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Plan aktivnosti i mjera za poticanje međunarodne razmjene Sveučilišta u Zagrebu
Senat Sveučilišta u Zagrebu na 15., izvanrednoj sjednici u 338. akademskoj godini (2006./2007.)
održanoj 26. lipnja 2007. donio je Plan aktivnosti i mjera za poticanje međunarodne razmjene.
Sveučilište u Zagrebu donosi plan aktivnosti i mjera za poticanje međunarodne razmjene studenata i
nastavnika imajući na umu dugoročne potrebe hrvatskoga društva i cjelokupnoga visokoškolskog
obrazovanja. Sadašnji trenutak europske integracije Hrvatske nalaže predloženi iskorak. Proglašena
strateška vizija društva znanja i Deklaracija o poticanju uključivanja u međunarodne programe
razmjene, koju je usvojio Senat Sveučilišta, mogu se ostvariti samo ako se jasno definiraju zadaci i
njihovi nositelji.
Radi toga je potrebno odmah započeti, a potom sustavno provoditi niz akcija i mjera. Neke od njih
trebaju se provoditi na razini Vlade, odnosno pojedinih ministarstava i državnih tijela, a druge na razini
Sveučilišta, odnosno pojedinih akademija i fakulteta.
Cjelokupni tekst Plana aktivnosti pročitajte na http://www.unizg.hr/medjunarodna_suradnja/

Sveučilišna škola hrvatskoga jezika i kulture
Sveučilišna škola hrvatskoga jezika i kulture svečano je otvorena u auli Sveučilišta u Zagrebu u
ponedjeljak, 2. srpnja 2007. Polaznike Škole pozdravio je rektor Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc.
Aleksa Bjeliš. Škola, koja se već niz godina organizira u suradnji između Sveučilišta u Zagrebu i Hrvatske
matice iseljenika, ove godine ima 43 polaznika iz 18 zemalja i održava se od 30. lipnja do 27. srpnja.

Vijesti iz sveučilišnih mreža
) Godišnja konferencije Podunavske rektorske konferencije održat će se na Sveučilištu u Kremsu od 23.
do 25. rujna 2007. s naslovom Strategic management and new challenges of competitive universities in
the Danube region. Očekuje se rasprava o sljedećim temamama: upravljanje visokim školstvom,
strategije e-učenja, izazovi cjeloživotnog obrazovanja na sveučilišnoj razini te međunarodna suradnja.
Podrobnije na: http://www.d-r-c.org/.
) UNICA mreža organizira seminar pod naslovom Equality and Diversity in Higher Education koji će se
održati 27. i 28. rujna 2007. na Vrije Universiteijt u Bruxellesu. Podrobnije na http://www.ulb.ac.be/
unica/sem-equal.html .
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Anketa o međunarodnoj suradnji provedena među fakultetima i akademijama
Sveučilišta u Zagrebu
Ured za međunarodnu suradnju tijekom proljeća 2007. proveo je anketu o međunarodnoj suradnji radi
prikupljanja podataka o nekim vidovima međunarodne suradnje na sastavnicama Sveučilišta u Zagrebu.
Anketa je provedena upitnikom koji sadrži deset pitanja, a svoje su podatke dostavili svi fakulteti i
akademije. Ovdje ćemo prikazati skupne podatke za odabrana pitanja.
1. Međunarodni programi u kojima sudjeluju pojedini fakulteti/akademije
Fakulteti i akademije Sveučilišta u Zagrebu sa stranim sveučilištima surađuju u okviru:
- TEMPUS programa
- Jean Monnet programa
- CEEPUS programa
- međunarodnih i regionalnih udruženja
- zajedničkih BA, MA i doktorskih programa
- ljetnih škola, stručnih tečajeva
- FP6/FP7 projekata
- COST i ostalih istraživačkih programa
- bilateralnih sveučilišnih ili fakultetskih sporazuma.
2. Ustroj međunarodne suradnje na fakultetima/akademijama
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3. Iskustvo u priznavanju razdoblja studiranja u inozemstvu

DA
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4. Popunjavanje baze podataka u Evidenciji međunarodne suradnje
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5. Pripremljeni promotivni materijali na stranom jeziku o studijskim programima
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6. Mobilnost studenta i znanstveno-nastavnog
osoblja u akademskoj godini 2006./2007.*
Broj
Odlazeći studenti

248

Dolazeći studenti

274

Odlazeći profesori

383

Dolazeći profesori

222

7. Strani studenti u akademskoj godini
2006./2007.
Ukupan broj redovito
upisanih stranih
studenata

195

* Riječ je o broju studenata i znanstveno-nastavnog osoblja koji nije
administriran preko Ureda za međunarodnu suradnju Sveučilišta u
Zagrebu neovisno o trajanju i svrsi boravka.
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Potpisani sporazumi
 Hacettepe sveučilište u Ankari (http://www.hun.edu.tr)
Rektor Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Aleksa Bjeliš i rektor Sveučilišta Hacettepe u Ankari prof.
Tunçalp Özgen potpisali su Sporazum o suradnji između dvaju sveučilišta (Agreement on Co-operation
between the University of Zagreb and the University of Hacettepe). Sporazum je potpisan 18. lipnja
2007. za vrijeme boravka delegacije Sveučilišta u Zagrebu u Ankari.

