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Stipendije Sveučilišta u Zagrebu
Sveučilište u Zagrebu raspisalo je natječaje za studentske razmjene i stipendije u akademskoj godini 2014./15. u
okviru bilateralne međusveučilišne razmjene:
2 jednosemestralne stipendije za preddiplomski ili diplomski studij na Moskovskom državnom sveučilištu M. V.
Lomonosov (Ruska federacija), za zimski ili ljetni semestar ak. god. 2014./2015. Rok za prijave: 11. veljače
2014.
2 jednosemestralne stipendije za preddiplomski studij na National University of Singapore (Singapur), za zimski
semestar ak. god. 2014./2015. Rok za prijave: 18. veljače 2014.
1 jednosemestralna stipendija za preddiplomski studij na York University (Kanada), za zimski ili ljetni semestar ak.
god. 2014./2015. Rok za prijave: 21. veljače 2013.
Više informacija na: http://www.unizg.hr/suradnja/medunarodna-suradnja/

Stipendije za strane studente za studiranje na Veleučilištu za Informacijske znanosti i tehnologije
„Sv.Apostol Pavle“ u Ohridu.
Informiramo vas da je Vlada Republike Makedonije na sto osamdesetoj sjednici, održanoj 14. siječnja 2014. godine
u Skopju, donijela odluku za privlačenje stranih studenta za studij na engleskom jeziku na Veleučilištu za
Informacijske znanosti i tehnologije „Sv.Apostol Pavle“ u Ohridu. Stipendije se odnose na akademsku godinu 2014.2015. Za više informacija molimo Vas kontaktirajte Veleposlanstvo Republike Makedonije u Republici Hrvatskoj.
Frankofonija
Tečaj akademskog francuskog
Ovaj besplatan tečaj otvoren je za studente svih fakulteta i akademija Sveučilišta u Zagrebu koji imaju najmanje B1
razinu poznavanja francuskog jezika i koji žele otići na studijsku razmjenu u Francusku. Tečaj započinje 4. ožujka, a
održavat će se utorkom od 18 do 19.30 sati na Filozofskom fakultetu (A107) te putem interneta. Prijave na
magaliruet@gmail.com. Detaljnije na http://www.unizg.hr/nc/suradnja/medunarodna-razmjena/razmjena-studenata/
obavijesti-za-studente/.
Povodom 20 godina postojanja, Regionalni ured za Srednju i Istočnu Europu Sveučilišne agencije za frankofoniju
(Bureau Europe centrale et orientale - Agence universitaire de la Francophonie) organizira u Bukureštu 24. i 25.
listopada seminar pod nazivom „La création d’emploi et la protection de l’environnement en Europe centrale et
orientale et en Méditerranée“. Više informacija na:
http://www.auf.org/bureau-europe-centrale-et-orientale/appels-offre-regionales/la-creation-demploi-et-la-protectionde-lenvironne/. Rok za slanje sažetaka je 30. travnja.

Tempus Thematic Seminar on Quality Assurance, Zagreb (12-13 June 2014)
U lipnju ove godine, točnije 12. i 13. u mjesecu na Sveučilištu u Zagrebu, u organizaciji Europske komisije, Izvršne
agencije za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu, Tempus ured, održat će se Tempus seminar. Za
koordinaciju na Sveučilištu u Zagrebu odgovorna je prorektorica za istraživanje i tehnologiju prof. dr. sc. Melita
Kovačević. Tema seminara bit će osiguranje kvalitete s ciljem poticanja na diskusiju o izazovima i trendovima u vezi
s pristupima implementaciji. Seminar je namijenjen stručnjacima, njima 150 iz 27 zemalja partnera koji će
identificirati potrebe i raspraviti provedbu sadašnjih reformi.
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Međunarodni posjeti Sveučilištu u Zagrebu
Predstavnici Međunarodnog Burch sveučilišta iz Sarajeva posjetili Sveučilište u Zagrebu
U četvrtak, 30. siječnja 2014. prorektorica za istraživanje i tehnologiju Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Melita
Kovačević sastala se s prorektorom za znanstveno-istraživački rad i međunarodne odnose Međunarodnog Burch
sveučilišta iz Sarajeva (International Burch University), prof. dr. sc. Azamatom Akbarovom, u pratnji voditelja
Ureda za karijere Burch sveučilišta g. Muhammeda Saida Dinça. Prorektor Akbarov želio je iskoristiti prigodu i
posjetiti Sveučilište u Zagrebu kako bi predstavio Međunarodno Burch sveučilište. Riječ je o privatnom međunarodno
orijentiranom sveučilištu osnovanom 2008. godine, koje se u potpunosti prilagodilo Bolonjskom. U sklopu Burch
sveučilišta djeluju tri fakulteta: Ekonomski fakultet, Edukacijski fakultet i Fakultet inženjerstva i informacijskih
tehnologija. Prorektor Akbarov istaknuo je podatak da od oko 1300 studenata, 40 % čine domaći studenti, a 60 %
strani studenti iz više od 20 zemalja. Svi studijski programi izvode se isključivo na engleskom jeziku, što smatraju
bitnim preduvjetom za uspostavu međunarodne razmjene studenta i profesora. Prorektorica Kovačević istaknula je
kako Sveučilište u Zagrebu podupire uspostavu međusveučilišne suradnje putem razmjene ne samo preddiplomskih
i diplomskih studenata nego i mladih istraživača te doktorskih studenata.

