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Elektronička verzija Akademskog
glasnika nalazi se na:
http://
www.unizg.hr/suradnja/medunarodna
-suradnja/akademski-glasnik/.

OPĆA OBAVIJEST
Uslijed pandemije koronavirusa SARS-CoV-2 i oštećenja zgrade u Ulici kralja
Zvonimira 8 tijekom potresa u ožujku 2020. godine, Središnji ured za međunarodnu
suradnju obavlja komunikaciju i konzultacije sa strankama telefonski i e-mailom.

PROGRAM ERASMUS+ MOBILNOSTI - projekt KA131
Objavljen Erasmus+ mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja
u ak. god. 2022./2023. - programske zemlje (KA131) - 1. krug
Sveučilište u Zagrebu raspisalo je 10. lipnja 2022. prvi krug Natječaja za mobilnost
nastavnog i nenastavnoga osoblja te za dolazak nenastavnoga osoblja iz tvrtki i
znanstvenih ustanova izvan RH u okviru Erasmus+ programa Ključne aktivnosti 1
(KA131) - Projekti mobilnosti unutar programskih zemalja u akademskoj godini
2022./2023. i to za aktivnosti:


podučavanje (nastavno osoblje Sveučilišta u Zagrebu i sastavnica
te nenastavno osoblje iz tvrtki i znanstvenih ustanova izvan RH)



kombinirana aktivnost podučavanja i osposobljavanja (nastavno
osoblje Sveučilišta u Zagrebu i sastavnica)



osposobljavanje (nastavno i nenastavno osoblje Sveučilišta u
Zagrebu i sastavnica).

