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Broj  5 

Svibanj 2017.  

MEĐUNARODNI POSJETI SVEUČILIŠTU U ZAGREBU 

Izaslanstvo Vlade njemačke savezne zemlje Hessen posjetilo Sveučilište u Zagrebu 

Rektor Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Damir Boras s prorektorima i suradnicima susreo se 9. svibnja 2017. s 

visokim predstavnicima njemačke savezne zemlje Hessen - ministrom znanosti i umjetnosti Borisom Rheinom, 

ministrom kulture prof. dr. sc. Alexanderom Lorzom, ministrom socijalne skrbi Stefanom Grüttnerom, 

predstavnicima kluba zastupnika CDU-a parlamenta savezne zemlje Hessen te njihovim suradnicima. 

Sastanak je održan u auli Sveučilišta u Zagrebu, u okviru posjeta izaslanstva Vlade njemačke savezne zemlje 

Hessen Republici Hrvatskoj, koje predvođeno predsjednikom Vlade Volkerom Bouffierom od 7. do 11. svibnja 

2017. boravi u RH s ciljem razgovora i susreta s najvišim dužnosnicima i čelnicima političkih, znanstvenih i 

kulturnih institucija. 

Tema sastanka bila je razvoj suradnje između visokoobrazovnih i znanstvenih institucija koje djeluju u saveznoj 

zemlji Hessen i Sveučilišta u Zagrebu, kao najvećega i najstarijega sveučilišta u Republici Hrvatskoj. 

Njemačka i Hrvatska ostvaruju vrlo dobru suradnju u području visokoga obrazovanja i znanosti, čemu svjedoče i 

brojni bilateralni sporazumi sklopljeni između Sveučilišta u Zagrebu i njemačkih sveučilišta. Rektor Sveučilišta u 

Zagrebu prof. dr. sc. Damir Boras tijekom sastanka istaknuo je suradnju Sveučilišta u Zagrebu i visokoobrazovnih 

institucija iz savezne zemlje Hessen, posebno u okviru programa Erasmus+. Također, rektor je istaknuo da 

njemački i hrvatskih znanstvenici već dugi niz godina međusobno surađuju na organizaciji međunarodnih 

znanstvenih konferencija i zajedničkih istraživačkih projekata, a mnogi profesori Sveučilišta u Zagrebu često 

borave na njemačkim sveučilištima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.unizg.hr/suradnja/medunarodna-suradnja/akademski-glasnik/
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Predsjednik Vrhovnog narodnog suda NR Kine Qiang Zhou posjetio Sveučilište u Zagrebu 

Predsjednik Vrhovnog narodnog suda Narodne 

Republike Kine Qiang Zhou zajedno s Brankom 

Hrvatinom, predsjednikom Vrhovnoga suda 

Republike Hrvatske, na čiji poziv i boravi u 

Hrvatskoj, posjetio je u ponedjeljak 24. travnja 

2017. Rektorat i susreo se s prof. dr. sc. 

Damirom Borasom, r ektorom Sveučilišta u 

Zagrebu. Također, sastanku su sa Sveučilišta 

prisustvovali i prof. dr. sc. Ivana Čuković-

Bagić, prorektor ica za studente, studije i 

upravljanje kvalitetom, prof. dr. sc. Mirjana 

Hruškar, prorektor ica za prostorni razvoj i 

kontrolu sustava kvalitete, prof. dr. sc. Miljenko  

Šimpraga, prorektor  za inovacije, transfer  tehnologije i komunikacije te Krešimir  Jurak, voditelj 

Konfucijeva instituta Sveučilišta u Zagrebu. 

