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Iz Ureda za međunarodnu suradnju

Strani studenti na Sveučilištu u Zagrebu – zimski semestar ak. god. 2012./13.
U zimskom semestru ak. god. 2012./2013. na Sveučilištu u Zagrebu će u sklopu programa Erasmus i bilateralne
međusveučilišne razmjene gostovati 204 strana studenta. Od toga je 178 studenta iz programa Erasmus, što je
identično ukupnom broju Erasmus studenata koji su studirali na Sveučilištu u cijeloj prethodnoj 2011./12. Time se
program Erasmus u svojoj drugoj godini punopravnog provođenja, s dolaznom i odlaznom mobilnosti, potvrđuje kao
najjači program razmjene, kao što je to slučaj i na ostalim europskim sveučilištima. Najveći broj studenata u ovom
semestru gostuje na Ekonomskom, Filozofskom i Pravnom fakultetu.
Ured za međunarodnu suradnju ove je godine po prvi puta za dolazne studente na razmjeni organizirao tjedan
orijentacije (Orientation week) s raznim aktivnostima: posjet NSK, Botaničkom vrtu PMF-a, predavanje o hrvatskoj
povijesti, kulturi i civilizaciji, jednodnevni izlet i sl. U petak, 5. listopada 2012. u auli Rektorata održan je Dan
dobrodošlice (Welcome Day). Nakon pozdravnih riječi prorektorice
Melite Kovačević i djelatnica Ureda, održana je prezentacija o
Sveučilištu u Zagrebu i njegovim međunarodnim aktivnostima a studenti
iz udruge Erasmus Student Network (ESN) Zagreb podijelili su iskustva
i praktične savjete o životu i studiju u Zagrebu.
Svim sastavnicama Sveučilišta, nastavnicima, domaćim i stranim
studentima želimo dobar početak i puno uspjeha u redu u novoj
studijskoj godini.

ESN - CNR konferencija
ESN Zagreb je od 4. do 8. listopada 2012. imao čast organizirati jedno od najvažnijih
okupljanja 36 nacionalnih predstavnika zemalja Erasmus studentske mreže (ESN - Erasmus
Student Network) - Council of National Representatives (CNR). Konferencija je otvorena u
četvrtak, 4. listopada gala primanjem i večerom u palači Dverce. Na otvorenju su
prisustvovale Helena Miladić, predstavnica Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i šport,
Tina Šarić, ravnateljica Agencije za mobilnost i programe EU sa suradnicama te predstavnice
Ureda za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu Željka Pitner i Tajana Nikolić.
Tijekom tri dana konferencije koja se održavala u prostorima Sveučilišta u Zagrebu, razgovaralo se o budućnosti
Erasmus programa, projektima koje će provoditi Erasmus Student Network na europskoj i nacionalnim razinama te
se razgovaralo o napretku i održivosti organizacije. Osim službenog dijela programa, naši gosti su imali prilike
doživjeti Zagreb kao regionalno kulturno, poslovno i akademsko središte kroz brojne aktivnosti koje su bile
organizirane kao prateći dio programa - razgled grada Zagreb, tradicionalna večera, posjet Muzeju prekinutih veza.
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Međunarodni Erasmus dan povodom 25 godina Erasmusa
Povodom obilježavanja 25 godina programa Erasmus u Europi u srijedu, 24. listopada u
Studentskom centru Sveučilišta u Zagrebu u organizaciji Agencije za mobilnost i programe
EU, Sveučilišta u Zagrebu i studentske udruge Erasmus Student Network održat će se Međunarodni Erasmus dan
(International Erasmus Event – Celebrating 25 years of Erasmus).
Ovaj cjelodnevni događaj ima za cilj obilježiti četiri godine provedbe programa Erasmus u
Hrvatskoj te okupiti odlazne i dolazne Erasmus studente kao i sve one koji su svojim radom
pridonijeli uspješnoj provedbi programa. Tijekom Dana u Studentskom centru bit će
predstavljeni štandovi „Want to know more about my country and university?“ u sklopu kojeg će
dolazni i odlazni Erasmus studenti iz više europskih zemalja pružati informacije i promovirati
.
Erasmus program u navedenim zemljama. Program također uključuje foto-izložbu pod nazivom
„Moje Erasmus iskustvo“, izlaganja studenata, radionice i Erasmus birthday party. U program se aktivno mogu
uključiti bivši i sadašnji Erasmus studenti.
Smotra Sveučilišta u Zagrebu
Ured za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu sudjelovat će na ovogodišnjoj
sveučilišnoj smotri, koja će se održati u Studentskom centru Sveučilišta u Zagrebu od 15. do 17. studenoga 2012.
Studentima će biti predstavljene mogućnosti studiranja u inozemstvu i programi razmjene kroz koje to mogu ostvariti.
Više informacija na http://smotra.unizg.hr/.
Študentska arena - smotra sveučilišta u Ljubljani
Ured za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu predstavit će se na 13. Študentskoj areni smotri sveučilišta koja će se održati od 23. do 25. listopada 2012. Više na http://www.dobimo.se/.
Stipendije
Stipendije “Eugen Ionescu”
Raspisan je međunarodni natječaj za doktorske i poslijedoktorske stipendije „Eugen Ionescu“
namijenjen frankofonim nastavnicima, istraživačima i doktorandima koji se žele usavršavati od 3 do 6 mjeseci na
jednom od rumunjskih sveučilišta članica Sveučilišne agencije za frankofoniju (AUF). Program financira rumunjsko
Ministarstvo vanjskih poslova, a administrira Sveučilišna agencija za frankofoniju (Agence universitaire de la
Francofonie – AUF). Rok za prijavu je 15. studenoga 2012. Više informacija na http://international.unizg.hr/.
Najava natječaja
Uskoro će biti raspisan natječaj za stipendije za studij na Georgia Institute of Technology
(Georgia Tech) u Atlanti, SAD. Ove stipendije jednom godišnje dodjeljuje Zaklada Naumann-Etienne, a namijenjene
su studentima industrijskog inženjeringa, informatike, elektrotehnike, biotehnologije i biomedicine. Natječaj će biti
objavljen na stranicama Ureda za međunarodnu suradnju, http://international.unizg.hr/.
EUA vijesti (detaljnije na http://www.eua.be/newsletters.aspx)

Ured za međunarodnu suradnju
Sveučilišta u Zagrebu

7. Europski forum na temu osiguranja kvalitete - 7th European
Quality Assurance Forum (EQAF) - održat će se od 22. do 24.
studenoga u Tallinu, Estonija. Glavni cilj Foruma je poticanje dijaloga
na temu osiguranja kvalitete u visokom školstvu te zajedničkog
razumijevanja ove tematike među dionicima iz različitih europskih
zemalja.
Rane prijave (“early bird registration”) na ovo događanje moguće su
do 19. listopada 2012.
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