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Elektronička verzija Akademskog
http://
glasnika nalazi se na:
www.unizg.hr/medjunarodna/
akademski_glasnik/.
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Iz Ureda za meñunarodnu suradnju
 Natječaj za pilot-program Erasmus, koji je najavila Agencija za mobilnost i programe Europske unije za

akademsku godinu 2008./2009., neće biti raspisan do potpisivanja IPA financijskog sporazuma izmeñu
Hrvatske i Europske unije. Ured za meñunarodnu suradnju, zajedno s mnogim nastavnicima, ECTS
koordinatorima i djelatnicima ureda za meñunarodnu suradnju na fakultetima i akademijama, uložio je znatan
napor za uspostavu kontakata s više od šezdeset stranih partnera u vezi s potpisivanjem sporazuma Erasmus.
Na svojoj 2. sjednici održanoj 3. lipnja 2008. Odbor za meñunarodnu suradnju izrazio je svoje negodovanje
izostankom uključivanja Hrvatske u program Erasmus te izostankom pravovremene službene obavijesti iz
Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa RH. Službeno očitovanje Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa
RH o otkazivanju pilot-programa Erasmus primljeno je 5. lipnja 2008., kao i prijedlog mjera za jačanje
mobilnosti na bilateralnoj osnovi, koje uključuju i financijski aspekt. Pokreće se bilateralni program za akademsku
razmjenu s Republikom Austrijom koji će se financirati iz državnih proračuna dviju zemalja.
 Senat Sveučilišta u Zagrebu na svojoj sjednici održanoj 13. svibnja 2008. donio je odluku o imenovanju prof.
dr. sc. Zdenka Kovača sveučilišnim ECTS koordinatorom.
 Skupina studenata i profesora sa Sveučilišta u Georgiji (SAD) potkraj svibnja boravila je u trodnevnom posjetu
Zagrebu, a na Sveučilištu u Zagrebu dogovoren je nastavak višegodišnje uspješne suradnje. Podrobnije o
Sveučilištu u Georgiji na http://www.uga.edu.

Vijesti iz sveučilišnih mreža
UNICA-mreža u suradnji sa Sveučilištem u Zagrebu organizira više dogañanja: u Zagrebu će se od 16. do 17.
lipnja 2008. održati seminar s naslovom Promoting European Higher Education Reform: Contributions of the Bologna
Process—Principles & Instruments na kojem će sudjelovati predstavnici svih zemalja koje su uključene u Tempus
program; u Poslijediplomskom središtu Sveučilišta u Zagrebu u Dubrovniku od 3. do 5. srpnja 2008. održat će se
seminar za rektore s naslovom Linking Universities and Enterprises: Opportunities and Threats, a 4. srpnja 2008.
radna skupina Bologna Laboratory tamo će održati svoj sastanak. Podrobnije na: http://www.unica-network.eu.
SEFI-mreža najavljuje svoju godišnju konferenciju koja će se s naslovom Quality Assessment—Employability—
Innovation održati na Sveučilištu u Aalborgu od 2. do 5. srpnja 2008. Podrobnije na http://www.sefi2008.com.

