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Svibanj 2007.
Broj 5/2007.
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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Program Tempus IV
Program TEMPUS (Trans-European Mobility Scheme for University Studies) namijenjen
je
međusveučilišnoj suradnji zemalja Europske unije sa zemljama partnerima iz regija Zapadnog Balkana,
Istočne Europe, Srednje Azije, sjeverne Afrike i Bliskog istoka radi razvoja sustava visokog obrazovanja.
Program je pokrenut 1990. godine i financiran je u okviru programa PHARE. Prošao je različite faze, a
Republika Hrvatska uključila se 2000. godine u program Tempus III i otada je odobreno niz projekata
koji su pridonijeli reformi visokog obrazovanja na sveučilištima u Republici Hrvatskoj. Sveučilište u
Zagrebu, kao koordinator i kao partner, sudjelovalo je u velikom broju projekata (http://
www.unizg.hr/medjunarodna/tempus/). Treća faza programa završila je potkraj prošle godine, a rok za
prijavu projekata na posljednji natječaj bio je 15. prosinca 2006. Očekuje se da će se popis odabranih
projekata za financiranje objaviti u lipnju 2007. U tijeku su konzultacije o četvrtoj fazi projekta za
razdoblje od 2007. do 2013. U Bruxellesu je u organizaciji Europske komisije u ožujku održan sastanak
predstavnika 53 zemlje (ministri obrazovanja iz zemalja Europske unije i 26 Tempus partnerskih
zemalja) na kojem su razmijenjena dosadašnja iskustva te se razgovaralo o pripremi novog programa. U
travnju je održana i studentska konferencija s istom temom. Tom je prigodom 150 studenata
razmijenilo iskustva te raspravljalo o načinima uključivanja studenata u reforme visokog obrazovanja.
Republika Hrvatska do daljnjega ostaje i u četvrtoj fazi programa Tempus, koji će se financirati kroz
program IPA (Instrument for Pre-Accession Assistance). Očekuje se da će se natječaj za prijavu
projekata otvoriti u lipnju 2007., a rok za prijavu planira se za kraj 2007. ili početak 2008. godine. U
svim zemljama koje sudjeluju u programu Tempus postoje nacionalni Tempus uredi. U Hrvatskoj,
Nacionalni Tempus ured od 2005. djeluje u okviru Agencije za znanost i visoko obrazovanje. Opširnije o
programu Tempus: http://ec.europa.eu/education/programmes/tempus/index_en.html. O
Nacionalnom Tempus uredu pročitajte na: http://www.azvo.hr.

Vijesti iz sveučilišne
mreže UNICA
)Sveučilište u Ljubljani organiziralo je
od 19. do 22. 4. 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. Na sastanku je sudjelovao i
Ured za međunarodnu suradnju
Sveučilišta u Zagrebu. Prezentacije sa
sastanka nalaze se na http://
www.ulb.ac.be/unica/.
)6. sastanak Bologna Lab koordinatora
održat će se u Lausannei 1. i 2. 6. 2007.
)Seminar za rektore sveučilišta održat
će se 5. 6. 2007. u Bruxellesu s
naslovom University Strategies in the
European Research Area.

EAIE seminar u Dubrovniku
Seminar o Bolonjskom procesu s naslovom Diploma
Supplement and ECTS as mechanisms of mobility and tuning
with the EU system održat će se u Dubrovniku, u
Poslijediplomskom središtu Sveučilišta u Zagrebu, 14. lipnja
2007. Seminar organiziraju European Association for
International Education (EAIE), Sveučilište u Zagrebu te
TEMPUS projekti Moving Ahead with the Bologna Process in
Croatia i Furtherance of Bologna Process in Croatia. Na
seminaru se očekuje tridesetak sudionika, uglavnom osoba
koje će se aktivno uključiti u provedbu ECTS sustava i Dodatka
diplomi na sveučilištima, fakultetima i akademijama u
Republici Hrvatskoj.
Najavljujemo aktivnosti u okviru Podunavske rektorske
konferencije (DRC). Podrobnije na: http: www.d-r-c.org.
)Radionica za koordinatore za međunarodnu suradnju (IRO),
7.-8. 6. 2007., Budimpešta.
)4. ljetna škola o regionalnoj suradnji, 22.-29. 7. 2007.,
Pečuh.
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Predstavljanje Erasmus programa
na Sveučilištu u Zagrebu

