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Broj 9/2007.
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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Erasmus Mundus program
Erasmus Mundus program jedan je od programa Europske komisije (zajedno s Tempus
programom i LLL programom čiji je sastavni dio i Erasmus program kojim se, između
ostaloga, financira mobilnost studenata i nastavnika) na području obrazovanja i
usavršavanja kojem je cilj promidžba Europske unije kao središta izvrsnosti u svijetu. U
okviru Erasmus Mundus programa financiraju se združeni diplomski studiji (European
Union Master Courses) koji se izvode na europskim sveučilištima, a studentima i
profesorima iz trećih zemalja na raspolaganju su stipendije za te studije, odnosno za
izvođenje nastave i istraživački rad. Financiraju se i partnerstva između ustanova iz
Europske unije koje čine konzorcij združenog studija i ustanova iz trećih zemalja te se
stipendiraju kraći boravci studenata iz EU na sveučilištima u trećim zemljama. Moguća je
i prijava projekata kojima se želi poboljšati imidž i pristupačnost europskog
visokoškolskog obrazovanja.
Status Republike Hrvatske zasad je takav da, kao treća zemlja, može primiti studente iz
Europske unije na kraće boravke. Naše ustanove također mogu prijavljivati projekte s
ciljem promidžbe europskog visokoškolskog obrazovanja (rok za prijavu tih projekata jest
30. studenoga 2007.) Prva faza programa završava potkraj 2008., a Europska komisija
usvojila je prijedlog novog programa za razdoblje 2009.-2013. Podrobnije na http://
www.mzos.hr i http://ec.europa.eu/education/programmes/mundus/index_en.html .

Institut za
visokoškolsko
obrazovanje
Sveučilišta u
Šangaju
objavio je
popis
najboljih
svjetskih
sveučilišta.
Podrobnije
na: http://
ed.sjtu.edu.c
n/rank/2007/
ranking2007.
htm.

Natječaji
Stipendije za studente u okviru sporazuma Sveučilišta u Zagrebu i stranih sveučilišta
U tijeku su prijave za sljedeće stipendije za ljetni semestar akademske godine 2007./2008.:
- Sveučilište u Zürichu (http://www.int.unizh.ch/index.html). Rok za prijavu: 21. rujna 2007.
- City University Hong Kong (http://www.cityu.edu.hk). Rok za prijavu: 28. rujna 2007.
- Sveučilište u Uppsali (http://www.inter.uadm.uu.se/). Rok za prijavu: 10. listopada 2007.
- Sveučilište u Helsinkiju (http://www.helsinki.fi/exchange/info.htm). Rok za prijavu: 12. listopada
2007.
- Tehničko sveučilište u Münchenu (http://portal.mytum.de/navigation_view). Rok za prijavu: 17.
listopada 2007.
- Sveučilište Karl-Franzens u Grazu (http://www.uni-graz.at/). Rok za prijavu: 28. listopada 2007.
Natjecati se mogu redoviti studenti viših godina studija s dobrim uspjehom u studiju te znanjem
odgovarajućeg stranog jezika koje dokazuju potvrdom.
Cjelokupni tekstovi natječaja na: http://www.unizg.hr/medjunarodna/stipendije/.
Stipendije Švicarske konfederacije za akademsku godinu 2008./2009. za poslijediplomski studij i za
umjetničko usavršavanje. Rok za prijavu: 31. listopada 2007. Podrobnije obavijesti na http://
www.mzos.hr.
Stipendije Andronico Lukšić i Kokkalis raspisali su Sveučilište Harvard i John F. Kennedy School of
Government, i to za poslijediplomske studije namijenjene kandidatima s područja društvenih znanosti,
javne politike i/ili uprave, prava, ekonomije, poduzetništva te iz neprofitnog sektora. Rok za prijavu:
5. siječnja 2008. Podrobnije na: http://www.ksg.harvard.edu/luksic/ i http://www.ksg.harvard.edu/
kokkalis/fellowships.html .
Program za potporu putovanja znanstvenika i stručnjaka pokrenuo je fond “Jedinstvo uz pomoć
znanja”. Otvoreno je više vrsta natječaja, a podrobnije obavijesti nalaze se na http://www.ukf.hr.
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Potpisani sporazumi
Sporazum o suradnji između Sveučilišta u Zagrebu i Sveučilišta u Beču (Universität Wien)
(http://www.univie.ac.at)
Rektor Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Aleksa Bjeliš i rektor Sveučilišta u Beču prof. dr. sc. Georg
Winckler potpisali su 9. srpnja 2007. na Sveučilištu u Zagrebu Opći sporazum o akademskoj suradnji i
razmjeni. Sporazum je rezultat dugogodišnje suradnje dvaju sveučilišta i želje da se postojeća suradnja
proširi i ojača u područjima od zajedničkog interesa. Predviđa razmjenu profesora i studenata, razvoj
novih oblika suradnje i mreža u područjima od zajedničkog interesa te potporu u jačanju regionalne
suradnje.

Sporazum o suradnji između Sveučilišta u Zagrebu i Sveučilišta za strane studije Hankuk (Hankuk
University of Foreign Studies) (http://www.hufs.ac.kr)
Rektor Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Aleksa Bjeliš i rektor Sveučilišta za strane studije Hankuk prof.
dr. sc. Park Chul potpisali su 12. srpnja 2007. na Sveučilištu u Zagrebu Sporazum o suradnji. Sastanku s
delegacijom Sveučilišta za strane studije Hankuk i ceremoniji potpisivanja prisustvovali su predstavnici
Filozofskog fakulteta i Hrvatskih studija. Razgovaralo se o mogućnostima suradnje i njenom razvoju u
područjima od zajedničkog interesa. Na Sveučilištu Hankunk djeluje i Katedra za južnoslavenske studije
koja je osnovana1988. i jedina je katedra u Koreji na kojoj korejski studenti studiraju hrvatski jezik i
kulturu.

Sporazum o suradnji između Sveučilišta u Zagrebu i Sveučilišta u Orléansu (Université d'Orléans)
(http://www.univ-orleans.fr)
Sporazum o suradnji sa Sveučilištem u Orléansu potpisan je 17. srpnja 2007. na Sveučilištu u Zagrebu. S
delegacijom Sveučilišta u Orléansu tom se prigodom razgovaralo o dislociranom studiju koji će se
izvoditi u suradnji sa Sveučilištem u Zagrebu.

Prijedlog za novi sporazum
Sveučilište Sv. Ćiril i Metod u Skopju
(http://www.ukim.edu.mk)
Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta
u Zagrebu dostavio je prijedlog za uspostavu
bilateralne suradnje sa Sveučilištem Sv. Ćiril i
Metod u Skopju s kojim već ima uspostavljene
kontakte i suradnju, a osobito u području
geofizike i matematike.
Mole se zainteresirani fakulteti i akademije da
istraže svoje potrebe i eventualna dosadašnja
iskustva o suradnji s tim sveučilištem te da
prijedlog za suradnju i obavijest o interesu za
međusveučilišni sporazum dostave Uredu za
međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu
(poštom na adresu Trg m. Tita 14 ili e-mailom
na adresu: mscuric@unizg.hr).

Pojekt Rethinking the European Constitution in
an Enlarged EU, čiji je voditelj dr. sc. Siniša
Rodin s Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,
prihvaćen je za financiranje u sklopu Jean
Monnet programa koji je sastavni dio LLL
programa.

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

