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Elektronička verzija Akademskog
glasnika nalazi se na: http://
international.unizg.hr/
medjunarodna_suradnja/
akademski_glasnik/.
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Novosti iz Ureda za međunarodnu suradnju

LLP/Erasmus program - promjena potpisnika Erasmus bilateralnih ugovora od 01.12.2011.
Temeljem odluke rektora Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Alekse Bjeliša dekani sastavnica Sveučilišta
opunomoćeni su za potpisivanje svih Erasmus bilateralnih ugovora i korištenje pečata sastavnice na Erasmus
bilateralnom ugovoru.
Odluku u cijelosti možete pročitati na:
http://international.unizg.hr/medjunarodna_suradnja/erasmus/sklapanje_erasmus_sporazuma

LLP projekti za 2012. godinu - novo!
Agencija za mobilnost i programe EU je promijenila procedure i ponovo sastavnice (fakultet/akademija) Sveučilišta
mogu prijaviti i provoditi projekte u sklopu Programa za cjeloživotno učenje (LLP), ali uz uvjet prethodne pisane
suglasnosti Rektora Sveučilišta.
Detaljne upute i procedure za prijavu projekata predstavljene su na sastanku ECTS koordinatora i kontakata za
međunarodnu suradnju 13. prosinca 2011. u 14:00 sati u Zvonimirovoj 8. Upute će naknadno biti objavljene i na
mrežnoj stranici Ureda za međunarodnu suradnju (http://international.unizg.hr/medjunarodna_suradnja/erasmus/

Natječaj za sudjelovanje nastavnog osoblja Sveučilišta u Zagrebu u bilateralnoj razmjeni
Sveučilište u Zagrebu će tijekom mjeseca prosinca raspisat Natječaj za sudjelovanje nastavnog osoblja Sveučilišta u
Zagrebu u bilateralnoj razmjeni u 2012. godini sa sljedećim partnerskim sveučilištima: Jagiellonsko sveučilište u
Krakovu, Comenius sveučilište u Bratislavi, Sveučilište u Beču, Sveučilište u Padovi, Sveučilište Johannes
Gutenberg u Mainzu, Sveučilište u Solunu i Sveučilište u Pečuhu. Kontakt osoba u Uredu za međunarodnu suradnju
je Renata Hranjec, tel. 4698 102 i renata.hranjec@unizg.hr.

Objavljen Glasnik AMCA TTF 2011

Upravo objavljen Glasnik AMCA TTF 2011 - Udruge bivših studenata i prijatelja Tekstilno tehnološkog fakulteta,
donosi brojne aktivnosti u kontinuitetu rada ove udruge, ali uvodi i nove sadržaje namijenjene jačanju kohezije
članova i prijatelja AMCA TTF te širenju filozofije AMCA, u Hrvatskoj i inozemstvu. Premda je AMCA TTF na
internetskoj stranici www.ttf.hr/amac od osnutka postavila tekst na engleskom jeziku, važna novost je postavljanje
AMCA TTF na portal Croatia World Network (CROWN), do čega se dolazi poveznicom: http://bit.ly/
AMCA_TTF_CROWN, ostvareno u suradnji s profesorom Darkom Žubrinićem, prijateljem AMCA TTF, s AMACFER-a.
Udruga AMCA TTF pruža stalnu potporu studentima i možete pročitati tekstove o nagradama, potpori i mobilnosti.
Objavljen je razgovor sa studenticom Bojanom Đurasek, koja je u okviru ERASMUS programa mobilnosti
otputovala na University of Minho, u Guimarais, u Portugalu. AMCA TTF je financijskom potporom pomogla
njenoj mobilnosti na ovo strano sveučilište. Ovaj broj Glasnika piše i o skupovima kojima je TTF organizator ili
suorganizator. Pored tradicionalnih, naglasak je na svjetski skup koji se prvi put održava u Hrvatskoj: The World
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Vijesti iz EUA (www.eua.be)
U broju 21 EUA glasnika (http://www.eua.be/Newsletters/newsletter-21-2011.aspx) dostupne su reakcije
EUA na prijedlog Europske komisije o financiranju i strukturi novog sedmogodišnjeg programa za
obrazovanje, usavršavanje, mlade i sport „Erasmus for all“ koji će trajati od 2014. do 2020., kao i na
prijedlog EK za novi program za istraživanje i inovacije HORIZON 2020, na snazi također od 2014.
Program „Erasmus for all“ ujedinit će u sebi sedam dosadašnjih programa: LLP/Program za cjeloživotno
učenje (potprogrami Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius i Grundtvig), Mladi na djelu, te pet
međunarodnih programa suradnje (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink i programi suradnje s
industrijskim zemljama), a iz programa HORIZON 2020 financirat će se sva istraživanja i inovacije koje
trenutno pokrivaju Okvirni program za istraživanje (FP7), Okvirni program za konkurentnost i inovacije
(CIP) te Europski institut za inovacije i tehnologiju (EIT).

Nastavno na uspješne susrete na temu financiranja sveučilišta, EUA će 11. i 12. lipnja 2012. na Sveučilištu
u Salzburgu, Austrija organizirati prvi „Funding Forum“, na kojem će sudionici moći raspravljati i
razmijeniti iskustva vezana uz financiranje visokog obrazovanja. Detaljnije informacije o forumu kao i a
poziv za dostavu izlaganja (rok: 31. siječnja) nalaze se u broju 21 EUA glasnika.

Stipendije
Sveučilište u Pečuhu i Grad Pečuh raspisali su natječaj za dodjelu 1 stipendije za ljetni semestar
2011./2012. za 1 studenta s jednog sveučilišta Rektorske konferencije sveučilišta Alpe-Jadran, kojoj
pripada i Sveučilište u Zagrebu. Rok za prijavu je 16. prosinca 2011. Detaljnije na stranicama sveučilišnog
Ureda za međunarodnu suradnju, http://international.unizg.hr/.
Raspisan je natječaj za jednogodišnje stipendije za poslijediplomske i doktorske studije na bavarskim
sveučilištima u ak. god. 2012./2013. Detaljnije na mrežnim stranicama BAYHOST-a: http://www-cgi.uniregensburg.de/Einrichtungen/Bayhost/englisch/stipendien_e.shtml. Rok za prijavu: 15. veljače 2012.
Islandsko ministarstvo obrazovanja, znanosti i kulture dodjeljuje stranim studentima do 18 stipendija za
islandske studije na Sveučilištu na Islandu (University of Island, Reykjavίk) u zimskom semestru ak.
god. 2012./2013. Rok za prijavu je 1. ožujka 2012. Detaljnije na stranicama sveučilišnog Ureda za
međunarodnu suradnju, http://international.unizg.hr/.
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ugodne božićne blagdane i uspješnu 2012.!
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