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Iz Ureda za međunarodnu suradnju
Organiziranje studijskih posjeta u okviru Programa za cjeloživotno učenje
Objavljen je natječaj za organiziranje studijskih posjeta u okviru Programa za cjeloživotno učenje za razdoblje od
rujna 2013. do lipnja 2014.
Studijski posjeti namijenjeni su osobama odgovornima za razvoj politika obrazovanja i osposobljavanja na lokalnoj,
regionalnoj ili nacionalnoj razini i ostalim stručnjacima iz područja obrazovanja i osposobljavanja. Traju od 3 do 5
dana, a okupljaju 10 do 15 sudionika iz zemalja sudionica Programa za cjeloživotno učenje. Studijske posjete mogu
organizirati ustanove ili organizacije koje djeluju na području općeg obrazovanja, strukovnog obrazovanja i
osposobljavanja, visokog obrazovanja, obrazovanja odraslih, podučavanja nastavnika, ustanove koje djeluju na
lokalnoj ili regionalnoj razini, a bave se obrazovanjem, sindikati ili udruge poslodavaca, koji svoja postignuća žele
podijeliti s kolegama iz Europe. Rok za prijavu je 1. listopada 2012. Sastavnice Sveučilišta u Zagrebu mogu se
samostalno prijaviti, a pri prijavi se uvažava potpis dekana.
Više informacija na mrežnim stranicama Agencije za mobilnost i programe EU, www.mobilnost.hr.
Stipendije Sveučilišta u Zagrebu
Sveučilište u Zagrebu raspisalo je natječaje za studentske razmjene u ljetnom semestru akademske godine
2012./13. u okviru bilateralne međusveučilišne razmjene.


dvije (2) stipendije za Sveučilište u Oslu; rok za prijavu: 19. rujna 2012.



dvije (2) stipendije za Sveučilište u Sankt Peterburgu; rok za prijavu: 1. listopada 2012.



jedna (1) stipendija za Moskovsko državno sveučilište M. V. Lomonosov; rok za prijavu: 1. listopada 2012.

