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Lipanj 2007.
Broj 7/2007.
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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Londonsko ministarsko priopćenje o Bolonjskom procesu
Dvodnevna ministarska konferencija o Bolonjskom procesu održana je u
Londonu 17. i 18. svibnja 2007. Na konferenciji su sudjelovale delegacije iz
46 država potpisnica Bolonjske deklaracije, uključujući i Hrvatsku. Na kraju
skupa usvojeni su zaključci europskih ministara zaduženih za visoko
obrazovanje pod nazivom “Londonsko ministarsko priopćenje” (London
Communiqué). U njemu se posebno ističu dosadašnja postignuća u provedbi
Bolonjskog procesa, kao i prioriteti za sljedeće razdoblje. Posebno se
naglašava važnost razvoja sustava mobilnosti studenata i nastavnika,
nacionalnih kvalifikacijskih okvira i sustava cjeloživotnog obrazovanja.
Osnovat će se i europski registar agencija za osiguranje kvalitete u visokom
obrazovanju. U sljedećem razdoblju posebna će se pozornost posvetiti
socijalnoj dimenziji obrazovnog sustava, zapošljivosti prvostupnika i
promociji Europskog visokoobrazovnog prostora (EHEA) u globalnom
kontekstu. Cjelovit tekst priopćenja i ostale informacije o konferenciji
nalaze se na: http://www.bologna2009benelux.org/.
Sljedeća ministarska konferencija održat će se u travnju 2009. u belgijskom
gradu Leuvenu.

Vlada Republike Hrvatske
donijela je odluku o
potpisivanju
međudržavnog sporazuma
o pristupanju RH Sedmom
okvirnom programu za
istraživanje i tehnološki
razvoj za razdoblje 2007.2013. Sporazum će se
potpisati 13. lipnja 2007.
u Bruxellesu. Podrobnije
o FP7 programu: http://
cordis.europa.eu/fp7/
home_en.html

Sveučilište u Zagrebu postalo je u svibnju 2007. pridruženom članicom Sveučilišne agencije za
frankofoniju (Agence universitaire de la francophonie), mulilateralne organizacije koja potiče na
suradnju i solidarnost među sveučilišnim ustanovama koje međusobno povezuje francuski jezik.
Podrobnije obavijesti o Agenciji kao i natječaji za financiranje, nalaze se na http://www.auf.org.

Okrugli stol o hrvatskim studijima u
svijetu
U Skradinu je 5. i 6. svibnja 2007. u organizaciji
Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu održan
okrugli stol o hrvatskim studijima u svijetu. Na
skupu su razmijenjena iskustva o stanju
hrvatskih studija na Sveučilištu Waterloo,
Sveučilištu Macquarie, Sveučilištu ParisSorbonne, Sveučilištu u Bristolu, a raspravljalo
se i o mogućnostima djelovanja prema Hrvatima
u susjednim zemljama te o stvaranju svjetske
mreže hrvatskih studija. Također se govorilo o
statusu slavistike na sveučilištima u svijetu i o
mogućnostima unaprjeđenja hrvatskih studija u
svijetu kroz institucije za međunarodnu
suradnju. Na skupu je izlagao i prof. dr. Ivan
Šimonović, prorektor Sveučilišta u Zagrebu.
Podrobnije o Hrvatskim studijima: http://
www.hrstud.hr/.

Opća skupština CEI mreže
Opća skupština CEI mreže održana je 4. svibnja 2007.
u Beču. Na Skupštini su sudjelovali predstavnici
sveučilišta članica mreže, predstavnici sveučilišta
kandidata
za članstvo, Federalnog ministarstva
znanosti i istraživanja u Beču, Instituta za
podunavsku regiju i središnju Europu te djelatnici
Tajništva CEI mreže. Sveučilište u Zagrebu
predstavljao je prorektor prof. dr. Ivan Šimonović.
Sudionici su raspravljali o funkcioniranju i o strukturi
mreže te promišljali o mogućim poboljšanjima
suradnje na području prijave zajedničkih projekata,
nastave na engleskom jeziku, financiranja te
promoviranja aktivnosti mreže. Ocijenjen je i
dosadašnji rad u okviru područja suradnje. Sveučilište
u Zagrebu određeno je kao koordinator aktivnosti na
području zaštite okoliša. O aktivnostima mreže
saznajte na: http://www.ceinet.org/home.php.
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Potpisani sporazumi
)Sveučilište u Pečuhu, Mađarska (Pecsi Tudományegyetem)
Tijekom Rektorske konferencije Radne zajednice Alpe Jadran, koja je održana u organizaciji Sveučilišta u
Pečuhu, rektor Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Aleksa Bjeliš i rektor Sveučilišta u Pečuhu prof. dr.
László Lénárd potpisali su 26. svibnja 2007. obnovljeni Sporazum o suradnji kojim se nastavlja suradnja
institucionalizirana Sporazumom iz 2003. Podrobnije informacije o tom sveučilištu nalaze se na http://
www.pte.hu.
Treća konferencija o doktorskom usavršavanju na području biomedicinskih i zdravstvenih znanosti u
Europi ORPHEUS 2007. održat će se u Helsinkiju od 6. do 8. rujna 2007. s temom Doktorsko usavršavanje
i klinička medicina. Podrobnije o konferenciji saznajte na: http://www.amse-med.eu/ .