Na sastanku je rektor Boras predstavio Sveučilište u Zagrebu i njegove sastavnice, pri čemu se posebno osvrnuo na 

Prehrambeno-biotehnološki fakultet i industriju hrane općenito te Pravni fakultet koji obrazuje buduće pravnike i 

suce. Potvrđena je odlična dugogodišnja međusobna suradnja hrvatskih i kineskih sveučilišta te suradnja po pitanju 

Konfucijeva instituta kao obrazovnoga sveučilišnoga centra koji je u Hrvatskoj osnovan 2012., s ciljem promicanja 

kineskoga jezika i kulture i jačanja gospodarskih veza između dviju zemalja. 

Nakon sastanka, kineska delegacija posjetila je Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu i njegovu bogatu knjižnicu. 

 

Prije dolaska na Sveučilište, Predsjednik Vrhovnog narodnog suda Narodne Republike Kine Qiang Zhou susreo se 

s premijerom Andrejem Plenkovićem. Pohvalio je dosadašnju suradnju s Vrhovnim sudom Republike Hrvatske, te 

je izrazio zadovoljstvo potpisanim Memorandumom o suglasnosti između Vrhovnog suda Republike Hrvatske i 

Vrhovnog narodnog suda Narodne Republike Kine o pravosudnoj razmjeni i suradnji. Istaknuo je da je suradnja u 

području pravosuđa značajna i u kontekstu razvoja gospodarske suradnje, posebno investicija i trgovinske politike. 

 

Odobren projekt Erasmus+ projekt broj 2017-HR01-KA103-034937 za mobilnost studenata, 

nastavnika i ne(nastavnog) osoblja unutar programskih zemalja (KA103) 

Ured za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu prijavio je u 2017. godini Erasmus+ projekt broj 2017-HR01-

KA103-034937 za mobilnost studenata, nastavnika i ne(nastavnog) osoblja unutar programskih zemalja.  Projekt je 

uspješno odobren od Agencije za mobilnost i programe EU i Sveučilištu u Zagrebu su odobrena financijska sredstva 

za projekt u iznosu od 2.391.065,00 EUR.  Iznos sredstava odobren Sveučilištu u Zagrebu je oko 37% ukupnog 

dostupnog proračuna za KA103 aktivnost na razini Hrvatske.  I dalje je prioritet studijski boravak studenata (SMS) 

za koji se odobrava 75% ukupno raspoloživog proračuna. Sveučilište je prihvatilo dodjeljena sredstva. 

Pregled dodjeljenih projektnih sredstava po stavkama za Sveučilište u Zagrebu 

Odobren projekt 2017-HR01-KA103-034937 po aktivnostima i 

pripadajućim sredstvima za stipendiranje mobilnosti na stranim 

institucijama (sredstva su namjenska za svaku aktivnost i ne mogu 

se upotrijebiti u druge svrhe): 

SMS – studenti studijski boravak: 1.578.500,00 EUR za 700 mobilnosti – odobren oko 9% veći budget u 

odnosu na projekt iz 2016. (1 mobilnost je izračun prosječne stipendije troška 5 mjeseci – 1 semestar.)  

SMP – studenti stručna praksa: 484.500,00 EUR za 190 mobilnosti – odobreno oko 5% veći budget u odnosu na 

projekt iz 2016.  
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STA – nastavno osoblje za održavanje nastave: 45.815,00 EUR – odobreno oko 6 % manji budget u odnosu na 

projekt iz 2016.  

STT – nastavno i ne(nastavno) osoblje za stručno usavršavanje: 65.450,00 EUR – odobreno oko 7% veći budget 

u odnosu na projekt iz 2016.  

 

Natječaji po projektu:  

A. Natječaj za studente studijski boravak za ak.god. 2017./18.:  Središnji Ured za međunarodnu suradnju je 

natječaj za aktivnost studijski boravak SMS za 2017./18. već proveo (stavka a.), rezultati su objavljeni 28.travnja, 

2017. godine na mrežnim stranicama Sveučilišta (poveznica: http://www.unizg.hr/nc/vijest/article/rezultati-natjecaja

-za-sudjelovanje-u-programu-erasmus-za-studente-studijski-boravak-za-ak-go/). U rezultatima natječaja studentima 

su raspodjeljene stipendije u višem iznosu od odobrenog, raspodjeljen iznos stipendija je preko 1.600.000 EUR.  

