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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
 Agencija za mobilnost i programe Europske unije objavila je poziv za iskazivanje interesa za Program

bilateralne mobilnosti i visokom obrazovanju za akademsku godinu 2008./2009. Sveučilište u
Zagrebu prijavilo se Agenciji za dodjelu sredstava koja uključuju financijsku potporu studentima te nastavnom i
nenastavnom osoblju koje će sudjelovati u mobilnosti. Financirat će se studijski boravci studenata u trajanju od
1 do 5 mjeseci, boravci nastavnog osoblja u trajanju do tjedan dana radi održavanja nastave i stručnog
usavršavanja te boravci nenastavnog osoblja u trajanju do tjedan dana radi stručnog usavršavanja. Mobilnost će
biti moguće realizirati od 15. listopada 2008. do 30. rujna 2009. Sveučilište očekuje obavijest o ishodu prijave
najkasnije do 15. srpnja 2008., a zatim će biti raspisan interni natječaj za studente te nastavno i nenastavno
osoblje. Podrobnije na http://www.mobilnost.hr/.
 Europska komisija odobrila je financiranje projekta BASILEUS (Balkan academic scheme for the
internationalization of learning together with EU universities) u sklopu programa suradnje i mobilnosti u području
visokog obrazovanja pod nazivom Erasmus Mundus External Cooperation Window (Erasmus Mundus – prozor
vanjske suradnje) za razdoblje 2008.-2011. u kojem kao europski partner u konzorciju sudjeluje i Sveučilište u
Zagrebu. Europski partneri u projektu su Sveučilište u Gentu (koordinator), Sveučilište Sophia Antipolis, Nica,
Sveučilište u Lundu , Sveučilište La Sapienza, Rim, Sveučilište u Zagrebu, Sveučilište u Ljubljani, Sveučilište Sv.
Kliment Ohridski, Sofija, Sveučilište u Heidelbergu, a partneri iz zemalja jugoistočne Europe su Sveučilište Fan S.
Noli, Korča, Sveučilište u Skadru, Sveučilište u Sarajevu, Sveučilište Sv. Kiril i Metod, Skopje, Sveučilište Sv.
Kliment Ohridski, Bitola, South East European University, Tetovo, Sveučilište u Prištini, Sveučilište u Crnoj
Gori, Podgorica, Sveučilište u Beogradu, Sveučilište u Kragujevcu, Sveučilište u Nišu i Sveučilište u Novom Sadu.
Riječ je o projektu mobilnosti studenata, nastavnika i administrativnog osoblja te su predviñeni boravci u trajanju
od 1 do 34 mjeseca. Stipendije pokrivaju troškove boravka, puta, zdravstvenog osiguranja i školarine. Uglavnom
se radi o mobilnosti osoba sa sveučilišta iz trećih zemalja na visokoobrazovne ustanove u Europi, a manjim
dijelom europski studenti i nastavnici odlaze u treće zemlje. Projekt se odnosi na sva područja studija. Na
raspolaganju je ukupno 400 stipendija za preddiplomske, diplomske i doktorske studije, poslijedoktorsko
usavršavanje te mobilnost nastavnika i administrativnog osoblja. Očekujemo da će u sklopu projekta na
sastavnice Sveučilišta u Zagrebu doći četrdesetak studenata i nastavnika, a njih dvadesetak moći će dobiti
stipendiju za odlazak na sveučilište u jednoj od navedenih zemalja jugoistočne Europe. Podrobnije obavijesti,
rokovi za prijavu i prijavni obrasci nalaze se na stranicama http://www.basileus.UGent.be.

Potpisan prvi sporazum za interdsciplinarni združeni studij Sveučilišta u
Zagrebu
Sporazum o zajedničkoj organizaciji združenog interdisciplinarnog diplomskog studija Middle European
Interdisciplinary Master Programme in Cognitive Science potpisan je 20. lipnja 2008. na Comenius sveučilištu u
Bratislavi izmeñu Sveučilišta u Beču, Comenius sveučilišta u Bratislavi, University of Technology and Economics u
Budimpešti, Sveučilišta u Ljubljani, Sveučilišta u Zagrebu i Eötvös Lorand sveučilišta u Budimpešti. Riječ je o
prvom potpisanom sporazumu za združeni studij koji je Sveučilište u Zagrebu sklopilo sa svojim sveučilišnim
partnerima. Ulogu koordinatora studija preuzelo je Sveučilište u Beču, a za konačno pokretanje studija svih šest
sveučilišta mora dobiti nacionalnu tj. sveučilišnu akreditaciju. Studij je namijenjen studentima koji su stekli titulu
prvostupnika u odgovarajućem programu na području kognitivne znanosti ili drugim odgovarajućim disciplinama
(antropologiji, biologiji, računalnim znanostima, lingvistici, medicini, neuroznanosti, filozofiji i psihologiji). Studij se
izvodi četiri semestra, a službeni jezik je engleski, uz mogućnost izvoñenja nastave na jezicima sveučilišta koja su
potpisala sporazum. Podrobnije na http://www.univie.ac.at/meicogsci/.
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Sveučilišna škola hrvatskog jezika i kulture

