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2010 11.
11 –
ljetni semestar
Poziv na informativni sastanak
Ured za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu u okviru Programa Erasmus STUDENTI - studijski boravak
ak.g. 2010./2011. poziva studente izabrane za LJETNI semestar 2010./2011
2010 2011.
2011 godine na informativni sastanak
"Erasmus
Erasmus info day - odlazni studenti (ljetni
ljetni semestar)".
semestar Sastanak će se održati u petak,
petak 15.
15 listopada 2010.
2010 u 12 sati u
auli Rektorata Sveučilišta u Zagrebu, Trg maršala Tita 14 (prizemlje lijevo).
Na sastanku će se obrazložiti daljnji postupak i sljedeći koraci za izabrane odlazne Erasmus studente, a studenti
će moći postavljati pitanja.
Erasmus za nastavno osoblje za ak. god. 2010./2011. – održavanje nastave
Raspisan je Natječaj za sudjelovanje u programu ERASMUS za ak. god. 2010./2011. i financijsku potporu nastavnom
osoblju Sveučilišta u Zagrebu koje odlazi na inozemne visokoškolske ustanove u zimskom i ljetnom semestru.
Natječaj se odnosi samo na mobilnost nastavnog osoblja radi održavanja nastave na partnerskim sveučilištima s
kojima su potpisani Erasmus sporazumi. Natječaj je objavljen na mrežnim stranicama Ureda za međunarodnu
suradnju Sveučilišta, http://international.unizg.hr/medjunarodna_suradnja. Osoba za kontakte u Uredu za
međunarodnu suradnju: R.Hranjec, tel. 469 81 02 i renata.hranjec@unizg.hr. Rok za prijavu: 15.
15 studenoga 2010.
2010
EUA vijesti (opširnije vijesti na http://www.eua.be/Newsletters/newsletter-16-2010.aspx)
Pet godina nakon što su donesena Salzburška načela kao osnova za reformu doktorskog obrazovanja u Europi,
EUA Council for Doctoral Education (EUA-CDE) skupila je informacije o iskustvima europskih sveučilišta vezanih
za osnivanje doktorskih škola i strukturiranih programa. Rezultati ove inicijative tri su preporuke koje će se
uputiti na razmatranje europskim rektorskim konferencijama prije EUA godišnje konferencije u Palermu.
Prošli je mjesec na Dublin Institute of Technology, Irska, održana prva radionica novog projekta DOC-CAREERS
II. Cilj te radionice bio je razmatranje novih pristupa u doktorskom usavršavanju s regionalnim naglaskom, kao i
razmatranje dostupnih načina za poboljšanje suradnje između sveučilišta i poslovnog svijeta, tj. vanjskih
partnera. Sljedeća DOC-CAREERS II radionica održat će se 9. i 10. prosinca o. g. na Ecole Polytechnique Fédéral de
Lausanne (EPFL), Švicarska.
Kako bi predstavila razna područja svoga rada, EUA je organizirala pet susreta tijekom 22. EAIE (European
Association for International Education) konferencije održane prošloga mjeseca u Nantesu, Francuska. Konferenciji
je nazočilo više od 3 500 osoba iz područja međunarodnog obrazovanja radi ostvarivanja kontakata i dobivanja
informacija o novostima vezanim za internacionalizaciju visokog školstva.
AUF vijesti
AUF (Sveučilišna agencija za frankofoniju) raspisala je natječaj za dodjelu nagrada Prix de la Francophonie pour
jeunes chercheurs namijenjenih mladim znanstvenicima koji su se dokazali na međunarodnoj znanstvenoj sceni.
Nagrade u iznosu do 9 000 € dodjeljuju se iz područja znanosti i medicine te društvenih i humanističkih
znanosti. Više o tome možete saznati na www.auf.org ili na mrežnim stranicama Ureda za međunarodnu
suradnju Sveučilišta. Rok za prijavu: 31. listopada 2010.
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Potpisani sporazumi:
sporazumi
Sveučilište u Oslu (Universitetet i Oslo, http://www.uio.no/), Oslo, Norveška
Sporazum o razmjeni studenta potpisan je 19. ožujka, odnosno 27. lipnja 2010., na prijedlog Humanističkog
fakulteta Sveučilišta u Oslu radi jačanja suradnje s Filozofskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu i
međusveučilišne razmjene studenata (Sporazum ne obuhvaća studente medicine i stomatologije.).
Sveučilište Javeriana (Pontificia Universidad Javeriana, www.javeriana.edu.co), Bogotá, Kolumbija
Sporazum o suradnji (International Memorandum of Agreement) potpisan je 26. srpnja, odnosno 9. rujna 2010., na
prijedlog Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu. Suradnju je potaknuo prof. dr. sc. Ratko
Magjarević, Zavod za elektroničke sustave i obradu informacija. Sveučilište Javeriana predložilo je suradnju u
znanstvenom istraživanju i obrazovanju u pojedinim područjima elektrotehnike i računarstva. Sporazum
predviđa razmjenu profesora i studenata, a potpisivanje su svojim interesom podržale sljedeće sastavnice
Sveučilišta u Zagrebu: Akademija likovnih umjetnosti, Kineziološki fakultet i Sveučilišni centar Hrvatski studiji.
