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Elektronička verzija Akademskog
glasnika nalazi se na: http://
international.unizg.hr/
medjunarodna_suradnja/
akademski_glasnik/.

Iz Ureda za međunarodnu suradnju
Sveučilišta u Zagrebu

Natječaj za sudjelovanje u programu ERASMUS za ak. god. 2012./2013. i za dodjelu financijske potpore nastavnom i
nenastavnom osoblju Sveučilišta u Zagrebu
Sveučilište u Zagrebu raspisalo je Natječaj za sudjelovanje u programu ERASMUS za ak. god. 2012./2013. i za dodjelu
financijske potpore nastavnom i nenastavnom osoblju Sveučilišta u Zagrebu koje u zimskom ili ljetnom semestru odlazi na
inozemne visokoškolske ustanove s kojima Sveučilište u Zagrebu ima potpisane Erasmus sporazume ili u tvrtke u državama
članicama EU. Natječaj se odnosi na program mobilnosti u svrhu održavanja nastave (nastavno osoblje) tj. stručnog usavršavanja
(nastavno i nenastavno osoblje). Rok za prijavu je 28. svibnja 2012. Kontakt osoba u Uredu za međunarodnu suradnju je
Renata Hranjec, tel. 4698 102, renata.hranjec@unizg.hr.
Natječaj za dodatnu financijsku potporu studentima
Sveučilište u Zagrebu je raspisalo Natječaj za dodatnu financijsku potporu studentima koji su dobili financijsku potporu za studijski
boravak u okviru ERASMUS programa u akademskoj godini 2012./13. Natječaj je objavljen na internetskim stranicama Ureda za
međunarodnu suradnju, http://international.unizg.hr/. Rok za prijavu je 15. svibanj 2012. za studente koji odlaze u zimskom
semestru, te 1. studeni 2012. za studente koji odlaze u ljetnom semestru.
Natječaj za izvođenja nastave na stranom jeziku u ak. god. 2012./2013.
U svrhu veće internacionalizacije studija na Sveučilištu, povećanja dolazne studentske mobilnosti te razvijanja jezičnih i
interkulturalnih kompetencija domaćih i stranih studenata, Ured za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu raspisao je
Natječaj za izvođenje nastave na stranom jeziku u ak. god. 2012./2013. Sastavnice Sveučilišta pozivaju se na podnošenje prija va
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 4. svibnja 2012. godine. Tekst Natječaja dostupan je na http://international.unizg.hr/.
Natječaj za dobivanje dodatne financijske pomoći za boravak sveučilišnog djelatnika na inozemnim sveučilištima u
svrhu specijalističkog obrazovanja u ak. god. 2012./2013.
Ured za međunarodnu suradnju raspisao je Natječaj za dobivanje dodatne financijske pomoći za boravak sveučilišnog djelatnika
na inozemnim sveučilištima u svrhu specijalističkog obrazovanje u akademskoj godini 2012./2013.
Na Natječaj se mogu prijaviti isključivo djelatnici koji na stranim sveučilištima u svrhu dodatnog specijalističkog obrazovanja za
potrebe matičnog fakulteta upisuju cjelokupni program. Rok za prijavu je 25. svibnja 2012.
Tekst Natječaja i prijavni obrazac dostupan je na http://international.unizg.hr/ .

LLP - Erasmus studenti – studijski boravak za ak. god. 2012./13.
– objavljeni PRVI REZULTATI Natječaja Natječaj za sudjelovanje u Programu Erasmus za studente Sveučilišta u Zagrebu za studijski boravak objavljen je u siječnju
2012., a studenti su se mogli prijaviti do 15. veljače 2012. Fakultetska povjerenstva načinila su rang listu odabranih i rezervnih
studenata te listu odbijenih. Popis su dostavili Uredu za međunarodnu suradnju koji je pripremio rezultate natječaja. Prvi rezultati
Natječaja su objavljeni 28. ožujka 2012., ukupno je zaprimljeno 810 prijava, 640 studenta je odabrano, 109 studenata je na
rezervnoj listi i 20 studenata je odbijenih.