Za studente
Studentska razmjena
Stipendija Moskovskog državnog sveučilišta u M.V.Lomonosov (http://www.msu.ru/en/). Rok za prijavu: 12.
rujna 2008.
Natjecati se mogu redoviti studenti viših godina studija s dobrim uspjehom u studiju te znanjem ruskog jezika.
Stipendija Naumann-Etienne Foundation za (poslije)diplomski studij na Sveučilištu Georgia Tech u
Atlanti (http://cyberbuzz.gatech.edu/wsf/nef.php). Rok za prijavu: 24. listopada 2008.
Podrobnije obavijesti, odnosno cjelokupni tekstovi natječaja s popisom potrebnih dokumenata za prijavu, nalaze se
na: http://www.unizg.hr/medjunarodna/stipendije/.
UNICA-mreža raspisala je natječaj za pripravnički staž u trajanju od 3 do 6 mjeseci za obavljanje
administrativnih poslova u tajništvu mreže. Od kandidata se očekuje dobro poznavanje engleskog jezika,
poznavanje osnova rada s računalom, želja za radom u meñunarodnom okruženju, otvorenost i fleksibilnost u
obavljanju radnih zadataka. Pripravnički staž počinje 15. rujna 2008. Podrobnije: http://www.unica-network.eu.
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Potpisani sporazumi
Sveučilište New Brunswick, Fredericton, Kanada (http://www.unb.ca)
Potpisan je Letter of Intent sa Sveučilištem New Brunswick, Fredericton, Kanada, na inicijativu Prirodoslovnomatematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, odnosno kontakata Biološkog odsjeka, za suradnju u razmjeni
studenata, profesora i istraživača te edukaciju. Interesom za suradnju i prijedlozima potpisivanje su podržali
Ekonomski fakultet, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije te Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.
Sveučilište u Georgiji, SAD (http://www.uga.edu)
Potpisan je obnovljeni Sporazum o suradnji izmeñu Sveučilišta u Zagrebu i Sveučilišta u Georgiji, Athens, SAD.
Sporazum je prvi put potpisan 2002., a ove je godine obnovljen za novo razdoblje od 5 godina.
South East European University, Tetovo, Makedonija (SEEU, http://seeu.edu.mk)
Potpisan je Sporazum o suradnji izmeñu Sveučilišta u Zagrebu i South East European University u Tetovu. Sporazum je
potpisan 24. svibnja 2008. za vrijeme boravka rektora Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Alekse Bjeliša na SEEU.
Sveučilište iz Lausanne, Švicarska (http://www.unil.ch)
Potpisan je Memorandum o suradnji Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Fakulteta društvenih i političkih
znanosti Sveučilišta iz Lausanne u Švicarskoj. Predviña suradnju u razmjeni studenata i profesora te zajedničke
istraživačke aktivnosti u području društvenih i političkih znanosti, povijesti, psihologije i socijalne psihologije.
Masarykovo sveučilište u Brnu, Češka (http://www.muni.cz)
Potpisan je Sporazum izmeñu Sveučilišta u Zagrebu i Masarykovog sveučilišta u Brnu radi poticanja suradnje u
razmjeni nastavnika i znanstvenika, zajedničkim programima i razmjeni studenata. Nositelji suradnje predviñene ovim
sporazumom jesu Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Filozofski fakultet Masarykovog sveučilišta u Brnu.

Inicijative za nove sporazume
Savezno sveučilište u Belo Horizonteu, Brazil (Universidade Federal de Minas
Gerais, UFMG) http://www.ufmg.br
Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu dostavio je prijedlog za
sporazum sa Saveznim sveučilištem u Belo Horizonteu na temelju inicijative
profesora Geološkoga odsjeka PMF-a koji su s brazilskim kolegama razvili
intenzivnu suradnju te postoji obostrani interes akademskih partnera za uspostavu
službene bilateralne suradnje koja bi uključivala razmjenu studenata i nastavnika.
Eastern Mediterranean University, North Cyprus (http://www.emu.edu.tr)
Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu izvijestio je o interesu za potpisivanje
sporazuma s Eastern Mediterranean University na kojem su ostvarili uspješne
kontakte te je ovo sveučilište predložilo potpisivanje meñusveučilišnog sporazuma.
Metropolitno sveučilište u Pragu, Češka (Metropolitní univerzita Praha) (http://
www.mup.cz)
Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu dostavio je prijedlog za sporazum s
Metropolitnim sveučilištem u Pragu. Ovo privatno sveučilište predlaže početak
suradnje u razmjeni studenata i nastavnika te u području znanosti i istraživanja.
Sveučilište West Chester, Pennsylvana, SAD (West Chester University of
Pennsylvania) (http://www.wcupa.edu )
Sveučilište West Chester, Pennsylvana, SAD, iskazalo je interes za suradnju sa
Sveučilištem u Zagrebu i predložilo sporazum radi poticanja i uzajamnog
podupiranja meñusveučilišnih kontakata i suradnje.

Najavljujemo
Godišnja konferencija
udruženja EAIE (European
Association for International
Education) održat će se na
Sveučilištu u Antwerpenu
od 10. do 13. rujna 2008.
Konferencija je prilika za
povezivanje s europskim
partnerima te razmjenu
informacija zahvaljujući
bogatom programu
seminara, predavanja i
radionica.
Podrobnije na http://
www.eaie.org.

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/

Sveučilište u Maleziji, Kuala Lumpur (University of Malaya) (http://
www.um.edu.my)
Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Maleziji obavijestilo je Sveučilište u Zagrebu
o interesu Sveučilišta u Maleziji za sporazum sa Sveučilištem u Zagrebu, odnosno za
otvaranje institucionalne meñusveučilišne suradnje.

Glavni urednici:
prof. dr. sc. Ivan Šimonović
Ana Ružička, prof.

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).

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