Mobilnosti za realizaciju aktivnosti u sklopu prvog kruga Natječaja mogu se ostvariti u periodu od 15.
listopada 2022. do 1. travnja 2023. godine. Rok za prijavu je 8. srpanja 2022. godine.
Kandidati za odlazne mobilnosti svoje prijave podnose isključivo putem online platforme, dok se
prijave za dolazne predavače šalju isključivo poštanskim putem.
Cijeli tekst Natječaja, dodaci Natječaju, kao i popis popratne dokumentacije dostupni su na sljedećoj
poveznici:
http://www.unizg.hr/nc/vijest/article/1-krug-natjecaja-za-erasmus-mobilnost-nastavnog-inenastavnog-osoblja-u-ak-god-20222023-pr/.
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PROGRAM ERASMUS+ MOBILNOSTI - projekt KA131
Objavljen Natječaj za mobilnost studenata u svrhu Erasmus+
stručne prakse za ak. god. 2022./2023. - 1. krug
Sveučilište u Zagrebu objavilo je prvi krug Natječaja za Erasmus+ stručnu praksu za
akademsku godinu 2022./23. Natječaj je namijenjen studentima koji sa stručnom
praksom žele početi u periodu od 12. rujna 2022. do 1. ožujka 2023. Završetak
mobilnosti mora biti najkasnije do 30. rujna 2023. godine.
Rok za prijave je 30. rujna 2022., odnosno i ranije ovisno o planu početka mobilnosti. Cijeli tekst
Natječaja, dodaci Natječaju, kao i popis popratne dokumentacije dostupni su na sljedećoj poveznici:
http://www.unizg.hr/suradnja/medunarodna-razmjena/razmjena-studenata/natjecaji/.
U slučaju ranijeg isteka predviđenih sredstava, Sveučilište zadržava pravo ranijeg zatvaranja Natječaja,
uz obavezu prethodne najave na web stranicama u roku od minimalno 2 radna dana prije ranijeg
zatvaranja Natječaja.
BILATERALNA MEĐUSVEUČILIŠNA RAZMJENA
Natječaji za stipendije za studentsku razmjenu u ak. god. 2022./2023.
Sveučilište u Zagrebu objavilo je natječaje za studentske razmjene u ak. god. 2022./2023. u okviru
bilateralne međusveučilišne razmjene. Natječaj za dodjelu stipendija iz sveučilišnih sredstava redovitim
studentima preddiplomskih i diplomskih studija Sveučilišta u Zagrebu za jednosemestralnu studentsku
razmjenu u ljetnom semestru 2022./2023. na National Sun Yat-sen University (Tajvan/Kina), Nacionalno
sveučilišta u Singapuru (NUS), Chonnam National University (Južna Koreja), Universidad de Chile
(Čile), City University of Hong Kong (Kina), Sveučilište Murdoch (Australija), University of
Guadalajara (Meksiko). Rok za prijave je 28. lipnja 2022. (datum primitka). Više detalja na http://
www.unizg.hr/nc/vijest/article/natjecaji-za-stipendije-za-studentsku-razmjenu-u-ak-god-20222023/.
REZULTATI NATJEČAJA
Objavljeni Drugi parcijalni rezultati Erasmus+ natječaja za mobilnost nastavnog i nenastavnog
osoblja u ak. god. 2021./2022. (KA131) za razdoblje od 4.5.2022. do 30.9.2022.
Sveučilište u Zagrebu objavilo je Druge parcijalne rezultate Erasmus+ natječaja za mobilnost nastavnog i
nenastavnog osoblja u ak. god. 2021./2022. - programske zemlje (KA131) za razdoblje od 4. svibnja do
30. rujna 2022. godine. Rezultati se odnose samo na prijave zaprimljene u periodu 16. travnja pa do
zatvaranja Natječaja, 28. travnja 2022., a dostupni su na poveznici: http://www.unizg.hr/nc/vijest/article/
drugi-parcijalni-rezultati-erasmus-natjecaja-za-mobilnost-nastavnog-i-nenastavnog-osoblja-u-ak-go/.
Objavljeni Rezultati Natječaja za akademsku mobilnost u 2022. godini - drugi krug
Sveučilište u Zagrebu objavilo je prve rezultate drugog kruga Natječaja za akademsku mobilnost u 2022.
godini za stavku B i stavku C. Više možete pronaći na http://www.unizg.hr/nc/vijest/article/rezultatinatjecaja-za-akademsku-mobilnost-u-2022-godini-drugi-krug/.
Konačni rezultati biti će objavljeni krajem lipnja 2022. godine na http://www.unizg.hr/nc/suradnja/
medunarodna-razmjena/razmjena-sveucilisnih-djelatnika/obavijesti-za-sveucilisne-djelatnike/.
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OSTALE VIJESTI
Rektoru Borasu uručeno priznanje počasnoga doktorata Sveučilišta u Mostaru
Prof. dr. sc. Damiru Borasu, rektoru Sveučilišta u
Zagrebu, uručeno je 2. lipnja 2022. priznanje počasnoga
doktorata Sveučilišta u Mostaru. Najviše priznanje koje
Sveučilište
u
Mostaru
dodjeljuje
istaknutim
znanstvenicima i uglednim javnim osobama na svečanoj
sjednici Senata rektoru Borasu uručio je rektor prof. dr. sc.
Zoran Tomić.
Priznanje je rektoru Borasu dodijeljeno za izniman međunarodni ugled, osobito kao znanstveniku na
području informacijskih znanosti, te za suradnju s akademskom i znanstvenom zajednicom Sveučilišta u
Mostaru, čijemu ugledu, razvoju, što većoj vidljivosti i prepoznatljivosti neprestano pridonosi.
Više možete pročitati na http://www.unizg.hr/nc/vijest/article/rektoru-borasu-uruceno-priznanjepocasnoga-doktorata-sveucilista-u-mostaru/.
Profesor Maciej Banach postao 101. počasni doktor Sveučilišta u Zagrebu
Sveučilište u Zagrebu uručilo je 9. lipnja 2022. profesoru
Macieju Banachu s Medicinskoga sveučilišta u Łódźu u
Poljskoj (https://umed.pl/) počasni doktorat za njegov
izniman doprinos znanstvenoj izvrsnosti u području
biomedicine i zdravstva, ostvaren suradnjom s
istraživačkom skupinom koja djeluje na zagrebačkom
Medicinskom fakultetu (https://mef.unizg.hr/).
Profesor Banach priznati je svjetski znanstvenik u području
preventivne kardiologije, posebice arterijske hipertenzije,
poremećaja serumskih lipida i liječenja dislipidemije.
Izvor vijesti i fotografije: https://www.universitas-portal.hr/profesor-maciej-banach-postao-101-pocasnidoktor-sveucilista-u-zagrebu/.
7. Festival zmajevih čamaca - veslačke utrke zmajevih čamaca na Jarunskom jezeru
U organizaciji Konfucijeva instituta Sveučilišta u Zagrebu i
suorganizatora u natjecateljskom dijelu programa
Kajakaškoga saveza Zagreb, na Jarunskom jezeru je 4.
lipnja 2022. održan sedmi Festival zmajevih čamaca.
Glavni program Festivala bile su amaterske veslačke utrke
u zmajevim čamcima, a na kojima su sudjelovali i
djelatnici Središnjeg ureda za međunarodnu suradnju čiji je
čamac osvojio 6. mjesto.
Više informacija o samom Festivalu možete pronaći na: http://www.unizg.hr/nc/vijest/article/7-festivalzmajevih-camaca-veslacke-utrke-zmajevih-camaca-na-jarunskom-jezeru/.
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OSTALE VIJESTI

