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Elektronička verzija Akademskog
glasnika nalazi se na: http://
international.unizg.hr/
medjunarodna_suradnja/
akademski_glasnik/.
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Iz Ureda za međunarodnu suradnju
Sveučilišta u Zagrebu
Natječaj za dodatnu financijsku potporu studentima koji su dobili financijsku
potporu za studijski boravak u okviru ERASMUS programa u akademskoj godini
2012./13.
Sveučilište u Zagrebu raspisalo je Natječaj za dodatnu financijsku potporu studentima koji su dobili potporu za
studijski boravak u okviru ERASMUS programa u akademskoj godini 2012./13.
Studenti su obvezni ispuniti prijavni obrazac, a tražene isprave dostaviti u Rektorat Sveučilišta u Zagrebu do:
15. svibnja 2012. studenti koji odlaze u zimskom semestru ak. god. 2012./13.
1. studenog 2012. studenti koji odlaze u ljetnom semestru ak. god. 2012./13.
Tekst Natječaja i prijavni obrazac dostupni su na http://international.unizg.hr/.
Podsjećamo:
Raspisan je natječaj za sudjelovanje u Programu ERASMUS za ak. god. 2012./13. i
financijsku potporu nastavnom i nenastavnom osoblju Sveučilišta u Zagrebu i
njegovih sastavnica koje odlazi na mobilnost u inozemstvo u svrhu održavanja nastave
odnosno stručnog usavršavanja u zimskom i ljetnom semestru ak. god. 2012./13.
Rok za prijavu je 28. svibnja 2012. Tekst Natječaja dostupan je na http://international.unizg.hr/.
Podsjećamo:
Raspisan je Natječaj za izvođenje nastave na stranom jeziku u ak. god. 2012./13. Pozivaju se sastavnice Sveučilišta
na podnošenje prijava za izvođenje jednosemestralnog nastavnog predmeta na preddiplomskom i
diplomskom studiju na stranom jeziku u ljetnom ili zimskom semestru u ak. god. 2012./13. s jednakim pravom
upisa za domaće i strane studente. Sastavnice podnose prijedloge u elektronskom obliku Uredu za međunarodnu
suradnju Sveučilišta u Zagrebu na adresu: zpitner@unizg.hr najkasnije do 31. svibnja 2012.
Tekst Natječaja dostupan je na http://international.unizg.hr/.
Podsjećamo:
Raspisan je Natječaj za dobivanje dodatne financijske pomoći za boravak sveučilišnih djelatnika na
inozemnim sveučilištima u svrhu specijalističkog obrazovanja u ak. god. 2012./13.
Na Natječaj se mogu prijaviti isključivo djelatnici koji na stranim sveučilištima u svrhu dodatnog specijalističkog
obrazovanja za potrebe matične sastavnice upisuju cjelokupni program. Rok za prijavu je 25. svibnja 2012.
Tekst Natječaja i prijavni obrazac dostupni su na http://international.unizg.hr/.