B. Natječaj za studente stručna praksa za ak.god. 2017./18.: natječaj je objavljen 03. svibnja 2017. 

(poveznica: http://www.unizg.hr/nc/vijest/article/natjecaj-za-mobilnost-studenata-u-svrhu-strucne-prakse-erasmus-

za-akademsku-godinu-201718-1/). 

C i D. Natječaj za osoblje za ak.god. 2017./18.: natječaj je u pr ipremi. 

Linkovi na dokumente: 

1.   Odluka o dodjeli financijske potpore za projektne prijedloge u okviru Poziva na dostavu projektnih 

prijedloga za 2017. g. za program Erasmus+ – Ključna aktivnost 1 za područje visokog obrazovanja 

– projekti mobilnosti unutar programskih zemalja (KA103), rok 2. veljače 2017. godine: http://

www.mobilnost.hr/hr/natjecaji/odluka-o-dodjeli-financijske-potpore-za-projektne-prijedloge-u-

okviru-poziva-na-dostavu-projektnih-prijedloga-za-2017-g-za-program-erasmus-kljucna-aktivnost-

1-za-podrucje-visokog-obrazovanja-projekti-mobilnosti-unutar-programskih-zemalja-ka103-rok-2-

veljace-2017-godine/ ; 

2.   Odluka o dodjeli licenci za mrežnu jezičnu potporu (OLS)  u okviru Poziva na dostavu projektnih 

prijedloga za 2017. g. za program Erasmus+ – Ključna aktivnost 1 za područje visokog obrazovanja 

– projekti mobilnosti unutar programskih zemalja (KA103), rok 2. veljače 2017. godine: http://

mobilnost.hr/cms_files/2017/04/1492156816_privitak-ii-2017-ols.pdf 

 

Okrugli stol DAAD 

 

 

 

DAAD, njemačka služba za akademsku razmjenu, čiji je utemeljitelj Vlada Savezne Republike Njemačke, 

jedna je od najvećih svjetskih organizacija kojima je primarni cilj stipendiranje i savjetovanje studenata, 

doktoranada te znanstvenika. DAAD nudi više od 250 različitih programa stipendiranja od ljetnih tečajeva, 

studijskih stipendija, kratkoročnih i dugoročnih istraživačkih stipendija do studijskih boravaka sveučilišnih 

profesora u trajanju od nekoliko godina. Programi stipendiranja DAAD-a dostupni su u svim državama svijeta i za 

sve studijske discipline. Više informacija na: www.daad.de. DAAD raspisuje natječaj za stipendije za akademsku 

godinu 2018./2019. na njemačkim sveučilištima i/ili institucijama u Njemačkoj. Stipendije za studente 

preddiplomskog i diplomskog studija te studente koji žele upisati doktorski studij, doktorande, postdoktorande te 

znanstvenike svih disciplina. Rok za prijavu: između 30. rujna 2017. i 15. prosinca 2017.  (točan datum roka bit će 

objavljen između kolovoza i rujna) 

Više informacija o programu, detaljne upute i obrasci za online prijavu nalaze se na web-stranici: www.funding-

