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IZ UREDA ZA MEĐUNARODNU SURADNJU
Punopravno sudjelovanje Republike Hrvatske u Programu za
cjeloživotno učenje (LLP) i programu Mladi na djelu Europske unije
Hrvatske
U organizaciji Agencije za mobilnost i programe Europske unije dana 10. studenoga 2010. održat će se u
hotelu Westin u Zagrebu Svečana konferencija u povodu punopravnog sudjelovanja Republike Hrvatske u
Programu za cjeloživotno učenje i programu Mladi na djelu Europske unije. Svečanoj konferenciji prisustvovat
će korisnici i suradnici, hrvatska obrazovna zajednica, civilni i gospodarski sektor, predstavnici Europske
komisije, suradnici iz programskih zemalja, mediji te svekolika hrvatska javnost.
Dvodnevno obilježavanje punopravnog sudjelovanja zaključit će se Međunarodnom tematskom konferencijom
koja će se održati dan kasnije, 11. studenoga 2010. u hotelu Westin u Zagrebu.
Na temelju potpisanog sporazuma s Europskom unijom, Hrvatska će u Programu za cjeloživotno učenje
(LLP) punopravno moći sudjelovati od akademske godine 2011./12.

Potpisani sporazumi:


Sveučilište Macquarie (Macquarie University http://www.mq.edu.au/), Sydney, Australija

Sporazum o razmjeni studenta potpisan je 27. rujna, odnosno 12. listopada 2010. Inicijativu je pokrenulo
Sveučilišta Macquarie u želji da se obnovi opći međusveučilišni sporazum o suradnji potpisan godine 1989.
Sporazum o razmjeni studenata dogovoren je na tri godine i predviđa recipročnu razmjenu dvoje studenata
godišnje.

Tribina o studentskoj mobilnosti na 15. smotri Sveučilišta

U sklopu 15. smotre Sveučilišta u Zagrebu, Ured za međunarodnu suradnju organizirao je tribinu o studentskoj
mobilnosti „Svi su gore, SVI-SU-GORE!“, dođi i ti! Na tribini su sudjelovale tri hrvatske studentice i dva strana
studenta koji su iznijeli svoja iskustva o studentskoj razmjeni, kao npr. kako se prijaviti, gdje se informirati, kako
je živjeti i studirati u stranoj zemlji i slično.
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Welcome Day/Dan dobrodošlice za strane studente

Ured za međunarodnu suradnju organizirao je Dan dobrodošlice („Welcome Day“) za strane studente koji u zimskom
semestru 2010./2011. studiraju na Sveučilištu u Zagrebu. Danu je nazočilo oko 50 studenata, ponajviše iz europskih zemalja,
koji su na našem Sveučilištu na razmjeni. Studente je pozdravila prorektorica za međunarodnu i međuinstitucijsku
suradnju prof. dr. sc. Ksenija Turković, a zatim su djelatnice Ureda održale prezentaciju o Sveučilištu u Zagrebu. Studenti iz
udruge AEGEE podijelili su svoja iskustva o životu i studiju u Zagrebu, a potom je organiziran mali kviz znanja o Hrvatskoj i
Zagrebu te obilazak grada.
U zimskom semestru 2010./2011. na Sveučilištu u Zagrebu gostuje oko stotinjak stranih studenata, od čega polovica dolazi
temeljem bilateralnih sporazuma, a druga polovica temeljem programa Erasmus i Erasmus Mundus External Cooperation
Window. Najviše stranih studenata gostuje na Filozofskom fakultetu (37%), a zatim slijede Ekonomski (23%) i Fakultet
političkih znanosti (9%)

INENTER: Novi projekt za unapređenje suradnje akademske zajednice i
poduzetništva
Sveučilište u Zagrebu i partnerske institucije s ponosom objavljuju kako je projekt prijavljen
na natječaj u okviru Erasmus programa za suradnju visokoškolskih ustanova i poduzetništva službeno dobio odobrenje
Europske komisije i njegova provedba započela je 1. listopada 2010. Projekt naslovljen „INENTER: Improving the
Placements and Internships from Academia to Enterprises” (509962-LLP-1-2010-1-CY-ERASMUS-ECUE) trajat će dvije
godine s ukupnim budžetom od 390.943 eura. Konzorcij čini 13 organizacija iz 10 zemalja: Sveučilište na Cipru (CY)
(koordinator projekta), Mreža sveučilišta glavnih gradova Europe-UNICA (BE), Sveučilište u Tallinu (EE), Sveučilište Vilnius
(LT), Slobodno sveučilište u Bruxellesu (BE), Sveučilište u Varšavi (PL), Sveučilište u Beču (AT), Sveučilište u Latviji (LV),
Europsko udruženje Erasmus koordinatora-EAEC (CY), Trgovačka i industrijska komora u Parizu (FR), EUE-net / MAC Team
(BE), Sveučilište u Lausannei (CH), Sveučilište u Zagrebu (HR).
Cilj projekta INENTER jest razvoj i primjena srednje/dugoročne strategije osiguranja kvalitete usmjerene k određivanju
potreba, podizanju svijesti, uvođenju i razvoju aktivnosti, modela, mjera, alata i dobrih praksi koje se odnose na stažiranje i
stručne prakse studenata svih studijskih razina u industriji i poduzetništvu. Cilj partnerstva jest razvoj metodologije i alata
za mjerenje kvalitete takvih aktivnosti.
Projekt teži uspostavljanju bolje i čvršće komunikacije i suradnje poduzetništva i akademske zajednice s naglaskom na
osiguravanje prakse studentima u industriji, kao i razvoj suradnje poslijediplomskih studenata i poduzetništva u
istraživanjima. Glavne aktivnosti uključuju europsko istraživanje, okrugle stolove s članovima akademske zajednice i
poduzetništva, razvoj programa obuke za koordinatore, savjetnike i menadžere za upravljanje karijerom i praksom te
europsku konferenciju o stručnoj praksi.
EUA vijesti (detalji vijesti na http://www.eua.be/
newsletters.aspx)
Prošli je mjesec na Sveučilištu u Palermu održana godišnja EUA
konferencija na kojoj se raspravljalo kako sveučilišta reagiraju na
višestruke reforme visokog obrazovanja, znanosti i upravljanja u Europi,
kao i na nedavna oštra rezanja u javnom financiranju. Više o tome u EUA
glasniku br. 18.
EUA je objavila niz preporuka za poboljšavanje doktorskog obrazovanja u
Europi, tzv. Salzburg II Recommendations, namijenjenih i sveučilištima te
vladama i agencijama koja osiguravaju novčanu potporu. Preporuke su
usvojene na godišnjoj EUA konferenciji u Palermu. Više o tome u EUA
glasniku br. 18.
Četvrta EUA-CDE radionica naslovljena Mobility and Collaboration –
international and inter-sectoral održat će se 20. i 21. siječnja 2011. na
Sveučilištu Eötvös Loránd u Budimpešti. Više o tome na: http://
www.eua.be/events/upcoming/fourth-eua-cde-workshop/home.aspx.
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