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Iz Ureda za međunarodnu suradnju
Stipendije Sveučilišta u Zagrebu
Sveučilište u Zagrebu raspisalo je natječaje za studentske stipendije u akademskoj godini 2013./14. u okviru
bilateralne međusveučilišne razmjene.


dvije (2) stipendije za preddiplomski studij na Nacionalnom sveučilištu u Singapuru (NUS), za zimski
semestar ak. god. 2013./14. Rok za prijave: 18. veljače 2013.



dvije (2) stipendije za preddiplomski ili diplomski studij na Sveučilištu u Oslu, za zimski semestar 2013./14.
Rok za prijave: 8. ožujka 2013.



jedna (1) stipendija za preddiplomski ili diplomski studij na National Cheng Kung University (Tajvan/NR
Kina), za zimski semestar ak. god. 2013./14. Rok za prijave: 8. ožujka 2013.



dvije (2) stipendije za preddiplomski ili diplomski studij na Moskovskom državnom Sveučilištu
Lomonosov, za zimski ili ljetni semestar ak. god. 2013./14. Rok za prijave: 11. ožujka 2013.



dvije (2) stipendije za preddiplomski ili diplomski studij na Sveučilištu u Sankt Petersburgu, za zimski ili
ljetni semestar ak. god. 2013./14. Rok za prijave: 18. ožujka 2013.