Sveučilište u Zagrebu na proslavi 20 godina Lige europskih istraživačkih sveučilišta (LERU)
Sveučilišni čelnici, akademici i drugi članovi istraživačke
zajednice okupili su se 19. i 20. svibnja 2022. godine u
Leidenu, Europskom gradu znanosti 2022., kako bi proslavili
20. godišnjicu Lige europskih istraživačkih sveučilišta (League
of European Research Universities - LERU) i razgovarali o
doprinosu koje sveučilišta daju izgradnji otpornih i održivih
društava. zalagali za akademsku slobodu, te svjedočili
potpisivanju Leidenskih principa od strane predstavnika

sveučilišnih mreža iz cijelog svijeta. Glavne teme bile su akademske sloboda i međusveučilišna
solidarnost. Više možete pročitati na službenoj stranici LERU: https://www.leru.org/news/universitiesstand-ready-for-present-and-future-challenges.
STIPENDIJE I LJETNE ŠKOLE
Stipendije Njemačkog saveznog parlamenta (IPS)
Njemački savezni parlament i ove godine poziva mlade visokokvalificirane i politički angažirane ljude
iz Hrvatske za sudjelovanje na programu Međunarodne parlamentarne stipendije (IPS). Okosnica
programa je tromjesečna praksa u uredu jednog zastupnika, a tijekom koje stipendisti imaju prilike steći
uvid u rad Bundestaga. Program počinje 1. ožujka, a završava 31. srpnja 2023. Rok za prijavu na
natječaj je 31. srpnja 2022. Više informacija o stipendiji možete pronaći na web-stranici Njemačkog
veleposlanstva u Zagrebu: https://zagreb.diplo.de/hr-de/themen/kultur/ips/2072970.
U tijeku je više natječaja za ljetne škole, a koje možete pogledati na poveznici http://www.unizg.hr/nc/
suradnja/medunarodna-razmjena/razmjena-studenata/medunarodne-ljetne-skole/.

MEĐUNARODNI MEĐUSVEUČILIŠNI SPORAZUMI

Za detaljnije informacije kontaktirajte agreements@unizg.hr.
Pontificia Universidad Javeriana, Bogota, Kolumbija, 2022. na 5 godina
National Sun Yat-Sen University, Tajvan, 2022. na 5 godina
University of South Africa, Južna Afrika, 2022. na 5 godina
University of Ulsan, Južna Korea, 2022. na 5 godina
Universidad San Ignacio de Loyola S.A., Peru, 2022. na 5 godina
Université Cadi Ayyad, Marrakech, Maroko, 2022. na 5 godina

Università degli Studi di San Marino, San Marino, 2022. na 5 godina
Macquarie University, Sydney, Australija, 2022. na 5 godina
University of Pretoria, Južna Afrika, 2022. na 5 godina