Sveučilišna škola hrvatskoga jezika i kulture službeno je otvorena na Sveučilištu u Zagrebu 30. lipnja 2008. Polaznike
su pozdravili te im zaželjeli uspješan i ugodan boravak na Sveučilištu u Zagrebu i u Hrvatskoj prof. dr. sc. Ivan
Šimonović, prorektor za meñunarodnu i meñuinstitucijsku suradnju Sveučilišta u Zagrebu, Danira Bilić, ravnateljica
Hrvatske matice iseljenika i prof. dr. sc. Zrinka Jelaska, ravnateljica Sveučilišne škole hrvatskog jezika i kulture.
Škola, koja se već niz godina uspješno organizira u suradnji izmeñu Sveučilišta u Zagrebu i Hrvatske matice
iseljenika, započela je s radom 28. lipnja 2008. i traje do 25. srpnja. Program ovogodišnje Sveučilišne škole okupio
je 36 polaznika, uglavnom studenata i mladih stručnjaka iz 15 europskih i prekooceanskih zemalja. S partnerskih
sveučilišta iz Beča, Graza, Ljubljane, Münchena, Toronta, Udina i Vilniusa dolazi 8 studentica koje Sveučilišnu školu
polaze kao stipendistice Sveučilišta u Zagrebu.

Potpisani sporazumi
Sveučilište Hohenheim iz Stuttgarta (https://www.uni-hohenheim.de)
Prof. dr. sc Aleksa Bjeliš, rektor Sveučilišta u Zagrebu i prof. dr. Hans-Peter Liebig,
rektor Sveučilišta Hohenheim iz Stuttgarta potpisali su 23. lipnja 2008. godine u Rektoratu
Sveučilišta u Zagrebu Sporazum o suradnji. Sporazum je potpisan na razdoblje od tri
godine, uz mogućnost automatskog produženja na četvrtu godinu, u svrhu poticanja
razmjene istraživača, nastavnika i studenata te drugih oblika meñusveučilišne suradnje.
Inicijativu za potpisivanje Sporazuma pokrenuo je Agronomski fakultet Sveučilišta u
Zagrebu temeljem postojećih kontakata i dugogodišnje suradnje na području agronomskih
znanosti, a podržali su je Prehrambeno-biotehnološki i Šumarski fakultet.

Inicijative za nove sporazume

Vijesti iz sveučilišnih mreža

Eidgenössische Technische Hochschule Zürich, Švicarska
(http://www.ethz.ch)

UNICA-mreža u suradnji sa Sveučilištem
u Zagrebu u Poslijediplomskom središtu
Sveučilišta u Zagrebu u Dubrovniku od 3.
do 5. srpnja 2008. održala je seminar za
rektore s naslovom Linking Universities and
Enterprises: Opportunities and Threats, a 4.
srpnja 2008. radna skupina Bologna
Laboratory tamo je održala svoj sastanak.
Podrobnije: http://www.unica-network.eu.

Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu
dostavio je prijedlog za potpisivanje sporazuma s Eidgenössische
Technische Hochschule (ETH) Zürich. Prijedlog se temelji na suradnji
koja se provodi na interdisciplinarnim istraživanjima u okviru
znanstveno-istraživačkog projekta MZOŠ-a „Razvoj i primjena novih
molekula u pozitron-emisijskoj tomografiji (PET)“, a suradnja je bila
provedena i na istraživanjima u okviru meñunarodnog projekta
COST Development of new therapeutic substances for enzyme prodrug
gene-therapy of cancer. Takoñer, Fakultet kemijskog inženjerstva i
tehnologije Sveučilišta u Zagrebu podsjeća da suradnja s Visokom
tehničkom školom u Zürichu traje desetljećima, još od Vladimira
Preloga, koji je svoju akademsku karijeru započeo na Zavodu za
organsku kemiju Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i vrlo
uspješno nastavio na ETH te cijelo vrijeme svoga rada na ETH rado
pozivao kemičare iz Hrvatske u svoj laboratorij i prenosio im svoje
znanje.
Mole se fakulteti i akademije Sveučilišta u Zagrebu da istraže
potrebe i dosadašnja iskustva u svezi s ovim sveučilištem te da
obavijest o interesu za meñusveučilišni sporazum i prijedlog za
suradnju do 20. srpnja 2008. dostave Uredu za meñunarodnu
suradnju Sveučilišta u Zagrebu (poštom na adresu Trg m. Tita 14, ili
na e-mail adresu: mscuric@unizg.hr).
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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.
Urednički odbor:
dr. sc. Andrea-Beata Jelić
Maja Adžija, prof.
Tereza Begović, dipl. polit.
Ana Horvatović, prof.
Željka Pitner, prof.
Mira Ščurić, prof.
Lektura:
Višnja Milaković, prof.