1

Agencija za mobilnost i programe EU još nije donijela odluku o broju odobrenih mjesta i financijskim sredstvima za Sveučilište u
Zagrebu za ak. god. 2012./13. Međutim, zbog ranih rokova za nominacije i prijave studenata, ove godine Sveučilište donosi prve
rezultate natječaja ranije, s prvom kvotom odobrenih prijava prema broju koji je bio odobren prošle godine. Sveučilište očekuje da
će broj konačno odobrenih stipendiranih mjesta biti veći u odnosu na prošlu godinu.
Prve rezultate natječaja možete pronaći na mrežnim stranicama Ureda za međunarodnu suradnju: http://international.unizg.hr/

Stipendije za studentsku mobilnost u ak. god. 2012./2013.
Sveučilište u Sankt Petersburgu ponudilo je Sveučilištu u Zagrebu u okviru razmjene studenata dvije (2) stipendije za zimski
semestar ak. god. 2012./2013. za preddiplomski i diplomski studijske programe ponuđene na tom sveučilištu. Rok prijave za sve
stipendije je 27. travnja 2012.
Sveučilište u Oslu, Norveška ponudilo je Sveučilištu u Zagrebu u okviru razmjene studenata četiri (4) jednosemestralne
stipendije za zimski ili ljetni semestar ak. god. 2012./2013. za preddiplomske i diplomske studijske programe na norveškom i
engleskom jeziku ponuđene na tom sveučilištu. Popis ponuđenih kolegija možete pronaći na http://www.uio.no/english/studies/
courses . Rok prijave za sve stipendije je 27. travnja 2012.
Moskovsko državno sveučilište M. V. Lomonosov ponudilo je Sveučilištu u Zagrebu u okviru razmjene studenata dvije (2)
stipendije za zimski ili ljetni semestar akademske godine 2012./13. za preddiplomske i diplomske studijske programe ponuđene
na tom sveučilištu.
Rok prijave za sve stipendije je 27. travnja 2012. Više o natječajima na http://international.unizg.hr/

ESN Zagreb najbolja nova sekcija unutar Erasmus Student Networka u Europi
Na Erasmus Student Network Annual General Meetingu u Granadi u Španjolskoj, koji se održavao od
22. do 26. ožujka 2012., ESN sekcija pri Sveučilištu u Zagrebu, ESN Zagreb, izabrana je za najbolju
novu sekciju u konkurenciji 55 novih sekcija.
ESN svake godine dodjeljuje takozvane StarAwards u različitim kategorijama, gdje ESN sekcije dobivaju priznanje za svoj
doprinos na lokalnoj ali i na međunarodnoj razini.
Jedna od kategorija je nagrada za najbolju novu sekciju (prihvaćenu u mrežu u zadnjih godinu dana), gdje se ocjenjuje rad
sekcije s međunarodnim studentima, organizacija aktivnosti i projekata te sveukupni doprinos ESN mreži.
U kategoriji najinovativnijeg projekta u proteklih godinu dana, ESN Zagreb osvojio je drugo mjesto svojim projektom 20th cen tury
culTOUR Unplugged.
Više o ESN-u i projektima na www.esnzagreb.org.

EUA vijesti (detaljnije na http://www.eua.be/newsletters.aspx)
EUA Funding Forum
Sveučilište u Salzburgu, Austrija, 11. i 12. lipnja 2012. organizira prvi forum o mogućnostima financiranja za europska
sveučilišta. Forum je jedinstvena informativna platforma otvorena svim dionicima u financiranju visokog školstva –
sveučilištima, studentima, lokalnim samoupravama, javnim i privatnim financijerima i njihovim partnerima.
Ured za međunarodnu suradnju

Tracking the Higher Education Student Lifecycle
Sveučilište u Aarhusu – Campus Copenhagen, Danska, organizira
međunarodnu konferenciju u sklopu projekta TRACKIT, 5. i 6. lipnja 2012.
Istraživački projekt TRACKIT iniciralo je EUA 2010. godine uz financijsku
podršku EU Programa za cjeloživotno učenje.
Projekt prati iskustva i uspjehe studenata tijekom školovanja te na tržištu
rada, s ciljem poboljšanja uvjeta studiranja te usklađivanja strategije razvoja
visokoškolskih ustanova sa stvarnim potrebama studenata. Konferencija će
okupiti 100-150 sudionika iz različitih europskih zemalja uključenih u
implementaciju projekata praćenja studenata na nacionalnom i
institucionalnom nivou, poput političara, znanstvenika i voditelja sveučilišta.
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