4

ISKUSTVA S ERASMUSA - na stručnoj praksi u Španjolskoj
Ana Klarić, studentica Fakulteta hr vatskih studija Sveučilišta
u Zagrebu bila je na Erasmus+ stručnoj praksi u Malagi u ak. god.
2020./2021. kod poslodavca South Tours (https://south.tours/):
Kada jednom proživite Erasmus, s nostalgijom se prisjećate svih prekrasnih trenutaka koji vas vežu za
to posebno mjesto, ljude i iskustva koja su vas na neki način izgradila. Nakon studijskog boravka u
prekrasnom poljskom gradiću Krakowu, znala sam da ponovno želim otići na Erasmus, stoga sam se
ovoga puta prijavila na program stručne prakse, želeći primijeniti i nadograditi dosad stečena znanja i
vještine. Nakon što pronađete svoje ime na listi stipendiranih studenata, s uzbuđenjem krećete istraživati
i zamišljati sebe na svakom uglu grada u kojem ćete uskoro živjeti. Istina je, odlazak u nepoznato može
djelovati zastrašujuće, pogotovo ako idete sami, ali izlaskom iz zone komfora naučit ćete mnogo, kako o
sebi, tako i o u kulturi u kojoj se nalazite.
Moja Erasmus priča započela je dolaskom u Malagu,
prekrasan gradić bogate španjolske kulture smješten u
Andaluziji, na jugu Pirinejskog poluotoka, omeđen
Sredozemnim morem i Atlantskim oceanom. Španjolska
kultura izuzetno je izričajna, snažna i bogata poviješću,
spoznaja da ću imati priliku proživjeti autentičnu
Andaluziju u meni je izazivala neopisivo uzbuđenje, i
ujedno sreću što imam priliku živjeti u inozemstvu te
napredovati kako u profesionalnom, tako i u privatnom
kontekstu. Stručnu praksu, naravno podudarnu s područjem
studija, obavljala sam kao praktikant odnosa s javnošću i
marketinga u jednoj maloj turističkoj agenciji. Zadatke koje
sam svakodnevno odrađivala bili su korigirani od strane
mentora te sam kroz rad bila usmjeravana, učeći pritom i
napredujući na najbolji mogući način. Meni osobno,
najdraža komponenta stručne prakse je djelovanje u
internacionalnom okruženju gdje u odnosu s kolegama,
ljudima iz cijeloga svijeta, učite i upoznajete se s različitim
kulturnim vrijednostima, a ujedno radite u okruženju
ispunjenom tolerancijom, uvažavanjem i razumijevanjem.
I to je najveća čar programa, jer upoznajete mlade perspektivne ljude s kojima ćete sklopiti neraskidiva
prijateljstva i uspomene za cijeli život. Zajedno ćete proživjeti poglavlje života kojega ćete se uvijek rado
sjećati, u mojem slučaju, putovati cijelom Andaluzijom otkrivajući posebitosti svakoga mjesta, plivajući u
oceanu, jedući paellu, plešući flamenco, učeći jezik i stvarajući još mnogo, mnogo poznanstava diljem
cijeloga svijeta gdje će vam svaki novi razgovor biti oblik proširenja vidika i pogleda na svijet u kojemu
se nalazimo. I to je suština Erasmusa, ljepota jednakosti u različitosti ili različitosti u jednakosti.
Svima koji se premišljaju o odlasku na Erasmus+ stručnu praksu ili studijski boravak iskreno savjetujem
da to učine, jer će vam to biti prekrasno životno iskustvo s izvjesnim napretkom u profesionalnom
kontekstu, ali još važnije, u onom osobnom. Teško je riječima dočarati Erasmus, smatram da je to
privilegija koju bi svaki student trebao isprobati, i pritom stvoriti najljepše uspomene studentskog života.
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ISKUSTVA S BILATERALNE RAZMJENE - istraživanje u Sjedinjenim Američkim Državama
Paula Vulić, studentica diplomskog studija astr ofizike na Pr ir odoslovno-matematičkom
fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, ostvarila je bilateralnu međusveučilišnu razmjenu u Sjedinjenim
Američkim Državama na Sveučilištu u Cincinnatiju (https://www.uc.edu/).
Studentica Paula provela je istraživanje na području astrofizike
u sklopu projekta „COSMOS“ (Cosmic Evolution Survey), a
kroz program međunarodne razmjene studenata i
međusveučilišnog sporazuma između Sveučilišta u Zagrebu i
Sveučilišta u Cincinnatiju.

Paulino istraživanje evolucije galaksija prvo je istraživanje
takve vrste na odjelu astrofizike na Sveučilištu u Cincinnatiju.
Dva sveučilišta uspješno surađuju od 2016. godine kroz razne
ljetne škole, radne posjete i zajednička istraživanja, a oba su
dio međunarodne zajednice znanstvenika koji analiziraju
podatke dobivene teleskopima COSMOS-a. Jedna od
voditeljica projekta COSMOS i profesorica na Sveučilištu u
Zagrebu, Vernesa Smolčić, mentorica je studentici Pauli Vulić.
Njezin mentor na prihvatnom sveučilištu, profesor astrofizike
na Matthew Bayliss, izrazito je zadovoljan njezinim uspjesima
tijekom semestra provedenog na Sveučilištu u Cincinnatiju.
Studentica Paula trenutno dovršava svoj diplomski rad koji će
braniti na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu, a
već se prijavila za više doktorskih programa kako bi nastavila
svoje istraživanje i akademsko obrazovanje.
Američku priču studentice Paule Vulić možete pročitati na web
stranicama Sveučilišta u Cincinnatiju: https://www.uc.edu/
news/articles/2022/05/uc-exchange-student-shoots-for-thestars.html.

Središnji ured za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu
E-mail: ir o@unizg.hr
URL: http://www.unizg.hr /sur adnja/medunar odna-suradnja/
Glavni urednik: dr . phil. Br anka Roščić
Urednički odbor: dr. sc. Ružica Bruvo, Maja Grđan, dipl. ing., Renata Hranjec, prof., Tomislav Hrga,
mag. oec., Marija Jakovljević, prof., Emina Lehkec, mag. oec., Ivana Matijašević, mag. comm., Hrvoje
Nikolić, mag. theol., Željka Pitner, prof., mr. sc. Ratimira Šimundić
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