Iranski veleposlanik u posjetu Sveučilištu u Zagrebu
U srijedu 5. veljače 2014. rektor Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Aleksa Bjeliš ugostio je iranskoga
veleposlanika Nj. E. Moshena Sharifa Khodaeija u pratnji savjetnika za kulturu dr. Seyeda Mojtaba Akramija.
Susret rektora Sveučilišta u Zagrebu i iranskoga veleposlanika bio je dobra prigoda za rekapitulacijom odnosa u
pogledu međusveučilišne suradnje. Nj. E. Khodaei s ponosom je istaknuo da je Sveučilište u Teheranu, s kojim
Sveučilište u Zagrebu ima sklopljen Memorandum o sporazumijevanju, za ljetni semestar 2013./2014. nominiralo dr.
sc. Muamera Memiševića za profesora perzijskoga jezika na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Rektor
Bjeliš i Nj. E. Khodaei složili su se da je suradnju dvaju sveučilišta najbolje započeti malim ali konkretnim koracima.
Iranski je veleposlanik naveo kako je želja veleposlanstva da se na Filozofskom fakultetu osnuje Katedra za perzijski
jezik. Dr. Akrami je u nastavku razgovora istaknuo kako Iranski kulturni centar, koji djeluje u Zagrebu, stoji na
raspolaganju profesorima, znanstvenicima i ostalim stručnjacima kojima je potrebna pomoć u prevođenju stručne
literature s perzijskoga na engleski ili hrvatski jezik, odnosno u ostvarivanju projekata u području kulture.

Predstavnici Islamske zajednice u Hrvatskoj posjetili Sveučilište u Zagrebu

U utorak 4. veljače 2014. rektora Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Aleksu Bjeliša posjetili su predstavnici
Islamske zajednice u Hrvatskoj, predvođeni predsjednikom Mešihata Islamske zajednice u Hrvatskoj, zagrebačkim
muftijom dr. Azizom ef. Hasanovićem. Na sastanku je bilo riječi o mogućnostima suradnje u području visokog
obrazovanja. Zagrebački muftija predstavio je obrazovne programe i ustanove u nadležnosti Islamske zajednice.
Naglasak je bio na želji iste zajednice za aktivnom ulogom u procesu uspostave Katedre za arabistiku na
Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Rektor Bjeliš podržao je mogućnost uspostave veće suradnje u
akademskom programu te istaknuo da je Sveučilište u Zagrebu otvoreno za suradnju sa svim vjerskim zajednicama
u Republici Hrvatskoj. Uz predsjednika Mešihata Islamske zajednice u Hrvatskoj, Sveučilište u Zagrebu su posjetili i
ravnatelj Islamske gimnazije dr. Ahmeda Smajlovića, Mevludi Arslani, prof., zamjenik tajnika Mešihata Islamske
zajednice u Hrvatskoj g. Nermin Botonjić te referentica za vjersko-prosvjetne poslove Mešihata Islamske zajednice
u Hrvatskoj, gđa Emina Mešić.
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