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Iz Ureda za meñunarodnu suradnju
 U tijeku su pripremne aktivnosti za pilot-projekt Erasmus koji je najavila Agencija za mobilnost i programe

Europske unije. U travnju je održan 3. sastanak ECTS-koordinatora na kojem su iz Agencije za mobilnost i
programe EU prisustvovale privremena ravnateljica Tina Šarić, prof., i mr. sc. Zrinka Dujmović te Loredana
Maravić, načelnica Odjela za europske integracije MZOŠ-a. Zajedno s Uredom za meñunarodnu suradnju
Sveučilišta u Zagrebu predstavile su pilot-projekt Erasmus za akademsku godinu 2008./2009. Erasmus je
potprogram u okviru Programa za cjeloživotno učenje kojim se ostvaruje odlazna mobilnost hrvatskih studenata,
nastavnika i administrativnog osoblja na strana partnerska sveučilišta. Dogovoren je i postupak za sklapanje
Erasmus bilateralnih sporazuma, o čemu su obaviješteni i svi dekani, prodekani te kontakt osobe za
meñunarodnu suradnju. Cilj je potaknuti što veći broj sveučilišnih nastavnika na aktiviranje svojih partnera na
stranim sveučilištima i potpisivanje Erasmus-ugovora za pojedina područja studija, a zatim i upoznati studente i
profesore s mogućnošću sudjelovanja u ovom programu mobilnosti. Na sveučilišnoj razini aktivnosti vezane uz
potpisivanje sporazuma koordinira gña Ana Ružička, prof., voditeljica Ureda za meñunarodnu suradnju (tel.:
46-98-101; e-mail: ana.ruzicka@unizg.hr).
 Nastavljamo i održavanje prezentacija s naslovom Mobilnost studenata - kako provesti semestar na stranom sveučilištu
na pojedinim akademijama i fakultetima. Tako su 25. i 30. travnja 2008. održane prezentacije na Ekonomskom
fakultetu, a u planu je posjet Kampusu Borongaj.
 U suradnji sa studentskom organizacijom AEGEE i Agronomskim fakultetom, koji je ustupio svoj autobus,
organizirali smo 19. travnja 2008. jednodnevni izlet za strane studente u Varaždin i Trakošćan. Studenti su se
upoznali s povijesnom i kulturnom baštinom sjeverozapadne Hrvatske i prirodnim ljepotama Zagorja.

Novi Odbor za meñunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu započeo rad
U prostorijama Sveučilišta u Zagrebu u Zvonimirovoj 8, održana je 22. travnja 2008. prva konstituirajuća sjednica
Odbora za meñunarodnu suradnju. U taj su odbor imenovani: prof. dr. sc. Aleksandar Durman s Filozofskog
fakulteta za humanističko područje, izv. prof. Dalibor Cikojević s Muzičke akademije za umjetničko područje, prof.
dr. sc. Nevenka Čavlek s Ekonomskog fakulteta za društveno područje, prof. dr. sc. Zdenko Kovač s Medicinskog
fakulteta za biomedicinsko područje, Aleksandar Mešić s Agronomskog fakulteta kao student poslijediplomskog
studija, prof. dr. sc. Ivan Pejić s Agronomskog fakulteta za biotehničko područje, doc. dr. sc. Karin Šerman s
Arhitektonskog fakulteta za tehničko područje i prof. dr. sc. Marijan Herak s Prirodoslovno-matematičkog fakulteta
za prirodoslovno područje. Predstavnik studenata imenovat će se naknadno. Koordinator Odbora je prof. dr. sc.
Ivan Šimonović, a za predsjednika Odbora jednoglasno je izabran prof. dr. sc. Zdenko Kovač. Na sjednici se
raspravljalo o aktivnostima koje je moguće financirati iz sredstava za meñunarodnu suradnju te o kriterijima za
raspodjelu sredstava. Predstavljeni su i novi bilateralni sporazumi Sveučilišta u Zagrebu i pilot-projekt Erasmus.

Najavljujemo
U sklopu projekta Promotion of European Higher Education Reforms in the Tempus Countries, čiji je glavni koordinator
UNICA-mreža, a financira ga Europska komisija kroz Tempus IV program, Sveučilište u Zagrebu bit će 16. i 17.
lipnja 2008. domaćin seminara s naslovom Promoting European Higher Education Reform: Contributions of the Bologna
Process - Principles & Instruments. Seminarom će predsjedati Arthur Mettinger, bivši predsjednik sveučilišne mreže
UNICA. Prvog dana seminara organizirat će se paralelni seminari sa sljedećim temama: modernizacija upravljanja
sveučilištima, modernizacija kurikuluma i razvoj sustava osiguranja kvalitete. Drugog dana seminara organizirat će se
trening o virtualnoj zajednici. U radu seminara sudjelovat će predstavnici svih zemalja koje sudjeluju u Tempus
programu, a očekuje se od 120 do 150 sudionika.
Podrobnije na: http://zagreb2008.bolognapromoters.net/.
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Tempus IV
Rok za prijavu Tempus IV projekata elektroničkim putem bio je 28. travnja 2008. Sveučilište u Zagrebu prijavilo je
pet projekata u kojima je ono ugovaratelj, od toga tri projekta u okviru Zajedničkih projekata (JP) u području
ekonomije, veterine i poslijediplomskih studija, te dva projekta u okviru Strukturalnih mjera (SM) u području
ekonomije i medicine.