guide.de i www.daad.de/deutschland/promotion/phd/en/ 

http://www.mobilnost.hr/hr/natjecaji/odluka-o-dodjeli-financijske-potpore-za-projektne-prijedloge-u-okviru-poziva-na-dostavu-projektnih-prijedloga-za-2017-g-za-program-erasmus-kljucna-aktivnost-1-za-podrucje-visokog-obrazovanja-projekti-mobilnosti-unutar-prog
http://www.mobilnost.hr/hr/natjecaji/odluka-o-dodjeli-financijske-potpore-za-projektne-prijedloge-u-okviru-poziva-na-dostavu-projektnih-prijedloga-za-2017-g-za-program-erasmus-kljucna-aktivnost-1-za-podrucje-visokog-obrazovanja-projekti-mobilnosti-unutar-prog
http://www.mobilnost.hr/hr/natjecaji/odluka-o-dodjeli-financijske-potpore-za-projektne-prijedloge-u-okviru-poziva-na-dostavu-projektnih-prijedloga-za-2017-g-za-program-erasmus-kljucna-aktivnost-1-za-podrucje-visokog-obrazovanja-projekti-mobilnosti-unutar-prog
http://www.mobilnost.hr/hr/natjecaji/odluka-o-dodjeli-financijske-potpore-za-projektne-prijedloge-u-okviru-poziva-na-dostavu-projektnih-prijedloga-za-2017-g-za-program-erasmus-kljucna-aktivnost-1-za-podrucje-visokog-obrazovanja-projekti-mobilnosti-unutar-prog
http://www.mobilnost.hr/hr/natjecaji/odluka-o-dodjeli-financijske-potpore-za-projektne-prijedloge-u-okviru-poziva-na-dostavu-projektnih-prijedloga-za-2017-g-za-program-erasmus-kljucna-aktivnost-1-za-podrucje-visokog-obrazovanja-projekti-mobilnosti-unutar-prog
http://mobilnost.hr/cms_files/2017/04/1492156816_privitak-ii-2017-ols.pdf
http://mobilnost.hr/cms_files/2017/04/1492156816_privitak-ii-2017-ols.pdf
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Predstavljanje svih stipendija DAAD-a za studente, doktorande te postdoktorande održat će se u ponedeljak, 05. 

lipnja 2017. u 19:30 sati u dvorani VII na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Izlaganje će biti na hrvatskom 

jeziku i trajat će približno 45 minuta. Nakon toga postoji mogućnost postavljanja individualnih pitanja do 21:00 sati. 

Predstavljanje svih stipendija DAAD-a za znanstvenike te programe za multilateralnu suradnju za sve discipline 

održat će se u srijedu, 07. lipnja 2017. u 19:00 sati u dvorani VII na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Izlaganje će 

biti na hrvatskom jeziku i trajat će približno 45 minuta. Nakon toga postoji mogućnost postavljanja individualnih 

pitanja do 21:00 sati.  

Nakon predstavljanja prezentacija će biti dostupna na facebook-stranici: DAAD Hrvatska. 

 

Kontakt informacije: 

DAAD u Hrvatskoj 

Filozofski fakultet  

Odsjek za njemački jezik i književnost  

Ul. Lorenza Jägera 9, 31000 Osijek 

Adrian Ramabaja 

E-Mail: daad_osijek@yahoo.de 

 

Filozofski fakultet 

Odjel za germanistiku 

Krešimirova obala 2, 23000 Zadar 

Larissa Holz 

e-mail: daad.dalmatien@gmail.com 

 

 

Njemačko veleposlanstvo u Zagrebu 

Osim DAAD-a postoji čitav niz njemačkih institucija koje hrvatskim studentima nude stipendije poput parlamentarne 

prakse u njemačkom Bundestagu, stipendija zaklada Alexander-von-Humboldt, Robert Bosch i DFG (Njemačke 

istraživačke zajednice), stipendija saveznih država Bavarske i Baden-Württemberga, pojedinih sveučilišta i tvr tki 

koje nude praksu.  

