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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
Sveučilištu u Zagrebu 5,2 milijuna eura u okviru programa Erasmus+
Po ovlaštenju Europske komisije, nacionalna Agencija za mobilnost i programe
Europske unije (AMPEU, https://ampeu.hr/) donijela je odluku o dodjeli bespovratnih
sredstava Sveučilištu u Zagrebu (Erasmus kod: HR ZAGREB01) u najvišem iznosu od
5.245.518,00 eura u okviru programa Erasmus+, Ključna aktivnost 1: Mobilnost u
svrhu učenja za pojedince. Prethodno je Sveučilište u Zagrebu prijavilo projektni prijedlog u okviru
Poziva na dostavu prijedloga za program Erasmus+ za 2022. godinu, za „Ključnu aktivnost 1 u području
visokog obrazovanja, projekti KA131“.
U skladu s uvjetima utvrđenima u Ugovoru za akreditirani projekt broj 2022-1HR01-KA131-HED-000060894, prihvatljivi troškovi aktivnosti su međunarodna
mobilnost studenata u svrhu studija i mobilnost osoblja u svrhu podučavanja na
temelju bilateralnih Erasmus+ sporazuma između Sveučilišta u Zagrebu i
akademskih institucija unutar Europske unije te nekoliko pridruženih država
izvan EU, kao i međunarodna mobilnost studenata u svrhu stručne prakse i mobilnost osoblja u svrhu
usavršavanja na akademskim institucijama i bilo kojoj javnoj ili privatnoj organizaciji unutar Europske
unije te nekoliko pridruženih država izvan EU.
Na Sveučilištu u Zagrebu, Središnji ured za međunarodnu suradnju zadužen je za pisanje projektnih
prijedloga i prijavu na javni natječaj Europske komisije/AMPEU te nastavno za provođenje projektnih
aktivnosti i korištenje odobrenih financijskih sredstava. Nacionalna agencija i Europska komisija pratit
će, kao i u dosadašnjim projektima, provodi li korisnik ispravno Erasmus povelju u visokom
obrazovanju te poštuju li se obveze u pogledu kvalitete utvrđene u njihovim primjenjivim
međuinstitucijskim sporazumima, kao i namjensko trošenje bespovratnih sredstava koje podliježe
revizijama AMPEU, Europske komisije i Europskoga revizorskog suda.
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PROGRAM ERASMUS+ MOBILNOSTI - projekt KA131
Drugi parcijalni rezultati nakon žalbenog roka za Erasmus+
natječaj za mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja u ak. god.
2021./2022. - programske zemlje (KA131), 04.05.2022. - 30.9.2022.
Sveučilište u Zagrebu je 1. srpnja 2022. godine objavilo Druge parcijalne rezultate
nakon žalbenog roka za Erasmus+ natječaj 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 nakon žalbenog roka se odnose samo na prijave zaprimljene u periodu 16. travnja pa do
zatvaranja Natječaja, 28. travnja 2022., a dostupni su na http://www.unizg.hr/nc/vijest/article/drugiparcijalni-rezultati-nakon-zalbenog-roka-za-erasmus-natjecaj-za-mobilnost-nastavnog-i-nenas/.
Četvrti parcijalni rezultati Natječaja za Erasmus+ kombinirane intenzivne programe (blended
intensive programmes - BIP), 01.02.2022. - 31.12.2022.
Sveučilište u Zagrebu objavilo je četvrte parcijalne rezultate Natječaja za Erasmus+ kombinirane
intenzivne programe (blended intensive programmes - BIP) za razdoblje od 1. veljače do 31. prosinca
2022. u okviru Erasmus+ programa ključne aktivnosti 1 unutar programskih zemalja (KA131). Detalje
možete pronaći na http://www.unizg.hr/nc/vijest/article/cetvrti-parcijalni-rezultati-natjecaja-za-erasmuskombinirane-intenzivne-programe-blended-intens/.
Prvi parcijalni rezultati Natječaja za Erasmus+ stručnu praksu u 2022./2023. (1. krug)
Objavljeni su prvi parcijalni rezultati 1. kruga Natječaja za mobilnost studenata u svrhu Erasmus+
stručne prakse u akademskoj godini 2022./2023. Rezultati se odnose samo na prijave zaprimljene u
periodu od 27. svibnja do 15. lipnja 2022., a nalaze se na http://www.unizg.hr/nc/vijest/article/202223erasmus-praksa-1-parcijalni-rezultati-1-krug-natjecaja/.

