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Broj 1
Siječanj 2013.

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

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. god. 2013./2014.
Natječaj se odnosi na studijski boravak studenata Sveučilišta u Zagrebu na inozemnoj partnerskoj ustanovi s kojom
Sveučilište u Zagrebu ima potpisan Erasmus ugovor o suradnji i razmjeni studenata za akademsku godinu 2013./14.
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,
Makedonija), status izbjeglice, osobe bez državljanstva ili s registriranim stalnim boravištem u Republici Hrvatskoj.
Izvanredni studenti mogu se prijaviti na Natječaj uz uvjet da za vrijeme trajanja mobilnosti pohađaju redovni studij u
punom vremenu na sveučilištu domaćinu. Studenti preddiplomskih studija moraju u trenutku odlaska na mobilnost
biti upisani najmanje u drugu godinu preddiplomskoga studija i imati ostvarenih najmanje 60 ECTS bodova.
Mjesečna financijska potpora iz Erasmus sredstava za ak. god. 2013./14. iznosit će 400 eura mjesečno.
Rok za slanje online prijave i predaju potpune dokumentacije ECTS koordinatoru je 15. veljače 2013. (datum
primitka!).
Cijeli tekst Natječaja pročitajte na: http://international.unizg.hr/.
ERASMUS za studente - stručna praksa: rezultati natječaja za ak. god. 2012./13.
Objavljeni su rezultati Natječaja za sudjelovanje u Programu Erasmus za studente Sveučilišta u
Zagrebu za stručnu praksu, u ak. god. 2012./13.
Tekst rezultata nalazi se na stranicama Ureda za međunarodnu suradnju, http://international.unizg.hr/.
Stipendije Sveučilišta u Zagrebu
Sveučilište u Zagrebu raspisalo je natječaje za studentske razmjene u zimskom ili ljetnom semestru akademske
godine 2013./14. u okviru bilateralne međusveučilišne razmjene.


jedna (1) stipendija na Sveučilištu u Yorku, Kanada. Rok za prijave: 8. veljače 2013.