O projektu Usklađivanje obrazovnih struktura u Europi (Tuning
Educational Structures in Europe) na hrvatskom
Projekt Tuning nastao je kao inicijativa 108 europskih sveučilišta radi građenja konkretnog općeg
pristupa primjeni Bolonjskog procesa u visokom obrazovanju u različitim akademskim područjima.
Tuning pristup sastoji se u metodologiji koja obuhvaća (pre)oblikovanje, razvoj, provedbu i evaluaciju
studijskih programa za svaki bolonjski ciklus. Taj se pristup pokazao primjenjivim širom svijeta, budući
da ga je u međuvremenu prihvatila Južna Amerika (Tuning Latino America projekt), a počinje se
provjeravati i u zemljama Afrike i Dalekog istoka. Predstavnice Sveučilišta u Zagrebu u radnoj grupi
koja se bavi temom obrazovanja jesu prof. dr. Vlasta Vizek-Vidović i doc. dr. Renata Miljević-Riđički.
Najnoviji pregledni izvještaj dosadašnjih postignuća u Tuning projektu Vlasta Vizek-Vidović prevela je
na hrvatski jezik. Publikaciju koja sadrži iscrpan prikaz metodologije utvrđivanja kompetencija, razvoj
građenja ECTS-a, opis ishoda učenja i pristupa poučavanju te sustav unaprjeđivanja kvalitete možete
pročitati na stranicama Tuning projekta: http://tuning.unideusto.org/tuningeu/index.php?
option=content&task=view&id=155&Itemid=182 .

Radionica o odnosima s javnošću
U prostorijama Rektorata Sveučilišta u Zagrebu održana je 30. svibnja 2007. radionica o odnosima s
javnošću u sklopu Tempus projekta “Osnivanje ureda za odnose s javnošću na hrvatskim sveučilištima”
čija je koordinatorica prof. dr. Helena Jasna Mencer. U radu radionice sudjelovali su predstavnici
fakulteta i akademija Sveučilišta u Zagrebu te stručnih službi Rektorata, a predavači su bili gosti sa
Sveučilišta u Ljubljani i profesori Fakulteta političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu. O aktivnostima
projekta pročitajte na: http://www.unizg.hr/tempus_projects/procro/first.html.

Rezultati natječaja za Tempus CARDS SCM projekte iz listopada 2006.
Europska komisija odobrila je financiranje sljedećih projekata na kojima kao partner sudjeluje Sveučilište u
Zagrebu: 1. Tuning IV: Curricular Reform Taking Place. Learning Outcomes and Competencies in HE (prof.
dr. Vlasta Vizek-Vidović), 2. Training for EU-liaison officers in Croatian Universities: pursuing Bologna and
EU integration aims (prof. dr. Krešo Zadro). Odobren je i projekt Enhancing Mobility of the Croatian
Academic Community na kojem sudjeluje više partnera iz Hrvatske. Podrobnije na: http://www.azvo.hr.

Istraživačke stipendije Rektorske konferencije RZ
Alpe-Jadran
Austrijska pokrajina Štajerska, u ime Rektorske
konferencije RZ Alpe-Jadran, raspisala je natječaj za
istraživačke stipendije u ukupnom iznosu od 8.700 eura
za akademsku godinu 2007./2008., djeljive na više
kandidata, koje se nude svim sveučilišnim članicama ove
zajednice. Rok za prijavu: 31. srpnja 2007.
Podrobnije informacije kao i popis potrebnih dokumenata
za prijavu, nalaze se na: http://www.unizg.hr/
medjunarodna/stipendije/.
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