Više informacija na http://international.unizg.hr/.
Program Education for social justice
Od 3. do 7. rujna 2012. na Sveučilištu u Zagrebu održao se intenzivni program naziva
Education for social justice. U programu su sudjelovala 22 studenta i 14 nastavnika s učiteljskih i
edukacijsko-rehabilitacijskih fakulteta sveučilišta partnera. Program je ostvaren u sklopu projekta
North-South-South (2011-2012), koji financira finsko Ministarstvo vanjskih poslova, a u kojem
uz dva finska sveučilišta, University of Jyväskylä (koordinator) i University of Oulu, te Sveučilište
u Zagrebu sudjeluju i dva sveučilišta iz regije: Sveučilište u Sarajevu i Sveučilište Crne Gore.
Cilj je projekta promocija mobilnosti studenata i nastavnika te inkluzije (inkluzivno obrazovanje, socijalna inkluzija,
komparativno obrazovanje). Dva studenta Sveučilišta u Zagrebu (Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Učiteljski
fakultet) ostvarit će jednosemestralnu razmjenu na finskim sveučilištima, a dva nastavnika s istoimenih fakulteta otići
će na jednotjedni studijski boravak u Finsku.
Više informacija na http://www.cimo.fi/programmes/north-south-south.
Posjetite novu stranicu Konfucijevog instituta Sveučilišta u Zagrebu, http://www.ki.unizg.hr/.
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Studenti Sveučilišta u Zagrebu na ljetnoj školi poslovnog kineskog jezika u Šangaju
Sveučilište u Zagrebu po prvi je put bilo prisutno na ljetnoj školi učenja poslovnog kineskog jezika koja se održavala
od 14. do 28. srpnja 2012. u Šangaju na Shanghai Institute of Foreign Trade. Stipendiju je studentima dodijelio
Hanban (Chinese National Office for Teaching Chinese as a Foreign Language) na temelju suradnje između dvaju
sveučilišta kroz novootvoreni Konfucijev institut Sveučilišta u Zagrebu. U ljetnoj školi sudjelovalo je 18 studenata i 2
djelatnika Sveučilišta. Sudionici škole imali su prilike upoznati se s kineskim jezikom, kulturom i načinom poslovanja
kroz niz predavanja, posjeta, kulturnih aktivnosti i ostalih događanja.
DAAD program ''EUROPA MACHT SCHULE''
DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst/ German Academic Exchange Service)
program “Europa macht Schule” omogućuje stranim studentima na razmjeni predstavljanje svoje zemlje i kulture
njemačkim učenicima kroz provođenje malog školskog projekta proizvoljne teme o zemlji iz koje dolaze. U ovaj
program uključeno je više od 30 gradova u Njemačkoj sa svojim lokalnim školama.
Više informacija na: info@europamachtschule.de; www.europamachtschule.de.
Ostale stipendije
The Group of Eight European Fellowships (Go8), Australija
Udruženje osam vodećih australskih sveučilišta, Go8, svake godine nudi niz stipendija mladim znanstvenicima iz
Europe s ciljem poboljšanja znanstvene suradnje između Europe i Australije. Stipendije pokrivaju financijsku potporu
za putne troškove i boravak na australskom sveučilištu do šest mjeseci, a ponuđene su državljanima Bugarske,
Češke, Estonije, Hrvatske, Latvije, Litve, Mađarske, Poljske, Rumunjske i Slovačke. Natječaji za kalendarsku godinu
2013. otvoreni su od kraja kolovoza do kraja listopada 2012. Više informacija na www.go8.edu.au.
Bavarsko ministarstvo za znanost, istraživanje i umjetnost i BAYHOST (Bavarski akademski centar za
srednju, istočnu i jugoistočnu Europu - The Bavarian Academic Centre for Central, Eastern and South
Eastern Europe)
Bavarsko ministarstvo za znanost, istraživanje i umjetnost raspisalo je putem udruženja BAYHOST natječaj za
jednogodišnje stipendije za akademsku godinu 2013./14. Stipendije su ponuđene studentima iz Bugarske, Hrvatske,
Češke, Mađarske, Poljske, Rumunjske, Srbije, Slovačke i Ukrajine u svrhu postdiplomskih i doktorskih studija na
sveučilištima na području Bavarske.
Rok za prijavu je 1. prosinca 2012. Više informacija na www.bayhost.de.
Godišnja konferencija European Association for International Education (EAIE)
Godišnja konferencija European Association for International Education (EAIE) održala se
od 11. do 14. rujna 2012. u Dublinu u Irskoj. EAIE je najveća konferencija namijenjena visokim
učilištima u Europi i njihovim partnerima. Tijekom četiriju dana održano je niz seminara, radionica i sjednica.
Program i detaljnije informacije dostupne su na službenim stranicama konferencije www.eaie.org.
U 2013. godini konferencija će se održati u Istanbulu u Turskoj.
CEI vijesti
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18. CEI međunarodna ljetna škola (18th CEI International
Summer School) održala se u talijanskom gradu Cerviji od 3. do 14.
rujna 2012. Naglasak ovogodišnje ljetne škole bio je na ulogama
mreža civilnih udruga u menadžmentu raznolikosti te održivom
razvoju i zelenoj ekonomiji. Pored 70 sati nastave, seminara i
radionica, ponuđeni su i interdisciplinarni događaji i sastanci s
posebnim naglaskom na politička pitanja, međunarodnu dimenziju i
ulogu europskih institucija.
Detaljnije na http://ceinet.org.

Trg m. Tita 14
HR-10000 Zagreb
E-mail: iro@unizg.hr
URL: http://international.unizg.hr/
medjunarodna_suradnja
Glavni urednik:
prof. dr. sc. Ksenija Turković
Urednički odbor: dr. sc. Ružica Bruvo, dipl. ing, Maja
Grđan, dipl.ing., Renata Hranjec, prof., Petar Ležaja, dipl.
iur., Tajana Nikolić, dott.ssa, Ida Ogulinac, dipl. iur., Željka
Pitner, prof., Katarina Vukušić, prof.

