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Elektronička verzija Akademskog
glasnika nalazi se na: http://
international.unizg.hr/
medjunarodna_suradnja/
akademski_glasnik/.
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ERASMUS za studente - studijski boravak: drugi rezultati natječaja za
ak. god. 2012./13.
Sveučilište je objavilo druge rezultate Natječaja za sudjelovanje u Programu Erasmus za studente Sveučilišta u
Zagrebu za studijski boravak. Tekst drugih rezultata i nova rang lista nalaze se na stranicama Ureda za
međunarodnu suradnju, http://international.unizg.hr/.
EILC tečajevi jezika
Objavljeni su prijavni obrasci za EILC tečajeve jezika (ERASMUS INTENSIVE LANGUAGE COURSE). Erasmus
intenzivni tečajevi jezika održavaju se u pravilu mjesec dana prije Erasmus mobilnosti. Namijenjeni su isključivo
odabranim i nominiranim Erasmus studentima koji odlaze na mobilnost (studijski boravak/stručnu praksu) u države u
kojima se govore manje poznati jezici, i samo za početne i srednje stupnjeve jezika. Rok za EILC prijavu za
studente ljetnog semestra ak. god. 2012./13. je 15. listopada 2012. Više informacija na http://international.unizg.hr/.
NATJEČAJ za ERASMUS stručne prakse za ak. godinu 2012./13.
Ured za međunarodnu suradnju objavio je natječaj za ERASMUS stručne prakse za ak. godinu 2012./13.
Rok za predaju prijavne dokumentacije ECTS koordinatoru na matičnom fakultetu/akademiji: odmah, do popunjenja
odobrene kvote mjesta, a najkasnije do 1. prosinca 2012. Tekst natječaja i sve dodatne informacije mogu se naći na
stranicama Ureda za međunarodnu suradnju, http://international.unizg.hr/.
Održan godišnji sastanak Rektorske konferencije sveučilišta Alpe-Jadran
Kao predsjedavajuće sveučilište u ak. god. 2011./12., Sveučilište u Zagrebu bilo je domaćin
godišnjeg sastanka predstavnika Rektorske konferencije sveučilišta Alpe-Jadran (Rectors'
Conference of the Universities of the Alps-Adriatic Region, AARC). Sastanak se održao
25. i 26. svibnja 2012. u zgradi Rektorata.
Rektorska konferencija sveučilišta Alpe-Jadran osnovana je 1979. s ciljem promicanja dijaloga između ustanova
visokog obrazovanja u geografskom području Alpa i Jadranskog mora, kao i svim ostalim područjima koja su s
ovom regijom povezana svojom povijesnom i kulturnom tradicijom. Detaljnije informacije o Rektorskoj konferenciji
sveučilišta Alpe-Jadran dostupne su na portalu http://www.alps-adriatic.com/.
U sklopu ovogodišnjeg sastanka Rektorske konferencije sveučilišta Alpe-Jadran održao se sastanak Znanstvenog
odbora te plenarna skupština. Članovi Rektorske konferencije raspravljali su o jačanju suradnje među članicama te
o mogućoj suradnji s članicama Podunavske rektorske konferencije (DRC) unutar 7. prioritetnog područja EU
Podunavske strategije. Nakon Sveučilišta u Zagrebu predsjedanje Rektorskom konferencijom sveučilišta AlpeJadran u ak. god. 2012./13. preuzima Sveučilište u Pečuhu.
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Potpisani sporazumi:
Sveučilište u Tuzli, Bosna i Hercegovina, http://www.untz.ba/
Svečano potpisivanje međusveučilišnog bilateralnog sporazuma između Sveučilišta u Zagrebu i Univerziteta u Tuzli
održano je na rektoratu Sveučilišta u Zagrebu 25. svibnja 2012.
Sporazum su potpisali prof. dr. sc. Aleksa Bjeliš, rektor Sveučilišta u
Zagrebu, i prof. dr. sc. Enver Halilović, rektor Univerziteta u Tuzli.
Ugovoreno je poticanje i uzajamno podupiranje suradnje s ciljem razvoja
zajedničkih projekata u visokoškolskom obrazovanju. Sveučilišta će
poticati izravne kontakte i suradnju između sveučilišnih nastavnika,
odsjeka i instituta te ostalih znanstveno-istraživačkih ustanova. Sporazum
je sklopljen na razdoblje od pet godina, a stupa na snagu danom
potpisivanja.
Godišnja međunarodna konferencija mreže European Access Network: “Access to Higher Education: is it a
right, a privilege or a necessity?”
U Zagrebu će se od 27. do 29. lipnja 2012. g. održati 21. godišnja međunarodna konferencija mreže European
Access Network pod nazivom “Access to Higher Education: is it a right, a privilege or a necessity?” (Affordability,
Quality, Equity and Diversity), a čiji će domaćin biti Sveučilište u Zagrebu.
Više informacija o samoj konferenciji možete pronaći na stranici EAN-a: http://www.ean-edu.org/index.php?
option=com_content&view=category&layout=blog&id=38&Itemid=85.

Centar za e-učenje Srca organizirao Studijski posjet u okviru
Programa za cjeloživotno učenje
U okviru Programa za cjeloživotno učenje Europske unije, Sveučilišni računski centar Srce organizirao je Studijski
posjet „Supporting Teachers in Technology Enhanced Learning“ (Podrška nastavnicima u poučavanju
potpomognutom tehnologijom). Posjet je trajao od 21. do 24. svibnja 2012., a u njemu je sudjelovalo 16 djelatnika iz
obrazovnih ustanova u sustavu osnovnog, srednjeg i visokog obrazovanja te ustanova koje se bave općim
obrazovanjem. Sudionici su došli iz ukupno 12 zemalja: Velike Britanije, Irske, Njemačke, Poljske, Francuske, Italije,
Litve, Portugala, Španjolske, Mađarske, Turske i Češke.
Tijekom posjeta sudionici su se upoznali s organizacijom i podrškom tehnologija e-učenja na Sveučilištu u Zagrebu i
njegovim sastavnicama, ali i u drugim hrvatskim ustanovama. Posjet je omogućio razmjenu mišljenja i iskustva
hrvatskih nastavnika i profesora s kolegama iz Europe, kao i priliku za nove ideje i moguće projekte.
Više informacija na http://www.srce.unizg.hr/proizvodi-i-usluge/obrazovanje/centar-za-e-ucenje/medunarodnasuradnja/studijski-posjet/.
CEI vijesti
15. CEI diplomatski forum u Dubrovniku
Ovogodišnji CEI diplomatski forum, s temom “Diplomacy and Intercultural Dialogue” (Diplomacija i međukulturalni dijalog), održan je 24.
i 25. svibnja 2012. u Dubrovniku. Stručnjaci i diplomati iz CEI regije i
cijelog svijeta raspravljali su o važnosti međukulturalne komunikacije
u regionalnom, međuregionalnom i globalnom kontekstu. Forum su
organizirali Diplomatska akademija Ministarstva vanjskih i europskih
poslova Republike Hrvatske i Sveučilište u Zagrebu, u suradnji s
Europskim mediteranskim sveučilištem (EMUNI) i Sveučilištem East
Anglia (UK). Detaljnije na http://ceinet.org.
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