Više informacija na:  www.zagreb.diplo.de  

 

Kontakt informacije: 

Njemačko veleposlanstvo u Zagrebu 

Odjel za kulturu 

Ulica grada Vukovara 64, 10000 Zagreb 

e-mail: deutsche.botschaft.zagreb@inet.hr  

tel.: +385 (0)1 6300-100 

  

Filozofski fakultet 

Odsjek za germanistiku 

Ulica Ivana Lučića 3, 10000 Zagreb 

Ivana Bašić 

e-mail: ivbasic@ffzg.hr 

 

Filozofski fakultet 

Odsjek za germanistiku 

Sveučilišna Avenija 4, 51000 Rijeka 

Judith Jennert (DAAD-asistenica do 30. lipnja 2017.) 

e-mail: judith@jennert.net 
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NATJEČAJI 

Natječaj za mobilnost studenata u svrhu stručne prakse Erasmus+ za akademsku godinu 2017./18. = 

1. KRUG 

Sveučilište u Zagrebu objavilo je prvi krug natječaja za Erasmus+ 

stručnu praksu za akademsku godinu 2017./18. za studente koji 

sa stručnom praksom žele početi u periodu 3. srpnja 2017.- 1. 

siječnja 2018. Završetak mobilnosti mora biti najkasnije do 30. 

rujna 2018. Rok prijave je 29.5.2017.  

Cijeli tekst Natječaja, dodaci Natječaju kao i popis popratne dokumentacije dostupni su na sljedećoj poveznici: 

http://www.unizg.hr/nc/vijest/article/natjecaj-za-mobilnost-studenata-u-svrhu-strucne-prakse-erasmus-za-

akademsku-godinu-201718-1/. 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. 

  Erasmus+ natječaj za (ne)nastavno osoblje za ak. god. 2017./18.  

Najavljuje se Natječaj za mobilnost nastavnog i nenastavnog 

osoblja kao i za dolazak nenastavnog osoblja iz tvrtki izvan RH 

u okviru Erasmus+ programa Ključne aktivnosti 1 - Projekti 

mobilnosti unutar programskih zemalja (KA103) u ak. god. 

2017./2018.:  

 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). 

Natječaj će biti objavljen na stranicama Sveučilišta, http://www.unizg.hr/suradnja/medunarodna-razmjena/razmjena

-sveucilisnih-djelatnika/natjecaji/, a bit će otvoren do zaključno 12. lipnja 2017.  

 

DOGAĐANJA 

 Na Sveučilištu u Zagrebu održana dvodnevna radionica interkulturalnih kompetencija 

Ured za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu organizirao je 

za nastavnike, ECTS koordinatore i koordinatore za međunarodnu 

suradnju na sastavnicama Sveučilišta u Zagrebu 27. i 28. travnja 

2017. dvodnevnu radionicu interkulturalnih kompetencija pod 

nazivom „Intercultural Preparation of Exchange Students and 

Teaching in Intercultural Classroom“ koju je pohađalo 

četrdesetak sudionika. Razumijevanje kulturne raznolikosti bitan je 

preduvjet za uspješno akademsko iskustvo studenata tijekom 

studiranja u inozemstvu. 
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Sve više i više studenata želi provesti dio studija ili raditi u inozemstvu kako bi poboljšali svoju akademsku karijeru 

i uspostavili nove veze. Iako studiranje i rad u novoj akademskoj sredini može biti uzbudljivo i obogaćujuće 

iskustvo, nepoznato kulturno okruženje može istovremeno predstavljati neočekivane izazove i prepreke. Polaznici 

radionice upućeni su kako biti podrška studentima prije, tijekom i nakon mobilnosti te na koji način koristiti 

sadržaje radionice u svom okruženju. Radionicu je vodila iskusna trenerica Diana Afrashteh, koordinatorica u 

Uredu za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Grazu. 

 

SVEUČILIŠNE MREŽE 

 

Festival frankofonih studenata srednje i istočne Europe na Sveučilištu u Zagrebu 

 

Festival frankofonih studenata srednje i istočne Europe 

organiziran od strane Sveučilišne agencije za frankofoniju u 

suradnji sa Sveučilištem u Zagrebu održan je od 15. do 19. 

svibnja 2017. na Sveučilištu u Zagrebu pod temom „Kreativna 

frankofonija“. Ovo je već šesto izdanje Festivala, a po prvi 

puta je održan u Hrvatskoj. Festival je održan pod visokim 

pokroviteljstvom Predsjednice Republike Hrvatske. 