PROGRAM ERASMUS+ MOBILNOSTI - projekt KA107
Treći krug Natječaja Erasmus+ za mobilnost osoblja, 01.09.2022. do
31.05.2023. – partnerske zemlje (KA107)
Sveučilište u Zagrebu raspisalo je treći krug Natječaja za mobilnost nastavnog i
nenastavnog osoblja u okviru Erasmus+ programa Ključna aktivnost 1 (KA107) projekti mobilnosti između država sudionica u programu i partnerskih država za
razdoblje mobilnosti od 1.rujna 2022. do 31. svibnja 2023. godine.
Natječaj je raspisan za aktivnosti poučavanja (STA) – nastavno osoblje i osposobljavanja (STT) nastavno i nenastavno osoblje. Rok za prijavu je zaključno do 18. srpnja 2022. Više na http://
www.unizg.hr/nc/vijest/article/treci-krug-natjecaja-erasmus-ka107-za-mobilnost-osoblja-0109202231052023-partnerske-z/.
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PROGRAM SVEUČILIŠNE BILATERALNE MOBILNOSTI: AKADEMSKA MOBILNOST
Konačni rezultati Natječaja za akademsku mobilnost u 2022. godini (drugi krug)
Sveučilište u Zagrebu objavilo je konačne rezultate Natječaja za akademsku mobilnost u 2022. g. (drugi
krug) za stavku B i stavku C. Više možete pročitati na http://www.unizg.hr/nc/vijest/article/konacnirezultati-natjecaja-za-akademsku-mobilnost-u-2022-godini-drugi-krug/.

OSTALE VIJESTI
UNIC: Sveučilište u Zagrebu potpisnik jedinstvene „Zajedničke deklaracije o
angažiranom istraživanju“
Osam sveučilišta i gradova koji su dio UNIC Europskoga sveučilišta postindustrijskih gradova (http://
www.unic.eu/en) potpisali su „Zajedničku deklaraciju o angažiranom istraživanju“ u finskom gradu Oulu
15. lipnja 2022., čime su se obvezali razviti zajednički pristup uključivanju lokalnih zajednica u
promicanje istraživanja i inovacija koje će donijeti promjene u ljudskim životima.
Ova Deklaracija prva je takve vrste u Europi, a zagovara
"angažirano istraživanje", odnosno pristup koji uključuje
lokalne zajednice i nevladine organizacije u suradnji sa
sveučilištima u zajedničko odlučivanje o tome što će se
istraživati te uključuju partnere iz društva u sve faze
istraživačkoga procesa.
Studenti i nastavnici, predstavnici lokalnih zajednica i civilnoga društva prisustvovali su Forumu za
strategiju angažiranoga istraživanja u siječnju te ponovno u ožujku 2022. na Sveučilištu u Corku u Irskoj.
Strategija za angažirano istraživanje bit će predstavljena u drugom dijelu ove godine u Rotterdamu.
UNIC je jedan od 41 europskoga sveučilišnog saveza koje financira Europska unija koji
djeluje od 2020. godine, a čiji je član i Sveučilište u Zagrebu.
Više možete pročitati na http://www.unizg.hr/nc/vijest/article/unic-sveuciliste-u-zagrebu
-potpisnik-jedinstvene-zajednicke-deklaracije-o-angaziranom-istrazi/.
„Teaching the Teachers Training“ - UNIC radionica
UNIC poziva na radionicu “Teaching the Teachers Training” pod nazivom Intercultural Dialogue:
collaborative teaching and learning in international settings. Radionicu priprema nastavno osoblje s
nekoliko UNIC-ovih sveučilišta, među kojima i Sveučilište u Zagrebu.
Sudionici radionice moći će se upoznati s konceptom virtualne razmjene (Virtual Exchange), razmijeniti
iskustva u postojećim obrascima i kulturi poučavanja, razviti ideje za unaprjeđenje suradnje među
studentima i povezati se s kolegama nastavnicima UNIC-ovih partnerskih sveučilišta.
Više informacija na http://www.unizg.hr/nc/vijest/article/teaching-the-teachers-training-unic-radionica/.
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OSTALE VIJESTI
Sveučilišna škola hrvatskoga jezika i kulture
U organizaciji Hrvatske matice iseljenika (https://matis.hr/) i Sveučilišta u Zagrebu od 27. lipnja do 22.
srpnja 2022. godine u Zagrebu se održava Sveučilišna škola hrvatskoga jezika i kulture. Prilikom
službeno otvorenja 27. lipnja na Rektoratu Sveučilišta u Zagrebu studente su pozdravili prof. dr. sc.
Damir Boras, rektor Sveučilišta u Zagrebu, Mijo Marić, prof., ravnatelj Hrvatske matice iseljenika i prof.
dr. sc. Zrinka Jelaska, voditeljica Škole.
U radu Sveučilišne škole ove godine sudjeluje 29 polaznika iz Austrije, Njemačke, Mađarske, Italije,
Velike Britanije, Škotske, SAD-a, Kanade, Australije, Južnoafričke Republike, Čilea, Španjolske i Hong
Konga. Škola je namijenjena mladeži hrvatskoga podrijetla te svima onima koji žele upoznati Hrvatsku,
steći ili proširiti svoje znanje o njoj, naučiti ili usavršiti hrvatski jezik. Osim jezične nastave studentima
je organiziran program kulture koji podrazumijeva akademska i terenska predavanja o hrvatskoj kulturi i
povijesti, razgled Zagreba, posjete muzejima, kazališnim predstavama i koncertima te studijske izlete.