Najavljujemo da će uskoro biti raspisan natječaj za Erasmus studentske prakse za
ak. god. 2012./13.
Više detalja uskoro dostupno na http://international.unizg.hr/.
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Stipendije Zaklade Mummert
Zaklada Rochus i Beatrice Mummert dodjeljuje izvrsnim kandidatima iz srednje i jugoistočne Europe stipendije za
područja ekonomskih, tehničkih i prirodnih znanosti te turizma i sporta. Programi Zaklade Mummert
obuhvaćaju između ostalog i stipendije za 2,5-godišnji diplomski studij na Sveučilištu u Kölnu, na Visokoj tehničkoj
školi u Aachenu (Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen) ili na Njemačkom sportskom sveučilištu u
Kölnu. Rok za prijavu je od 1. rujna do 1. studenoga svake godine.
Više informacija o stipendijama Zaklade Rochus i Beatrice Mummert pronaći ćete na www.mummertstiftung.de.
Stipendije za zimski semestar ak. god. 2012./13. na Sveučilištu u Pečuhu
Sveučilište u Pečuhu i Grad Pečuh raspisali su natječaj za dodjelu 2 stipendije za zimski semestar ak. god.
2012./2013. Stipendije se dodjeljuju za pohađanje kolegija na Sveučilištu u Pečuhu koji donose ECTS bodove, za
razdoblje od 4 do 5 mjeseci, a iznose 1000 eura. Mogu se prijaviti studenti koji su u vrijeme prijave na natječaj
upisani na jedno od sveučilišta Rektorske konferencije sveučilišta Alpe-Jadran, čiji je član i Sveučilište u Zagrebu, i
koji su završili najmanje 4 semestra s prosjekom ocjena "vrlo dobar" ili "odličan". Rok za prijavu je 1. srpnja 2012.
Detaljnije informacije o stipendijama te o potrebnim dokumentima na engleskome jeziku možete pronaći na http://
international.unizg.hr/, a o kolegijima koje nudi Sveučilište u Pečuhu na www.english.pte.hu.
Stipendije za ak. god. 2012./13. u Centru za istraživanja u biologiji u Szegedu
Centar za istraživanja u biologiji (Biological Research Center - BRC) u Szegedu, Mađarska raspisao je natječaj za
stipendije za Međunarodni tečaj usavršavanja (International Training Course - ITC) u odabranim istraživačkim
programima. Program počinje 01. listopada 2012. i traje 11 mjeseci. Prijaviti se mogu osobe sa završenim
sveučilišnim diplomskim studijem prirodnih znanosti, medicine, agronomije ili veterine. Rok za prijavu je 15. lipnja
2012. Više informacija na: http://www.brc.hu/international_training_applications.php?change_lang=en.
CEI vijesti
Izvršni Odbor CEI-a odobrio 7 novih Zajedničkih programa (Joint Programmes)
7 postdiplomskih programa u obliku ljetnih škola i seminara odobreno je od strane Izvršnog odbora CEI mreže. CEI
mreža je za ove programe spremna izdvojiti do 43 000 €. Ukupni troškovi odabranih zajedničkih programa u 2012. i
2013. se procjenjuju na 280 000 €.
Programi će pokrivati sljedeća područja suradnje: ekonomija, regionalni razvoj i javna administracija, infrastruktura i
logistika, znanost o okolišu i održivom razvoju, napredna biotehnologija, kao i međukulturalna i međuregionalna
prekogranična suradnja. Potencijalni korisnici Zajedničkih programa su članovi iz cijele CEI regije, a koordinatori
programa su sveučilišta iz Albanije (Skadar), Bjelorusije (Grodno), Hrvatske (Zadar), Rumunjske (Cluj-Napoca, u
suradnji s partnerima iz Poljske, Italije i mrežom europskih sveučilišta Santander), Srbije (Novi Sad), Slovačke
(Košice) i Ukrajine (Odesa). Kao krajnji korisnici za pojedine programe navedena su između ostalih i Sveučilišta u
Zagrebu, Rijeci i Zadru.
Više informacija na http://ceinet.org.
EUA vijesti (detaljnije na http://www.eua.be/newsletters.aspx)

Ured za međunarodnu suradnju
Sveučilišta u Zagrebu

Poziv za dostavu izlaganja na 5. godišnjem sastanku EUA-CDE
5. godišnji sastanak EUA Odbora za doktorske studije (EUA-CDE)
održat će se 25. i 26. rujna 2012. na Karolinska Institutet u
Stockholmu. Sastanak pod nazivom "Diversified funding of doctoral
education" će se kritički osvrnuti na različite načine ulaganja u
doktorske studije s ciljem osnivanja zajedničke platforme za dijalog
između sveučilišta, donatorskih organizacija i ostalih dionika. EUACDE je raspisao poziv za dostavu izlaganja na temu iskustava,
strategija i suradnje u financiranju doktorskih studija.
Rok za prijave je 15. lipnja 2012.
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