Potpisani sporazumi
)Potpisan je Sporazum o razmjeni studenata između
Sveučilišta u Zagrebu i Sveučilišta Johannes Kepler u Linzu
(http://www.jku.at). U prvoj godini suradnje Sporazum
predviđa razmjenu do dva studentska boravaka u trajanju
od jedne akademske godine ili četiri jednosemestralna
boravka godišnje.
)Potpisan je Sporazum o razmjeni studenata između
Sveučilišta u Zagrebu i Sveučilišta u Uppsali (http://
www.uu.se) utemeljen na Memorandumu o suradnji iz
ožujka 2006. i obostranoj želji dvaju sveučilišta da se
suradnja razvije i ojača u područjima od zajedničkog
interesa. Sporazum je potpisan na 5 godina i predviđa
razmjenu dvaju jednosemestralnih studentskih boravaka.
)Potpisan je Sporazum o suradnji i Memorandum o
razmjeni studenata između Sveučilišta u Zagrebu i
Sveučilišta u Floridi, Gainesville (http://www.ufl.edu).
Sporazum se temelji na prijedlogu i suradnji ostvarenoj u
području matematike. Potpisivanje Sporazuma svojim su
interesom podržali Agronomski fakultet, Ekonomski
fakultet, Fakultet elektrotehnike i računarstva te
Filozofski, Medicinski i Veterinarski fakultet.

Studentska organizacije Erasmus Student
Network (ESN) posjetila je 10. travnja
2007. Sveučilište u Zagrebu kako bi
predstavila Erasmus program i 20 godina
vlastitog
djelovanja.
Dolazak
i
predstavljanje organizirani su u suradnji sa
zagrebačkom lokalnom sekcijom Udruge
studenata Europe (AEGEE). Ured za
međunarodnu suradnju odazvao se pozivu
na sudjelovanje te je 10. travnja u
prostorima SC-a za studente Sveučilišta u
Zagrebu
održana
prezentacija
i
savjetovanje o mogućnostima stipendiranja
i studiranja u inozemstvu. Erasmus
program dio je integriranog Programa
cjeloživotnog učenja Europske unije (LL
Programme) za razdoblje od 2007. do
2013. u kojem Republika Hrvatska zasad ne
sudjeluje.
Podrobnije
o
studentskoj
organizaciji ESN možete saznati na http://
www.esn.org.

Inicijative za nove sporazume
&Mykolas Romeris sveučilište u Vilniusu, Litva: Fakultet organizacije i informatike Sveučilišta u
Zagrebu dostavio je prijedlog za pokretanje postupka potpisivanja sporazuma s ovim sveučilištem s
kojim već ima uspostavljene kontakte i kvalitetnu suradnju u okviru TEMPUS JEP IB projekta eGovCRO,
Institution Building in Croatia – e-government. Informacije o Sveučilištu dostupne su na adresi: http://
www.uu.se.
&Sveučilište u Salfordu (Salford University, A Greater Manchester University), Velika Britanija:
Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu dostavio je prijedlog za pokretanje postupka potpisivanja
sporazuma s ovim sveučilištem s kojim već ima uspostavljene kontakte i suradnju. Informacije o
Sveučilištu dostupne su na adresi http://www.salford.ac.uk.
Mole se zainteresirani fakulteti da obavijest o interesu za ove međusveučilišne sporazume i prijedlog za
suradnju dostave Uredu za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu (poštom na adresu Trg m. Tita
14 ili e-mailom na adresu: mscuric@unizg.hr).
Objavljen je natječaj za stipendije
programa Fulbright za budućnost za
poslijediplomski studij na američkim
U tijeku je prijava za sljedeće stipendije za zimski sveučilištima u akademskoj godini
2008./2009. Rok za prijavu: 4. 6. 2007.
semestar akademske godine 2007./2008.:
&Sveučilište Johannes Kepler u Linzu (http:// Podrobnije http://www.usembassy.hr .
www.jku.at/). Rok za prijavu: 23. svibnja 2007.
&Sveučilište u Berlinu (http://www.hu-berlin.de). Rok
Ured za međunarodnu suradnju
za prijavu: 1. lipnja 2007.
Sveučilišta u Zagrebu
Trg m. Tita 14
&Sveučilište u Grazu (http://www.kfunigraz.ac.at). Rok
HR-10000 Zagreb
za prijavu: 1. lipnja 2007.
E-mail: iro@unizg.hr
URL: www.unizg.hr
Natjecati se mogu redoviti studenti viših godina studija s
Glavni urednici:
dobrim uspjehom u studiju te znanjem njemačkog jezika
prof. dr. sc. Ivan Šimonović
Ana Ružička, prof.
koje dokazuju potvrdom.
Podrobnije obavijesti, odnosno cjelokupni tekstovi Urednički odbor:
mr. sc. Andrea-Beata Jelić
Ana Horvatović, prof.
natječaja s popisom potrebnih dokumenata za prijavu,
Željka Pitner, prof.
nalaze se na http://www.unizg.hr/medjunarodna/
Mira Šćurić
stipendije/.
Lektura:
Višnja Milaković, prof.

Natječaji za stipendije u okviru sporazuma
Sveučilišta u Zagrebu i stranih sveučilišta
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