Više informacija na: http://international.unizg.hr/
Početak LLP projekta EPNET
LLP projekt Europortfolio: a European Network of Eportfolio Experts and Practitioners (EPNET) službeno je počeo
Kick-off sastankom u četvrtak 31. siječnja 2013. na Rektoratu Sveučilištu u Zagrebu i petak 1. veljače 2013. na
Fakultetu organizacije i informatike u Varaždinu. Koordinator ovog projekta u trajanju od tri godine je Sveučilište u
Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike. Vrijednost projekta je 599.427,00 EUR, od čega oko 450.000,00 EUR
sufinancira Europska unija iz Programa za cjeloživotno učenje (LLP), Transverzalni program, Ključna aktivnost 3 –
Informacijske i komunikacijske tehnologije. Ovo je ujedno i prvi projekt u okviru ovog programa čiji je nositelj
Sveučilište u Zagrebu. U projektu sudjeluje gotovo 30 organizacija - osam u ulozi partnera, a dvadesetak kao
pridruženi partneri. Opći cilj projekta je doprinos europskom prostoru za cjeloživotno učenje korištenjem ePortfolija.
Više informacija na: www.foi.hr
Tajvanski program stipendiranja za studente
Ministarstvo obrazovanja NR Kine (Tajvan) raspisalo je natječaj za dvije vrste stipendija:
• 3 stipendije za studente Hrvatske, Austrije i Slovenije za studente koji žele upisati redovni studij (degree
programme) na preddiplomskoj, diplomskoj ili doktorskoj razini, počevši od ak. god. 2013./14.
• 5 stipendija za studente Hrvatske, Austrije i Slovenije koji žele učiti mandarinski kineski u ak. god. 2013./14.
Pozivamo sve zainteresirane da sudjeluju u prezentaciji navedenih programa stipendiranja koje će održati
predstavnici iz Tajvana na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, 15. ožujka 2013. s početkom u 10 sati u
velikoj vijećnici FFZG-a.
Više informacija na: http://international.unizg.hr/
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Potpisani sporazumi:
Sveučilište u Padovi (Università degli studi di Padova, http://www.unipd.it/), Italija. U veljači 2013. obnovljen je
sporazum o suradnji sa Sveučilištem u Padovi na sljedećih 5 godina. Ovo sveučilište je jedno od najstarijih i
najprestižnijih u Europi, i danas na njemu studira oko 64.000 studenata.
Jagielonsko sveučilište u Krakovu (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, http://www.uj.edu.pl/), Poljska. Trajno
je obnovljen sporazum o suradnji sa Jagielonskim sveučilištem u Krakovu. Ovo je najstarije sveučilište u Poljskoj, i
danas na njemu studira oko 50.000 studenata.
Stipendije: program “Best of South-East”
Steiermärkische Sparkasse Bank i ove godine u suradnji sa Sveučilištem iz Graza pokreće
"Best of South-East", program daljnjeg razvoja i obrazovanja za talentirane i marljive studente i
diplomante ekonomskog ili pravnog fakulteta iz Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne
Gore i Bivše jugoslavenske Republike Makedonije. Program predviđa stjecanje međunarodnog radnog iskustva uz
mogućnost daljnjeg napredovanja i obrazovanja, te olakšava prelazak iz studentskog u profesionalni život.
Sudionici u programu imaju priliku proći obuku ili praksu u Steiermärkische Sparkasse Bank ili drugom štajerskom
poduzeću. Odabrani predmeti na Sveučilištu u Grazu zaokružuju akademsku obuku i obrazovanje studenata.
Rok za prijavu: 8. ožujka 2013. Više informacija na: http://international.uni-graz.at/en/stud/incoming/s-in-mprog/
bestofsoutheast/
Sveučilište u Ateni: poslijediplomski programi na engleskom jeziku - jugoistočno-europske studije
Otvoren je natječaj za pohađanje poslijediplomskog programa na engleskom jeziku iz
područja jugoistočno-europskih studija (“Postgraduate Programme in Southeast European
Studies”) na National and Kapodistrian University of Athens. Program omogućuje
interdisciplinarno obrazovanje iz društvenih znanosti, s posebnim naglaskom na teme s područja jugoistočne
Europe. Za polaznike iz RH koji nemaju stipendiju moguće je tražiti oslobađanje od plaćanja školarine.
Rok za prijave: 17. svibnja 2013. Detaljnije informacije: http://www.see.pspa.uoa.gr/
Poslijediplomski studijski program “Master of Public Affairs” na Sveučilištu Sciences Po, Pariz
Otvorene su prijave za međunarodni Poslijediplomski studijski program “Master of Public Affairs” (MPA) na
Sveučilištu Sciences Po u Parizu. Naglasak ovog dvogodišnjeg programa je na izučavanju aktualnih gospodarskih,
društvenih i političkih zbivanja, te na razvoju strategija djelovanja u skladu s tim zbivanjima. Program također
omogućuje stipendiranje iznimno uspješnih kandidata.
Više informacija na: http://www.mpa.sciences-po.fr
Međunarodna ljetna škola Sveučilišta u Grazu - Seggau 2013.
Otvorene su prijave za sudjelovanje u Međunarodnoj ljetnoj školi Sveučilišta u Grazu, pod nazivom
“Collective Identities: Nationalism, Transnationalism – Europe and Beyond”. Škola će se održati u dvorcu Seggau
pored Leibniza u Austriji, od 30. lipnja do 13. srpnja 2013. Program je namijenjen studentima svih disciplina s
izraženim interesom za međunarodne teme poput globalnog razvoja, prava, ekonomije, zaštite okoliša, sociologije,
političkih znanosti, migracija, medija, literature i teologije. Predviđene
Ured za međunarodnu suradnju
su stipendije za uspješne kandidate. Rok za prijave je 28. veljače 2013.
Više informacija na: http://International.uni-graz.at/gusegg.
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Stipendije islandske vlade
Islandsko Ministarstvo obrazovanja, znanosti i kulture ponudilo je
stipendije za učenje islandskog jezika na Sveučilištu u Reykjaviku, na
Árni Magnússon Institute for Icelandic Studies, u ak. god. 2013./14.
Prednost pri izboru kandidata imat će studenti druge ili viših godina
studija, s predznanjem islandskog ili drugog nordijskog jezika. Rok za
prijave je 1. ožujka 2013.
Više informacija na: http://www.arnastofnun.is.
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