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IN MEMORIAM ANA RUŽIČKA (1948.-2011.)
Ana Ružička rodila se godine 1948., a studij germanistike završila je na Filozofskom fakultetu
Sveučilišta u Zagrebu. Na Sveučilištu u Zagrebu zaposlila se 1993. , prvo u Uredu rektora Sveučilišta u
Zagrebu kao voditeljica toga Ureda i osobna tajnica rektora (Marijana Šunjića) ali i prorektora. Na tom
se poslu pokazala kao izvrsna organizatorica. Nepresušne radne energije, svim je zadacima pristupala
krajnje odgovorno, stručno, promišljeno i na vrijeme, a takav odnos prema poslu očekivala je i od
ostalih zaposlenika. Osobito se isticala u vođenju poslova za regionalne asocijacije, Podunavsku
rektorsku konferenciju i Alpe-Adria rektorsku konferenciju, što je uvelike pomoglo prepoznatljivosti
Sveučilišta u Zagrebu kao vodećeg Sveučilišta u regiji. Jednom, na kraju mandata, rektor Šunjić u
dobrom je raspoloženju, želeći naglasiti kako je Ana dobra službenica, rekao: »...pa Ana je zapravo
vodila Sveučilište». Na istom položaju gospođa Ružička ostaje do 2002., kada joj je potkraj mandata
tadašnjeg rektora (Branka Jerena) Sveučilište u Zagrebu povjerilo lokalnu organizaciju europske
rektorske konferencije u CAAS-u u Dubrovniku. Taj posao gospođa Ružička tako je uspješno odradila,
da su joj vrata međunarodnih ureda mnogih europskih sveučilišta ostala otvorena. Od 2002. postaje
voditeljicom Ureda za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu i na toj dužnosti ostaje do zadnjeg
dana. Kako je tada razvoj sveučilišta u Europi išao u smjeru internacionalizacije, i naš se Ured uključio
u praćenje svih tih događanja u Europi.
Ana je razumjela sveučilišnu politiku, zalagala se za praćenje i ispunjavanje svih zakonskih i pravnih
propisa vezanih uz sveučilišnu djelatnost i uvijek je donosila ispravne odluke. « Ana je mislila mojom
glavom», rekao je rektor Bjeliš na komemoraciji na Sveučilištu. Mnogo je učinila za sveučilišnu mrežu
UNICA, a sudjelovala je u implementaciji Bolonjskog procesa na hrvatskim sveučilištima. U slobodno
vrijeme bila je strastvena planinarka, pasionirano je slušala i pohodila koncerte klasične glazbe,
uređivala svoj vrt u Mošćeničkoj Dragi.
Za sve što je učinila za Sveučilište, posebno za međunarodnu suradnju, dugujemo joj vječnu
zahvalnost.
Sveučilišna škola hrvatskoga jezika i kulture 2011.
U auli Sveučilišta u Zagrebu otvorena je u ponedjeljak, 27. lipnja 2011. Sveučilišna škola hrvatskoga jezika i kulture koju dugi
niz godina zajednički organiziraju Sveučilište u Zagrebu i Hrvatska matica iseljenika. Na svečanom otvorenju polaznike su
pozdravile prorektorica za pravna pitanja i međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Ksenija Turković,
ravnateljica Hrvatske matice iseljenika Katarina Fuček i ravnateljica Sveučilišne škole hrvatskog jezika i kulture prof. dr. sc.
Zrinka Jelaska.

Sveučilišna škola hrvatskoga jezika i kulture ove godine ima 30 polaznika iz 12 europskih i prekooceanskih zemalja (Australija,
Austrija, Češka, Italija, Japan, Kanada, Nizozemska, Norveška, Njemačka, SAD, Švedska, Švicarska). Troje polaznika dolazi s
partnerskih sveučilišta iz Trsta, Klagenfurta i Praga u okviru međusveučilišne suradnje te će Školu polaziti kao stipendisti
Sveučilišta u Zagrebu.
Program Škole sastavljen je od akademskog i kulturnog dijela tijekom kojih polaznici uče hrvatski jezik te posjećuju muzeje,
galerije, kazališta i razne kulturne i obrazovne ustanove.
Sveučilišna škola hrvatskoga jezika i kulture službeno je počela rad u subotu, 25. lipnja. 2011. i nastava traje do 22. srpnja.
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Potpisani sporazumi
Sveučilište Malaya (University of Malaya, http://www.um.edu.my), Kuala Lumpur, Malezija
Memorandum o sporazumijevanju o akademskoj suradnji sa Sveučilištem Malaya iz Kuala Lumpura potpisan je 15. lipnja 2011.
na Sveučilištu u Zagrebu u nazočnosti veleposlanice Malezije u Republici Hrvatskoj Nj. E. Aminahtun Karim Shaharudin.
Inicijativu za potpisivanje sporazuma pokrenulo je Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Maleziji još 2008. godine na temelju
iskazanog interesa Sveučilišta Malaya za sklapanje sporazuma sa Sveučilištem u Zagrebu radi stvaranja mogućnosti za
pokretanje institucionalne međusveučilišne suradnje. Potpisivanje sporazuma svojim su interesom za suradnju podržale
sljedeće sastavnice Sveučilišta u Zagrebu: Agronomski fakultet, Arhitektonski fakultet, Filozofski fakultet, Fakultet kemijskog
inženjerstva i tehnologije i Fakultet političkih znanosti.