POTPORA UKRAJINI
Sveučilište u Zagrebu daje podršku ukrajinskim studentima i akademskoj
zajednici
Sveučilište u Zagrebu i dalje poduzima sve potrebne mjere i aktivnosti kako bi se ukrajinskim
studentima pružila sva potrebna pomoć te kako bi se studenti izbjegli iz Ukrajine što lakše uključili u
visokoobrazovne procese.
Rektor Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Damir Boras donio je 27. lipnja 2022. odluku o produljenju
studentskog statusa svim studentima iz Ukrajine na Sveučilištu u Zagrebu koji su u Republici Hrvatskoj
u ljetnom semestru 2021./2022. do 30. rujna 2022. godine u svrhu reguliranja boravka, smještaja u
Studentskom domu i rada putem studentskih ugovora. Rektor je, sukladno uputama i preporukama
Europske komisije o mogućnosti prilagodbe projektnih aktivnosti programa Erasmus+ s ciljem pružanja
pomoći i podrške studentima pogođenim ratom u Ukrajini, donio odluku da se studijski boravak
ukrajinskih studenata može financirati iz sredstava Erasmus+ projekata KA107 i KA131.

Najnovije informacije o aktivnostima Sveučilišta u Zagrebu i njegovih sastavnica možete pratiti i na:
http://www.unizg.hr/nc/vijest/article/sveuciliste-u-zagrebu-izrazilo-potporu-ukrajini-zagrebskiiuniversitet-v/.

MEĐUNARODNI MEĐUSVEUČILIŠNI SPORAZUMI
Za detaljnije informacije kontaktirajte agreements@unizg.hr.
Poltava V. G. Korolenko National Pedagogical University, Ukrajina, 2022. na 5 godina

Zhytomyr Polytechnic State University, Ukrajina, 2022. na 5 godina
Sungshin Women's University, Južna Koreja, 2022. na 5 godina
Nuova Accademia de Belle Arte, Italija, 2022. na 5 godina
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ISKUSTVA S BILATERALNE RAZMJENE - razmjena u Sjedinjenim Američkim Državama
Marija Šiprak, studentica Fakulteta kemijskog inženjer stva i tehnologije Sveučilišta u
Zagrebu, ostvarila je bilateralnu međusveučilišnu razmjenu u Sjedinjenim Američkim Državama na
Indiana University of Pennsylvania (https://www.iup.edu/).
I’ve always loved travelling and experiencing different
cultures, and I knew that the easiest way to do it as a student
is to study abroad. Last year, I did an Erasmus + Internship
in Spain, and even though I was planning on doing another
one in Europe, when I saw an opportunity of studying in the
USA, meaning that I get to travel even further and study
something new, I just had to take it. When I told my family
and friends that I’m going to the U.S., they weren’t so
excited. I think they were just scared because I was going
alone and leaving Europe, but I had no fear, and I knew that
this experience will benefit not only my educational life, but it
will also enrich my personal life. I can now say, that this
American adventure definitely changed my life for the better.
I went on a bilateral exchange to Indiana University of
Pennsylvania (IUP), and even though I was there for only

one semester, I gained so much knowledge, not only about my field of work, but also about life in
general. I enjoyed all of my classes, and I especially loved the way topics were presented and our
knowledge was examined. My professors were amazing, very understanding and supportive, and they
were equally pushing all of us to do our best. I was very determined to absorb everything and learn as
much as possible during those four months, and my persistence and dedication were recognized and
honored by Academic Affairs with the Dean's List certificate for Excellence in Academic Achievement.
Besides studying, I also did a bit of travelling, and I visited close-by cities, including Pittsburgh, New
York and Washington. Furthermore, I met so many people, including American students, as well as
students on an exchange from Finland, Norway, Netherlands, Dominican Republic, Botswana, Nigeria,
Japan, etc., and I can already say that I made some friends for life. I feel privileged and blessed that I
had the chance to experience and learn about American culture first hand. The only advice I have for
other students is to be brave, courageous and open minded, and take the opportunity to study abroad, but
definitely stay longer (I wish I did). Now, I can proudly say that my decision to go to IUP was one of the
best decisions I have ever made in my life.
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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