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IZ UREDA ZA MEĐUNARODNU SURADNJU
Stipendije oslobođene od plaćanja poreza na dohodak za redovno
studiranje u Hrvatskoj i inozemstvu
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa donijelo je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na
dohodak (N.N. 123/10 od 04.11.2010.) u kojem su uvrštene izmjene i dopune u dijelu u kojemu su stipendije
oslobođene od plaćanja poreza na dohodak za redovno studiranje u Hrvatskoj i inozemstvu čime je omogućeno
isplaćivanje stipendija u visini stvarnih troškova studiranja bez poreznog opterećenja.
Natječaj za sudjelovanje nastavnog osoblja Sveučilišta u Zagrebu u bilateralnoj razmjeni
Sveučilište u Zagrebu tijekom mjeseca prosinca raspisat će Natječaj za sudjelovanje nastavnog osoblja Sveučilišta u
Zagrebu u bilateralnoj razmjeni u 2011. godini sa sljedećim partnerskim sveučilištima: Jagiellonsko sveučilište u
Krakovu, Comenius sveučilište u Bratislavi, Sveučilište u Ljubljani i Sveučilište u Beču.
Kontakt osoba u Uredu za međunarodnu suradnju je Renata Hranjec, tel. 4698 102 i renata.hranjec@unizg.hr.

BASILEUS
Europska komisija je odobrila program Basileus u okviru Erasmus Mundus programa Europske komisije na
sljedeće tri godine. Novost u odnosu na prethodno razdoblje je da Sveučilište u Zagrebu sudjeluje kao partner
«Zapadnog Balkana» stoga je mobilnost moguća samo prema EU partnerskim sveučilištima.
Uskoro više novosti o natječaju na http://international.unizg.hr.
EUA vijesti (detaljnije na http://www.eua.be/newsletters.aspx)
EUA je objavila izvješće pod nazivom Examining Quality Culture: Part 1 – Quality Assurance Processesin Higher
Education Institutions, koje analizira implementaciju procesa osiguravanja kvalitete na europskim sveučilištima
te kako se ti procesi koriste u razvijanju kulture kvalitete unutar ustanova visokog obrazovanja. Izvješće je
rezultat prvog dijela istraživanja Examining quality culture in higher education institutions podržanog od
Europske komisije. Na upitnik su odgovorile 222 ustanove iz 36 zemalja. Više o tome u EUA glasniku br. 19.
Stipendije
Raspisan je međunarodni natječaj za doktorske i poslijedoktorske stipendije „Eugen Ionescu“ namijenjen
istraživačima i doktorandima koji se žele usavršavati od 3 do 6 mjeseci na jednom od rumunjskih sveučilišta
članica Sveučilišne agencije za frankofoniju (AUF). Rok za prijavu je 10.
10 siječnja 2011.
2011 Više o stipendiji na http://
international.unizg.hr/ i http://www.auf.org/regions/europe-centrale-orientale/.
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Potpisani sporazumi:
sporazumi
Ekonomsko sveučilište u Krakovu (Cracow University of Economics, www.ae.krakow.pl), Poljska
Okvirni sporazum o suradnji između Sveučilišta u Zagrebu i Ekonomskog sveučilišta u Krakovu potpisan je 17.
studenoga 2010., i to na 5 godina. Sporazum je potpisan na prijedlog Ekonomskog sveučilišta u Krakovu i
Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu na temelju postojećih kontakata i želje da se suradnja intenzivira.


Šangajski institut za vanjsku trgovinu (Shanghai Institute of Foreign Trade, http://www1.shift.edu.cn/
english/), Kina
Sporazum o suradnji između Shanghai Institute of Foreign Trade i Sveučilišta u Zagrebu o uspostavljanju Konfucijevog
instituta i drugih programa potpisan je 17. studenoga 2010.


Sudjelovanje Srca u Programu za cjeloživotno učenje Europske unije
Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu (Srce) aktivno se uključio u Program za
cjeloživotno učenje Europske unije, prvo sudjelovanjem u studijskim posjetima, a sada i organizacijom studijskog
posjeta u okviru Transverzalnog programa. Transverzalni program pokriva cijelu vertikalu od vrtića do visokoga
obrazovanja, a njegovi su ciljevi promicanje suradnje na europskoj razini te promicanje kvalitete i transparentnosti u
sustavima obrazovanja. Na prvom Natječaju za organiziranje studijskih posjeta, na kojem ustanove ili organizacije u
Hrvatskoj imaju mogućnost organizirati studijske posjete za sudionike iz europskih zemalja, prihvaćena je prijava
Sveučilišnog računskog centra (Srca). Tako će Srce imati priliku u svibnju 2012. ugostiti grupu sudionika iz europskih
zemalja članica Programa za cjeloživotno učenje iz redova čelnika edukacijskih ustanova ili njihovih odjela, ravnatelja,
profesora, nastavnika i predstavnika obrazovnih organizacija, centara i mreža.
Tema koju je Srce prijavilo nalazi se u kategoriji Key competence, Use of ICT in e-learning, a odnosi se na podršku
nastavnicima u korištenju tehnologija e-učenja u obrazovnom procesu. Srce u sklopu Centra za e-učenje pruža
mogućnost korištenja alata i tehnologija e-učenja, kao i organiziranu podršku korisnicima u e-učenju te će sudionici
posjeta imati prilike vidjeti i naučiti na stvarnim primjerima kako je organizirana podrška nastavnicima u korištenju
tehnologija e-učenja na Sveučilištu u Zagrebu, kako i kojim se alatima i tehnologijama koristiti za unapređenje nastave
te razmijeniti svoja znanja i iskustva.
Uključivanje u Program za cjeloživotno učenje još je jedna od aktivnosti Srca kojom ono promiče primjenu
informacijskih i komunikacijskih tehnologija u učenju i podučavanju radi unapređenja kvalitete toga procesa te
potvrđuje svoju prisutnost na međunarodnom prostoru koja traje već trideset godina.
Više o Programu za cjeloživotno učenje i Transverzalnom programu možete pročitati na www.mobilnost.hr.

VIJESTI IZ CEI MREŽE
Sveučilišna mreža CEI objavila je Poziv na Natječaj
za izbor Združenih programa (doktorski studiji,
specijalistički studiji, ljetne škole, seminari i
radionice) u ovim područjima:
- Advanced Biotechnology
- Economics
- Environment and Sustainable Development
- ICT
- Infrastructure and Logistics
- Regional Development, Public Administration (including Governance Models)
Rok za prijavu: 1. ožujka 2011.
Detaljnije: www.ceinet.org
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