Nacionalno Sun YatYat- sen sveučilište,
sveučilište (National Sun Yat-sen University, http://www.oia.nsysu.edu.tw) Kaohsiung,
Taiwan
Memorandum of Understanding i Sporazum o razmjeni potpisani su 26. srpnja, odnosno 8. rujna 2010., na prijedlog
Nacionalnog Sun Yat-sen sveučilišta iz Taiwana i iskazanog interesa za suradnju sa Sveučilištem u Zagrebu.
Huazhong Agricultural University (http://www.hzau.edu.cn/en/home), Wuhan, Kina
Memorandum of Understanding between Huazhong Agricultural University, China and University of Zagreb, Croatia,
potpisan je 7. rujna 2010. Sporazum je potpisan na inicijativu prof. dr. sc. Tomislava Treera, Zavod za ribarstvo,
pčelarstvo i specijalnu zoologiju, te na temelju prijedloga Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu da se
suradnja podigne na sveučilišnu razinu.
Sveučilište „Sv.
„Sv Kliment Ohridski“
Ohridski – Bitola (http://www.uklo.edu.mk), Makedonija
Sporazum o suradnji potpisan je 14., odnosno 27. rujna 2010. Predviđa promicanje međusveučilišne suradnje i
razmjenu profesora i studenata.
AGH - Sveučilište za znanost i tehnologiju u Krakovu (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie,
http://www.agh.edu.pl/en /AGH- University of Science and Technology), Poljska
Sporazum je potpisan 18. lipnja, odnosno 27. rujna 2010., a potpisivanje je potaknuo Rudarsko-geološko-naftni
fakultet Sveučilišta u Zagrebu kao rezultat suradnje Zavoda za naftno inženjerstvo s Faculty of Drilling, Oil and Gas
i želje da se stvori okvir za zajedničko apliciranje za međunarodne projekte te mobilnost nastavnika i studenata.
Svojim interesom ili postojećom suradnjom Sporazum su podržale ove sastavnice Sveučilišta u Zagrebu: Fakultet
kemijskog inženjerstva i tehnologije, Fakultet strojarstva i brodogradnje i Prirodoslovno-matematički fakultet.
Nove inicijative:
inicijative
Sveučilište South Bohemia u Češkim Budejovicama (Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích , http://
www.jcu.cz/), Češka
Grafički fakultet Sveučilišta u Zagrebu dostavio je prijedlog za potpisivanje međusveučilišnog sporazuma sa
Sveučilištem South Bohemia u Češkim Budejovicama (Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích). Prijedlog se
temelji na obavijesti o uspostavljenoj suradnji Katedre za komunikologiju Grafičkog fakulteta Sveučilišta u
Zagrebu s kolegama University of South Bohemia, odnosno sudjelovanju u koncipiranju i predlaganju
zajedničkog komunikološkog multilateralnog europskog projekta iz programa Leonardo MIG-KOMM-EUMehrsprachige interkulturelle Geschäftskommunikation für Europa.

U skladu s budućom znanstveno-nastavnom suradnjom ostvareni
su uzajamni bilateralni radni posjeti te dogovoreni konkretni oblici
suradnje i zajednička sadržajna koncepcija te projektna
metodologija za aplikaciju novog partnerskog multilateralnog
europskog projekta „Interkulturalna poslovna komunikacija“.
Mole se sastavnice Sveučilišta u Zagrebu da istraže interes i
mogućnosti za suradnju s tim sveučilištem te da obavijest o interesu
za sporazum s prijedlogom područja u kojem nalaze mogućnost
suradnje dostave Uredu za međunarodnu suradnju Sveučilišta u
Zagrebu (poštom na adresu: Trg m. Tita 14, ili na e-mail adresu:
mscuric@unizg.hr).

Ured za meñunarodnu suradnju
Sveučilišta u Zagrebu
Trg m. Tita 14
HR-10000 Zagreb
E-mail: iro@unizg.hr
URL: http://international.unizg.hr/
medjunarodna_suradnja
Glavni urednici:
prof. dr. sc. Ksenija Turković
Ana Ružička, prof.
Urednički odbor:
Maja Adžija, prof.
Tereza Begović, dipl. polit.
Renata Hranjec, prof.
Ida Ogulinac, dipl. iur.
Željka Pitner, prof.
Mira Ščurić, prof.
Maja Grñan, dipl.ing.
Lektura: Višnja Milaković, prof.