TEMPUS
Tempus III završio je krajem prosinca 2006. U Europskoj komisiji i dalje traje rasprava o sadržajima i
modalitetima provedbe programa za razdoblje od 2007. do 2013., a nova faza projekta financirat će se
preko programa IPA. Do sada nije bilo rokova za prijavu prijedloga projekata, a prvi natječaj u okviru
Tempusa IV očekuje se potkraj 2007. ili početkom 2008.
Rezultati jednogodišnjih SCM (Structural and Complementary Measures) projekata (natječaj iz listopada
2006.) objavljeni su na stranicama Europske komisije.
Rezultati odobrenih JEP (Joint European Projects) projekata (natječaj iz prosinca 2006.) objavit će se
sredinom srpnja 2007. na stranicama Europske komisije.
Podrobnije obavijesti o Tempusu možete saznati na stranicama Agencije za znanost i visoko
obrazovanje (http://www.azvo.hr) kao i na stranicama Europske komisije (http://ec.europa.eu/
education/programmes/tempus/index_en.html).

DAAD-Mummert stipendije
Mummert fondacija u suradnji s Njemačkom službom za akademsku razmjenu (DAAD) dodjeljuje
stipendije kandidatima iz novih i budućih članica Europske unije. Natjecati se mogu studenti
ekonomije, poslovne administracije ili tehničkih znanosti koji su završili najmanje tri godine studija te
koji posjeduju vrlo dobro znanje njemačkog jezika i imaju izvrstan uspjeh u studiju. Izabrani kandidati
studirat će na Sveučilištu u Aachenu (RWTH) ili na Sveučilištu u Kölnu na diplomskoj razini (Master’s
degree), a stipendija se dodjeljuje za razdoblje od najviše dvije godine. Nakon toga od kandidata se
očekuje da se vrate u domovinu te svojom aktivnom ulogom pridonesu održivom razvoju svoje zemlje
unutar Europske unije. Rok za prijavu jest 15. studenoga 2007. Podrobnije obavijesti: http://
www.mummertstiftung.de/home.html.
Četvrta međunarodna konferencija
Global Integration of Graduate
Programmes (GIGP) održat će se
na Sveučilištu u Splitu od 17. do
20. listopada 2007. Podrobnije
obavijesti i prijavni obrasci nalaze
se na: http://www.gigp.org/.

Hrvatski
prijevod
Londonskog ministarskog
priopćenja
(London
Communiqué) pročitajte
na stranicama MZOS-a
http://public.mzos.hr/
Default.aspx?sec=2268 .

UNESCO—L'ORÉAL međunarodne istraživačke
stipendije za mlade znanstvenice za 2008.

U sklopu TEMPUS projekta Moving Ahead
wih the Bologna process in Croatia
deset djelatnika središnjeg Ureda za
međunarodnu suradnju i Ureda za
međunarodnu suradnju/kontakt osoba
na sastavnicama posjetilo je krajem
svibnja 2007. Sveučilište u Udinama, a u
srpnju je održan i završni sastanak
sudionika projekta. O projektu :
http://www.unizg.hr/bopro/
index.html .

UNESCO i L’ORÉAL raspisali su natječaj za 15

stipendija namijenjenih mladim znanstvenicama iz
država članica UNESCO-a. Prijaviti se mogu
kandidatkinje koje se bave znanstvenim radom na
području biologije, biokemije, biotehnologije,
agronomije, medicine, farmacije i fiziologije.
Stipendija iznosi 40.000$, a rok trajanja istraživanja
je dvije godine. Rok za prijavu: 1. kolovoza 2007.
Podrobnije obavijesti i prijavni obrasci na
stranicama Ministarstva kulture RH: http://
www.min-kulture.hr/default.aspx?id=2988 .

4

Ured za međunarodnu suradnju
Sveučilišta u Zagrebu
Trg m. Tita 14
HR-10000 Zagreb
E-mail: iro@unizg.hr
URL: www.unizg.hr
Glavni urednici:

Urednički odbor:

Lektura:

prof. dr. sc. Ivan Šimonović
Ana Ružička, prof.
mr. sc. Andrea-Beata Jelić
Ana Horvatović, prof.
Željka Pitner, prof.
Mira Šćurić
Višnja Milaković, prof.