Vijesti iz sveučilišnih mreža
UNICA-mreža od 24. do 27. rujna 2008. na Sveučilištu u Varšavi organizira studentsku konferenciju u čijem će
radu sudjelovati i studentski predstavnici Sveučilišta u Zagrebu. Podrobnije na: http://www.ulb.ac.be/unica.
DRC-mreža organizira ljetnu školu o regionalnoj suradnji koja će se održati na Sveučilištu u Kremsu od 29. lipnja
do 6. srpnja 2008. Više na: http://www.drc2008.idresearch.hu.
Europsko udruženje sveučilišta (EUA) najavljuje konferenciju s temom osiguranja kvalitete The 3rd European
Quality Assurance Forum koja će se održati od 20. do 22. studenoga 2008. u Budimpešti. Rok za prijavu radova:
31. srpnja 2008. Podrobnije na http://www.eua.be.

Za sveučilišne nastavnike
Raspisan je natječaj za poslijedoktorsko usavršavanje na Sveučilištu u Edimburgu (The Institute for Advanced Studies
in the Humanities) za akademsku godinu 2008./2009. Podrobnije na: http://www.iash.ed.ac.uk/bursaries.html.
U sklopu bilateralnih sporazuma Sveučilišta u Zagrebu i suradnih sveučilišta moguća je razmjena sveučilišnih
nastavnika 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).
Na temelju zaključaka okruglog stola Mobilnost i priljev mozgova održanog u prosincu prošle godine, Nacionalna
zaklada za znanost pokrenula je forum na kojem znanstvenici mogu iznijeti svoja iskustva vezana uz dolazak i
znanstveni boravak u Hrvatskoj. Osim kao mjesto razmjene iskustava, forum će poslužiti i za izradu vodiča za
znanstvenike koji žele doći u Hrvatsku. Forum se nalazi na adresi http://www.nzz.hr.
I dalje je otvoren natječaj Fonda “Jedinstvo uz pomoć znanja” pod nazivom “Stjecanje iskustava” u sklopu kojeg je
moguće financiranje kraćih boravaka mladih stručnjaka i znanstvenika iz Hrvatske u istraživačko-razvojnim centrima
u inozemstvu radi uspostave suradnje i stjecanja novih vještina i znanja. O uvjetima natječaja podrobnije pročitajte
na http://www.ukf.hr.

Za studente

Najavljujemo

Studentska razmjena

Stipendije Sveučilišta u Mainzu (http://www.uni-mainz.de)
Rok za prijavu: 30. svibnja 2008.

Stipendija Sveučilišta Paris IV (http://www.paris-sorbonne.fr/)

Simpozij Inter-generational
Learning in Europe održat će
se na Sveučilištu u Grazu
30. i 31. svibnja 2008.
Podrobnije obavijesti na:

http://add-life.uni-graz.at/.

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/.

Ured za meñunarodnu suradnju
Sveučilišta u Zagrebu
Trg m. Tita 14
HR-10000 Zagreb
E-mail: iro@unizg.hr
URL: http://www.unizg.hr/
medjunarodna_suradnja/
Glavni urednici:
prof. dr. sc. Ivan Šimonović
Ana Ružička, prof.

Studij u inozemstvu

Veleposlanstvo Japana u Republici Hrvatskoj, u ime japanskog Ministarstva
obrazovanja kulture, sporta, znanosti i tehnologije (MEXT), nudi hrvatskim
studentima jednu stipendiju za 2009. godinu za studij u Japanu. Riječ je o
istraživačkom studiju u trajanju od 18 do 24 mjeseca ili o poslijediplomskom
studiju. Rok za prijavu: 20. lipnja 2008. Podrobnije na: http://www.hr.embjapan.go.jp/index.htm.

Urednički odbor:
dr. sc. Andrea-Beata Jelić
Maja Adžija, prof.
Tereza Begović, dipl. polit.
Ana Horvatović, prof.
Željka Pitner, prof.
Mira Ščurić, prof.
Lektura:

2

Višnja Milaković, prof.

