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Elektronička verzija Akademskog
glasnika nalazi se na: http://
international.unizg.hr/
medjunarodna_suradnja/
akademski_glasnik/.
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Natječaj za stručnu praksu studenata u okviru programa Erasmus
ak. god. 2011./12. - produžetak (3. krug)
Ured za međunarodnu suradnju raspisao je produžetak Natječaja za stručnu praksu studenata Sveučilišta u Zagrebu u okviru
programa ERASMUS na inozemnoj ustanovi u državama članicama Europske unije u ak. god. 2011./2012. Studentima je na
raspolaganju 50-tak mjesta (stipendija). Važeće razdoblje u kojem se može ostvariti stručna praksa jest 01.06.2011.-30.09.2012.
Mobilnost može trajati od 3 do 7 mjeseci, a stručna praksa mora završiti najkasnije s 30.09.2012. Financijska potpora studentima
iznosi 440 eura mjesečno. Student može prijaviti i otići na više mjeseci stručne prakse, ali financira se najviše 5 mjeseci
mobilnosti. Rok za predaju kompletne prijavne dokumentacije ECTS koordinatoru: odmah, do popunjenja odobrene kvote
mjesta, a najkasnije do 15. travnja 2012. Detaljnije informacije dostupne su na http://international.unizg.hr/.

Natječaj za mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja u ak. god. 2012./13.
Ureda za međunarodnu suradnju raspisat će tijekom sljedećih mjesec dana natječaj za sudjelovanje u programu ERASMUS za ak.
god. 2012./13. i financijsku potporu za nastavo i nenastavno osoblje Sveučilišta u Zagrebu koje odlazi na inozemne visokoškolske
ustanove i tvrtke u svrhu održavanja nastave odnosno stručnog usavršavanja. Natječaj će biti objavljen na stranicama sveučilišnog
Ureda za međunarodnu suradnju, http://international.unizg.hr/.

Dan dobrodošlice / Welcome Day za strane studente na razmjeni na Sveučilištu u Zagrebu
Ured za međunarodnu suradnju organizirao je 2. ožujka Dan dobrodošlice („Welcome Day“) za strane studente koji u ljetnom
semestru 201./2012. studiraju na Sveučilištu u Zagrebu.
U ljetnom semestru 2011./12. na Sveučilištu gostuje 135 stranih studenata, od čega 108 u okviru programa razmjene Erasmus.
Najviše, njih 35, gostuje na Filozofskom fakultetu, 22 na Pravnom, 20 na Ekonomskom, 8 na Fakultetu političkih znanosti.
Studenti su najvećim dijelom iz europskih zemalja, dok je njih 9 iz prekomorskih zemalja - bilateralna razmjena temeljem
međusveučilišnih sporazuma (SAD, Kina, Japan, Singapur).
Studente je na Danu dobrodošlice pozdravila prorektorica za međunarodnu suradnju i pravna pitanja prof. dr. sc. Ksenija
Turković, a zatim su djelatnice Ureda održale prezentaciju o Sveučilištu u Zagrebu i našim međunarodnim aktivnostima.
Studenti iz udruge Erasmus Student Network Zagreb podijelili će iskustva i praktične savjete o životu i studiju u Zagrebu, a
zatim su svi zajedno krenuli na organizirani obilazak grada. Dan dobrodošlice medijski je popratila Nezavisna TV.

Stipendije
Sveučilište u Zagrebu objavilo je natječaj za jednu stipendiju za preddiplomske studije za studentsku razmjenu na City
University of Hong Kong i jednu stipendiju za (pred)diplomske studije na National Sun Yat-sen University. Detalji natječaja,
rokovi i prijavni obrazac dostupni su na: http://international.unizg.hr.
Jagiellonsko sveučilište u Krakovu raspisalo je natječaj za dodjelu stipendija Zaklade kraljice Jadvige za ak. god. 2012./13.
namijenjenih studentima doktorskih studija i sveučilišnim nastavnicima. Rok za prijavu je 15. lipnja 2012. Detaljnije na
http://international.unizg.hr.
Frankofonija
U tijeku je Mjesec frankofonije u kojem će Sveučilište u Zagrebu biti predstavljeno kroz Okrugli stol Francuski—
jezik prava, koji organizira Pravni fakultet. Okrugli stol će se održati u srijedu 21. ožujka od 9.30 sati na Pravnom
fakultetu, Trg maršala Tita 14. Detaljan program okruglog stola (uskoro) kao i program Mjeseca frankofonije
možete pogledati na www.unizg.hr.
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Nove inicijative za međusveučilišne bilateralne sporazume
Ured za međunarodnu suradnju zaprimio je inicijativu Fakulteta prometnih znanosti za potpisivanje međusveučilišnog
sporazuma sa Sveučilištem u Palermu (Università Degli Studi Di Palermo), Italija, http://portale.unipa.it/.
Slijedom sastanka predstavnika Sveučilišta u Skadru "Luigj Gurakuqi", Albanija, http://www.unishk.edu.al/ i predstavnika
Sveučilišta u Zagrebu od 12. siječnja 2012. g. iskazan je interes za proširenje postojeće suradnje i sklapanje međusveučilišnog
sporazuma.
Mole se sastavnice Sveučilišta u Zagrebu da istraže interes i mogućnosti za suradnju s navedenim sveučilištima te da obavijest o
interesu za sporazum s prijedlogom područja u kojima nalaze mogućnost za suradnju dostave Uredu do 30. travnja 2012. na
zpitner@unizg.hr.
Dan međunarodne suradnje na Fakultetu organizacije i informatike u Varaždinu
Na Fakultetu organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu u utorak 20. ožujka 2012. održat će se jubilarni, 5. Dan
međunarodne suradnje FOI-a. Početak je predviđen za 9.30 sati u dvorani 3 FOI-a u Varaždinu. Detaljni program dostupan je
stranicama FOI-a: http://www.foi.unizg.hr/vijesti/5.-Dan-medunarodne-suradnje-na-FOI-u.

