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Novosti iz Ureda za međunarodnu suradnju

LLP/Erasmus program - objavljen Natječaj za sudjelovanje u programu ERASMUS i financijsku potporu
studentima koji odlaze na studijski boravak u ak. Gog. 2012./2013.
Natječaj se odnosi na studijski boravak studenata Sveučilišta u Zagrebu na inozemnoj partnerskoj ustanovi u
državama članicama Europske unije u akademskoj godini 2012./2013. Prijava za studijski boravak iznimno može
uključivati kombinaciju studijskoga boravka i stručne prakse ako se održavaju na istom sveučilištu isključivo uz
provjeru sa stranim sveučilištem prije prijave da je to moguće. Prijava tada uključuje jedan semestar ili trimestar
studijskoga boravka i drugi
semestar ili trimestar stručne prakse. Studijski boravak i stručna praksa ne mogu se obavljati istovremeno.
Na natječaj se mogu prijaviti redoviti studenti preddiplomskoga, diplomskoga ili poslijediplomskoga studija koji
imaju državljanstvo Republike Hrvatske ili neke druge države sudionice Programa (države EU, EFTA države +
Turska), status
izbjeglice, osobe bez državljanstva ili s registriranim stalnim boravištem u Republici Hrvatskoj.
Izvanredni studenti mogu se prijaviti na natječaj i koristiti financijsku potporu uz uvjet da za vrijeme razdoblja
mobilnosti budu upisani u redoviti program i pohađaju redoviti studij u punom vremenu na inozemnom sveučilištu.
Studenti preddiplomskih studija moraju u trenutku odlaska na mobilnost biti upisani najmanje u drugu godinu
preddiplomskoga studija i imati ostvarenih najmanje 60 ECTS bodova. Financijska potpora koju student može
primiti iz Erasmus sredstava pokriva samo dio troškova života na inozemnom sveučilištu. Mjesečna financijska
potpora iz Erasmus sredstava za ak. god. 2012./13. iznosit će 400 eura mjesečno.
Rok za slanje online prijave i predaju potpune dokumentacije ECTS koordinatoru je 15. veljače 2012. (datum
primitka!).
Cijeli tekst Natječaja pročitajte na: http://international.unizg.hr/

Prijavljivanje projekata u sklopu LLP-a

U sklopu Programa za cjeloživotno učenje (LLP) sastavnice Sveučilišta u Zagrebu mogu prijavljivati
projekte u sklopu programa Leonardo (uključuje aktivnosti mobilnosti, partnerstva, prijenosa inovacija i
pripremnih posjeta), a rokovi za prijavu projekata su u veljači, kao i u sklopu programa ERASMUS
(intenzivni tečajevi jezika i Intenzivni programi) kojima su rokovi u veljači i ožujku 2012.
Rok za prijavu projekata u sklopu programa Jean Monnet je 15. veljače 2012.
Napominjemo da se pri prijavi projekata kod kojih je potrebna suglasnost i podrška rektora Sveučilišta u
Zagrebu, kao i za sve druge informacije javite Uredu za međunarodnu suradnju: madzija@unizg.hr
Detaljnije o projektima i datumima prijava pročitajte na: www.mobilnost.hr

Opening University towards Society –
Linking Education-Research-Innovation

Konferencija „Linking Education-Research-Innovation – A Tool for Crisis?“
U povodu završetka TEMPUS projekta Opening University towards Society: Linking Education-ResearchInnovation na Sveučilište u Zagrebu održana je, 13. siječnja 2012., konferencija Linking Education-ResearchInnovation – A Tool for Crisis?.
Projekt okuplja pet hrvatskih sveučilišta: Zagreb, Rijeka, Zadar, Dubrovnik i Osijek te Institut Ruđera Boškovića,
tri sveučilišta iz regije: Mostar, Podgorica, Skoplje te istraživačka sveučilišta iz EU: Sveučilište u Leuvenu
(Belgija), Sveučilište u Beču (Austrija), Sveučilište Pierre i Marie Curie (Francuska) te Sveučilište u Saarlandu
(Njemačka).
Kao predstavnici gospodarstva u projekt su uključene i vodeće hrvatske tvrtke: Ericsson Nikola Tesla, Končar i
Podravka. Također, u projekt su uključena ministarstva znanosti i obrazovanja iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine
i iz Crne Gore te dvije institucije iz Hrvatske: Hrvatska gospodarska komora i BICRO. Cilj je ovog projekta
pokrenuti nove institucionalne i legislativne mjere značajne za reformu visokog obrazovanja, posebno one koje će
pridonijeti jačanju veza između nastave, istraživanja i inovacija tj. transfera tehnologije.
Više o samome projektu pročitajte na stranicama: http://opus.unizg.hr/

“Upravljanje kvalitetom kod ERASMUS stručnih praksi”

Agencija za mobilnost i programe EU organizirala je 16. prosinca 2011. na Sveučilištu u Zagrebu tematski sastanak
u svrhu promoviranja mobilnosti—stručne prakse u sklopu programa Erasmus. Prezentacije su održali i sudjelovali u
raspravi:
Prof.dr.sc. Mirta Baranović, ECTS koordinatorica FER-a, Maja Adžija, koordinatorica stručnih praksi na Sveučilištu
u Zagrebu i Ana Ivančić, studentica ZŠEM-a. Iskustva u upravljanju stručnim praksama nazočnima su predstavili
Jose Ravenstein, Nizozemska “Osiguranje kvalitete u međunarodnim stručnim praksama u Nizozemskoj” i g. David
Geršak, predstavnik tvrtke Easyclick iz Celja, Slovenija.
Najavljujemo!
INENTER KONFERENCIJA

Ured za međunarodnu suradnju
Sveučilišta u Zagrebu
Trg m. Tita 14
HR-10000 Zagreb
E-mail: iro@unizg.hr

Na stranicama projekta INENTER (www.inenter.eu) pronađite
prijavni obrazac za konferenciju koja će se održati od 17. do 19.
travnja 2012. na Sveučilištu Babes—Bolyai, Cluj—Napoca,
Rumunjska u sklopu koje će se održati i ERACON 2012, kao i
konferencija o upravljanju karijerama (Career—EU 2012: European
Career Guidance Conference) od 18. do 22. travnja 2012.
Više: www.eracon.info i www.career-eu.info.
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