelic@unizg.hr).
Najavljujemo

Za studente
Stipendija Sveučilišta u Varšavi (http://www.bwz.uw.edu.pl)
Rok za prijavu: 16. travnja 2008.
Stipendija Sveučilišta u Grazu (http://www.uni-graz.at)
Rok za prijavu: 18. travnja 2008.
Stipendija Sveučilišta Murdoch u Australiji (http://www.murdoch.edu.au)
Rok za prijavu: 25. travnja 2008.
Stipendija Sveučilišta u Linzu (http://www.jku.at)
Rok za prijavu: 25. travnja 2008.
Stipendija Sveučilišta u Pečuhu (http://www.ki.pte.hu)
Rok za prijavu: 30. travnja 2008.
Stipendija Tehničkog sveučilišta München (http://portal.mytum.de)
Rok za prijavu: 30. travnja 2008.
Stipendija Sveučilišta Humboldt u Berlinu (http://www.hu-berlin.de)
Rok za prijavu: 8. svibnja 2008.
Stipendija Tehničkog sveučilišta u Beču (http://www.tuwien.ac.at)
Rok za prijavu: 15. svibnja 2008.
Stipendija Sveučilišta u Mainzu (http://www.uni-mainz.de)
Rok za prijavu: 30. svibnja 2008.
Stipendija Sveučilišta Paris IV (http://www.paris-sorbonne.fr/)
Rok za prijavu: 30. svibnja 2008.
Stipendija Sveučilišta u Rostocku (http://www.uni-rostock.de)
Rok za prijavu: 11. lipnja 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/.
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Konferencija Student Workload
and Learning Outcomes; Key
Components for (Re)Designing
Degree Programmes održat će
se u Bruxellesu 21. i 22. travnja
2008. u sklopu projekta
Tuning. Podrobnije obavijesti
na: http://tuning.unideusto.org/
tuningeu/.
Ured za meñunarodnu suradnju
Sveučilišta u Zagrebu
Trg m. Tita 14
HR-10000 Zagreb
E-mail: iro@unizg.hr
URL: www.unizg.hr
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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 Ščurić, prof.
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