EUA-CDE imenovalo novi Upravni odbor Vijeća za doktorsku izobrazbu
Udruženje europskih sveučilišta – Vijeće za doktorsku izobrazbu (European University Association – Council for Doctoral
Education, EUA-CDE) imenovalo je novi Upravni odbor Vijeća za doktorsku izobrazbu (Steering Committee). Na mjesto
dosadašnjeg predsjednika profesora Jeana Chambaza (Universite Pierre et Marie Curie, Paris), imenovan je novi predsjednik
Upravnog odbora, profesor David Gani (University of Strathclyde, Glasgow). Zamjenicom predsjednika Upravnog odbora
imenovana je dosadašnja članica Upravnog odbora profesorica Melita Kovačević, prorektorica za istraživanje i tehnologiju
Sveučilišta u Zagrebu. Ostali članovi Upravnog odbora su: profesorica Teresa Anguera (University of Barcelona), profesor
Lucienne Blessing (University of Luxembourg), profesor Frank Bremmer (University of Marburg), profesorica Mary McNamara
(Dublin Institute of Technology), profesor Berit Rokne (University of Bergen) te profesor Giuseppe Silvestri (University of
Palermo).
EUA-CDE osnovan je 2008. godine kao nezavisno tijelo u sklopu EUA s ciljem povećanja vidljivosti doktorskih škola i
programa na europskoj i međunarodnoj razini i okuplja više od 200 članova. EUA-CDE nastoji odgovoriti na rastuću potražnju
za strukturiranom podrškom i dodatnim mogućnostima za promicanje suradnje i razmjene primjera dobre prakse o pitanjima od
zajedničkog interesa vezanih uz ustroj i kvalitetu doktorskog obrazovanja na sveučilištima diljem Europe. U tu svrhu EUA-CDE
radi na poboljšanju kvalitete doktorskog obrazovanja u europskim sveučilištima potičući raspravu i promičući razmjenu širenja
dobre prakse. Sveučilište u Zagrebu član je EUA-CDE gotovo od samog početka, te njegovi predstavnici aktivno sudjeluju u
svim aktivnostima, uspješno prenoseći tako stečena znanja i iskustva u procesu poboljšanje sustava doktorske izobrazbe
Sveučilišta u Zagrebu.

Sveučilište u Zagrebu na sajmu BeSt3 u Beču
Sveučilište u Zagrebu i ove se godine predstavilo svojim studijskim programima na sveučilišnom sajmu BeSt3
u Beču. Sajam se održao od 8. do 11. ožujka 2012. u organizaciji austrijskoga Ministarstva obrazovanja,
umjetnosti i kulture (BMUKK), Ministarstva znanosti i istraživanja (BMWF) i Austrijskoga centra za
zapošljavanje. U sklopu sajma BeSt3 posjetiteljima se predstavilo više od 300 izlagača iz Austrije i inozemstva
(sveučilišta, privatne visoke škole, škole stranih jezika, tvrtke koje posreduju pri zapošljavanju i drugi). Sajam
je posjetilo više od 80.000 posjetitelja, prvenstveno budućih i sadašnjih studenata, nastavnika, roditelja i ostalih
zainteresiranih za cjeloživotno obrazovanje. Za štand Sveučilišta u Zagrebu najviše interesa su pokazala djeca
hrvatskih iseljenika koja žele učiti hrvatski jezik te doći na razmjenu u sklopu programa Erasmus. Najveći
interes je iskazan za Ekonomski fakultet, Fakultet političkih znanosti te Filozofski fakultet kao i studijske
programe na engleskom jeziku: Medical Studies in English (Medicinski fakultet) i Bachelor Degree in
Business (Ekonomski fakultet).

Vijesti iz CEI mreže
„Ceres“ - Cei Research Fellowship Programme
Četiri (4) post-doc stipendije u trajanju od 12 mjeseci „CERES“ - CEI
RESEARCH FELLOWSHIP PROGRAMME (CEI Executive
Secretariat), sufinanciran od strane FP7 – Marie Curie akcija. Rok za
prijavu je 30. travnja 2012. Više informacija dostupno je na stranicama
www.ceinet.org/CERES.
Više informacija dostupno je na službenim internetskim stranicama CEI
mreže: http://www.ceinet.org/.
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prof. dr. sc. Ksenija Turković
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Hranjec, prof., Tajana Nikolić, dott.ssa, Ida Ogulinac, dipl. iur., Željka
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