Više informacija na http://international.unizg.hr/
Program Tempus IV - poziv za prijavu projektnih prijedloga
Na mrežnim stranicama Europske komisije objavljen je poziv za prijavu projektnih prijedloga u okviru programa
Tempus IV. Naglasak ovog programa je potpora modernizaciji visokog obrazovanja u državama u okruženju
Europske unije. Rok za dostavu projektnih prijedloga Izvršnoj agenciji za obrazovanje, kulturu i audio-vizualne
medije (Education, Audiovisual and Culture Executive Agency - EACEA) je 26. ožujka 2013.
17. siječnja 2013. godine u prostoru Ministarstva znanosti obrazovanja i sporta održat će se info dan o ovom
programu. Više informacija možete pronaći na stranicama Agencije za mobilnost i programe EU, http://
www.mobilnost.hr/nio.php?n=155, kao i na stranicama Europske komisije, http://eacea.ec.europa.eu/tempus/
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Potpisani sporazumi:
Sveučilište u Innsbrucku (Universität Innsbruck, http://www.uibk.ac.at), Austrija
Potpisan je sporazum o suradnji između Sveučilišta u Zagrebu i Sveučilišta u Innsbrucku. Ovaj sporazum između
ostalog pruža ciljanu potporu projektu Secondos, u okviru kojeg bi se omogućilo studentima hrvatskog podrijetla koji
studiraju na Sveučilištu u Innsbrucku da provedu dio svog obrazovanja na Sveučilištu u Zagrebu. Program bi
istodobno omogućio boravak studenata Sveučilišta u Zagrebu na Sveučilištu u Innsbrucku. Inicijativu je pokrenuo
Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu na temelju suradnje svog Odsjeka za njemački jezik i književnost sa
Sveučilištem u Innsbrucku.
U prosincu 2012. potpisani su također i Memorandumi o razumijevanju s tri sveučilišta u Iranu:
Sveučilište u Teheranu (University of Tehran, http://www.ut.ac.ir/en). Sveučilište u Teheranu najstarije je
sveučilište u Iranu. Danas nudi čak 111 dodiplomskih programa, 177 diplomskih i 156 doktorskih programa, a
pohađa ga više od 30.000 studenata.
Sveučilište Shahid Beheshti (Shahid Beheshti University, http://en.sbu.ac.ir/). Sveučilište Shahid Beheshti nalazi
se u Teheranu. Nudi više od 70 diplomskih i 30 postdiplomskih programa, a pohađa ga preko 10.000 studenata. S
ovim sveučilištem potpisan je i memorandum o razmjeni doktoranata.
Tehnološko sveučilište Sharif (Sharif University of Technology, http://www.sharif.ir/web/en/). Tehnološko
sveučilište Sharif nalazi se u Teheranu i ubraja se u najprestižnije visokoškolske ustanove u području inžinjerstva i
tehnologije na Bliskom Istoku. Pohađa ga oko 10.000 studenata.
Posjet delegacije Sveučilišta u Louisvilleu, (University of Louisville), Kentucky, SAD
Na inicijativu Sveučilišta u Louisvilleu, Kentucky, USA http://louisville.edu/ 4. siječnja 2013. u Rektoratu Sveučilišta u
Zagrebu održan je sastanak između predstavnika Sveučilišta u Louisvilleu i Sveučilišta u Zagrebu.
Delegacija američkog sveučilišta iznijela je svoju viziju visokog obrazovanja i ideju povezivanja sa Sveučilištem u
Zagrebu, uz poseban naglasak na programu International Service Learning, http://louisville.edu/islp. Ključne
odrednice tog programa su interdisciplinarnost, primijenjeno znanje i međunarodna suradnja. Razgovori o suradnji
se nastavljaju i obje se strane nadaju da će biti zaokružena krovnim međusveučilišnim sporazumom.
Frankofonija
Sveučilišna agencija za frankofoniju (Agence universitaire de la Francophonie) organizira u Bukureštu
od 8.-13. travnja 2013. drugi po redu Festival frankofonih studenata Srednje i Istočne Europe (Festival des étudiants
francophones d'Europe centrale et orientale). Više na http://www.auf.org/bureau-europe-centrale-et-orientale/.
Regionalni ured za Srednju i Istočnu Europu Sveučilišne agencije za frankofoniju raspisao je natječaj za studentske
prakse za studente zadnjih godina preddiplomskog i diplomskog studija. Više informacija na stranicama Ureda za
međunarodnu suradnju, http://international.unizg.hr/. Važno: tekst originalnog natječaja i obrasci su na francuskom;
prijavna dokumentacija se također šalje na francuskom jeziku.
Seminar Out of the box
U četvrtak 24. siječnja 2013. od 11.00 – 12.30 sati u auli Rektorata
Sveučilišta u Zagrebu održat će se gostujući seminar Out of the box,
kojeg organizira Središnji ured za studije i upravljanje kvalitetom
Sveučilišta u Zagrebu u suradnji sa Sveučilištem u Mariboru.
Predavanje na temu Nano - to Meter - Scale Building održat će prof.
Danijel Rebolj, rektor i redovni profesor Građevinskog fakulteta
Sveučilišta u Mariboru. Više na http://seminar.outofthebox.si/network.
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CEI vijesti

Glavni urednik: dr. phil. Branka Roščić

U 2013. godini CEI mrežom predsjedava Mađarska. 22. siječnja u
Budimpešti će se održati 1. sastanak CEI nacionalnih koordinatora
(Committee of National Coordinators Meeting - CNC) pod mađarskim
predsjedavanjem. Detaljnije na http://ceinet.org.

Urednički odbor: dr. sc. Ružica Bruvo, Dora Gelo, mag. iur.,
Maja Grđan, dipl.ing., Renata Hranjec, prof., Petar Ležaja,
mag. iur., Tajana Nikolić, dott.ssa, Ida Ogulinac, mag. iur.,
Željka Pitner, prof., Katarina Vukušić, prof.