Svečano otvorenje Festivala bilo je u ponedjeljak 15. svibnja 

2017. u auli Sveučilišta u Zagrebu. Program svečanoga otvaranja 

započeo je pozdravnim govorom rektora Sveučilišta u Zagrebu 

prof. dr. sc. Damira Borasa i r egionalnoga direktora 

Sveučilišne agencije za frankofoniju za srednju i istočnu Europu 

Mohameda Ketate. U ime veleposlanika Francuske 

Republike u Republici Hrvatskoj uzvanicima se obratio prvi 

savjetnik u Veleposlanstvu Vincent Dalmais, veleposlanik 

Švicarske Konfederacije u Republici Hrvatskoj NJ. E. Stefan 

Estermann, doc. dr. sc. Tomislav Sokol, pomoćnik ministra  

znanosti i obrazovanja te izaslanica Predsjednice Republike Hrvatske mr. sc. Renata Margaretić-Urlić, savjetnica 

za društvene djelatnosti i mlade. Pročitana je i pozdravna riječ gospođe Rennie Yotove, voditeljice Regionalnog 

frankofonog centra za srednju i istočnu Europu (Centre régional francophone pour l’Europe centrale et orientale – 

CREFECO) Međunarodne organizacije za frankofoniju.  

Tijekom festivalskog tjedna studenti sudionici Festivala su u prijepodnevnim satima sudjelovali u šest kreativnih 

radionica: ples, kazalište, fotografija, pjevanje, molekularna biologija i novinarstvo, a poslijepodne i navečer 

organiziran je kviz „Pitanje za jednog frankofona“ (Question pour un francophone) i tematske večeri na kojima su 

sudionici imali priliku predstaviti svoje zemlje. 

U utorak 16. svibnja održano je predavanje sveučilišnih profesora o migracijama znanstvenika i umjetnika na 

kojem su sudjelovali prof. Pavao Mašić s Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu i prof. Davor Pavuna s Ecole 

polytechnique fédérale de Lausanne. U srijedu 17. svibnja održan je okrugli stol o francuskome jeziku i 

zapošljivosti na kojemu su sudjelovali veleposlanik Helenske Republike NJ. E. Stavros Tsiepas, gospodin Denis 

Redžepagić iz predstavništva Europske komisije u RH, pomoćnik dekana Veter inarskoga fakulteta 

Sveučilišta u Zagrebu za međunarodnu suradnju i studij na engleskomu jeziku izv. prof. dr. sc. Juraj Grizelj, 

direktor podružnice AGS-a u RH gospodin Martin de Survilliers te postdoktorantica Sveučilišta u Rijeci dr. sc. 

Ivana Stražić-Geljić, bivša studentica Pr irodoslovno-matematičkoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.  

Zadnjega dana Festivala, u petak 19. svibnja u 19 sati u Zagrebačkomu kazalištu lutaka održana je završna 

svečanost, na kojoj su sudionici imali priliku predstaviti rezultate svojega rada, a najbolji od njih bili su i nagrađeni. 

Na Festivalu su sudjelovali frankofoni studenti upisani na jedno od regionalnih sveučilišta članova Sveučilišne 

agencije za frankofoniju: Albanije, Armenije, Bosne i Hercegovine, Bugarske, Crne Gore, Češke, Gruzije, 

Hrvatske, Latvije, Litve, Kazahstana, Kosova, Mađarske, Makedonije, Moldavije, Poljske, Rumunjske, Rusije, 

Slovačke, Slovenije, Srbije, Turske i Ukrajine. Studenti Sveučilišta u Zagrebu u radu Festivala frankofonih 

studenata srednje i istočne Europe sudjelovali su i kao volonteri. 
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Sveučilišna agencija za frankofoniju međunarodno je udruženje frankofonih sveučilišta s više od 800 ustanova 

članica u više od 100 zemalja, čija je misija podupirati akademsku suradnju među sveučilištima članicama diljem 

svijeta koje koriste francuski jezik. Za više informacije posjetite mrežnu stranicu www.auf.org. 