Sveučilište u Kaliforniji Los Angeles (University of California Los Angeles, UCLA, http://www.ucla.edu), SAD
Memorandum of Understanding, krovni sporazum dvaju sveučilišta povezanih zajedničkim akademskim interesom i željom za
razvojem suradnje i razmjene u područjima zajedničkog interesa, potpisali su 20. lipnja 2011. rektor Sveučilišta u Zagrebu prof.
dr. sc. Aleksa Bjeliš i rektor (Chancellor) Sveučilišta u Kaliforniji Los Angeles (University of California Los Angeles UCLA) dr.
Gene Block. Predviđeno je da će se ostvarivanje razmjene i kooperativnih programa utemeljenih ovim memorandumom,
potpisanim na 5 godina, zasebno dogovarati i utvrđivati između dviju strana.
Uz rektore dvaju sveučilišta, svečanom potpisivanju sporazuma nazočili su predstavnici UCLA profesor Randal Johnson te
profesorica Gail Kligman, prof. dr. sc. Ksenija Turković, prorektorica za pravna pitanja i međunarodnu suradnju Sveučilišta u
Zagrebu, te počasni doktor Sveučilišta u Zagrebu Branko Lustig (ADU). Potpisivanju sporazuma prethodio je zajednički
sastanak dvaju rektora i njihovih suradnika te dekana i profesora Akademije dramskih umjetnosti, Fakulteta političkih
znanosti i Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, a tijekom sastanka predstavnici dvaju sveučilišta razgovarali su o daljnjim
koracima u ostvarivanju međusobne suradnje.
Odjel za znanost i tehnologiju Provincije Sichuan (Science and Technology Department of Sichuan Province)
Krovni Memorandum of Understanding s Odjelom za znanost i tehnologiju Provincije Sichuan potpisan je 24. lipnja 2011.
tijekom posjeta predstavnika ove kineske znanstvene institucije Sveučilištu u Zagrebu i sastanka s rektorom, dekanima i
profesorima Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije, Agronomskog fakulteta i
Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, predstavnicima Konfucijevog instituta Sveučilišta u Zagrebu te
Instituta Ruđer Bošković. Posjet i potpisivanje sporazuma ostvareni su na temelju prijedloga Odjela za znanost i tehnologiju
Provincije Sichuan u želji za proširivanjem suradnje dviju zemalja u području zaštite okoliša, biotehnologije, agrikulture i
tehničkih dostignuća. Iskazan je interes svih sudionika sastanka za uspostavljanje veza i produbljivanje kontakata s ciljem
razvoja mogućnosti za suradnju u područjima zajedničkog interesa, razmjeni znanstvenih spoznaja i metodoloških pristupa,
kao i radi bilateralne mobilnosti znanstveno-nastavnog osoblja. U prilog potpisivanju Memoranduma, Prirodoslovnomatematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu istaknuo je već postojeća izrazito dobra iskustva u dosadašnjoj suradnji s kolegama iz
Provincije Sichuan, posebno sa Chengdu Institute of Biology na području bioraznolikosti i ekološkog stanja voda u krškim
područjima (Plitvička jezera - Jiuzhaigou) u okviru hrvatsko-kineskog projekta Biodiversity and Ecology of Phytoplankton
Communities in Lake Jiuzhaigou Valley (China) and National Park Plitvice Lakes (Croatia). Nove inicijative:
Sveučilište u Salzburgu (Universität Salzburg, http://www.uni-salzburg.at/).
Rudarsko-geološko-naftni fakultet Sveučilišta u Zagrebu pokrenuo je inicijativu za sporazum sa Sveučilištem u Salzburgu na
temelju postojeće suradnje vezane uz zajednička terenska istraživanja u Hrvatskoj i analize u laboratorijima Sveučilišta u
Salzburgu koje RGNF provodi s akademskim partnerima, čiji je interes za sporazum također potvrđen, i planova za nastavak te
daljnji razvoj suradnje.
Mole se sastavnice Sveučilišta u Zagrebu da istraže potrebe i dosadašnja iskustva u svezi s tim sveučilištem te da obavijest o
interesu za sporazum s prijedlogom područja u kojima nalaze mogućnost za suradnju dostave Uredu za međunarodnu suradnju
Sveučilišta u Zagrebu (poštom na adresu: Trg m. Tita 14 ili na e-mail adresu: mscuric@unizg.hr).
Stipendije
Najavljujemo natječaj zaklade Robert & Beatrice Mummert za 2,5-godišnje
stipendije za studij na Tehničkom sveučilištu u Aachenu, Sveučilištu u
Kölnu i na Njemačkom sportskom sveučilištu u Kölnu. Stipendije, koje
uključuju i do 6 mjeseci prakse u njemačkim poduzećima, namijenjene su
studentima ekonomije, tehničkih studija, prirodnih znanosti i turizma. Rok
za prijavu: 1. rujna do 1. studenoga 2011. Više o tome pročitajte na
stranicama sveučilišnog Ureda za međunarodnu suradnju, http://
international.unizg.hr/.
Sveučilište u Pečuhu i Grad Pečuh raspisali su natječaj za dodjelu jedne
stipendije za zimski semestar 2011./2012. za studenta s jednog sveučilišta
Rektorske konferencije sveučilišta Alpe-Jadran, kojoj pripada i Sveučilište u
Zagrebu. Rok za prijavu: 15. srpnja 2011. Više na stranicama sveučilišnog
Ureda za međunarodnu suradnju, http://international.unizg.hr/.
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