Sveučilište u Zagrebu član je AUF-a od 2007. godine. Središnji Ured za međunarodnu suradnju koordinator je 

aktivnosti Sveučilišta unutar AUF-a.   

 

Galerija slika: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

 

 

 

Erasmus studentska mreža Hrvatska proglašena najboljom u Europi 

S velikim osmijehom na licu i srećom u srcu, hrvatsko se ESN izaslanstvo vratilo s trima nagradama: ESN Split i 

ESN Zagreb osvojili su nagradu za MEekend, ESN Zadar osvojio je nagradu za glazbeni video na znakovnom 

jeziku, a ESN Hrvatska osvojila je nagradu za najbolju ESN državu! Idu li studiranje i volontiranje ruku pod ruku? 

U slobodnom vremenu jednoga studenta ima li mjesta za druženje s Erasmus studentima, profesionalni razvoj 

tijekom volontiranja i rad na programima mobilnosti? Erasmus studentska mreža Hrvatska dokazala je i ove godine 

da ima vrijedne, marljive, motivirane i entuzijastične volontere koji sve svoje slobodno vrijeme ulažu u pomoć 

Erasmus studentima, koji svoju mobilnost provode u Hrvatskoj i, zajedno s više od 13 000 volontera u ostatku 

Europe, rade na budućnosti Erasmus+ programa. Priznanje za sav trud i rad stigao je u obliku nagrade za najbolju 

ESN (Erasmus Student Network) državu!Hrvatsko ESN izaslanstvo, u sastavu kojega je bilo 12 članova iz 

Nacionalnoga odbora i lokalnih podružnica u Dubrovniku, Osijeku, Rijeci, Splitu, Zadru i Zagrebu, sudjelovalo je 

od 20. do 24. travnja 2017. na Godišnjoj generalnoj skupštini (Annual General Meeting ili AGM) ESN-a u Berlinu.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGM je najveći i najbitniji događaj u toj mreži, događaj na kojemu se bira sastav Internacionalnoga odbora te se 

donose odluke o budućem radu mreže. Događaj je započeo svečanim otvaranjem na kojemu su sudionike pozdravili 

organizatori, videoporukom Tibor Navracsics i predsjednica Erasmus studentske mreže Safi Sabuni, koja je 

istaknula da je Erasmus više od samoga studiranja na inozemnom sveučilištu - ono je i kulturno iskustvo i prilika da 

se upozna ljude iz svih dijelova svijeta. Osvrćući se na važnu obljetnicu koju slavimo ove godine – 30 godina 

Erasmus programa, izjavila je: „Ako jedan student može započeti pokret, cijela generacija može donijeti 

promjenu.“ 

Tijekom AGM-a održala se panel-diskusija o temi 30 godina Erasmusa: Od stranaca do prijatelja, na 

kojoj su sudjelovali predstavnici Europske komisije, ESN-a i drugih europskih organizacija koje dijele 

iste ciljeve. Na Sajmu mobilnosti, koji je bio otvoren za javnost, sudjelovali su predstavnici više od 520 

lokalnih podružnica Erasmus studentske mreže. Oni  su zainteresirane upoznavali sa svojim matičnim 

sveučilištima, a osobito su bili toplo dočekani lokalni studenti i srednjoškolci. Partneri ESN-a imali su 

priliku upoznati sudionike sa svojim uslugama. 

Europa je zasjala u svim svojim bojama u trenutku kada je više od 900 sudionika iz 40 zemalja članica 

zajedno koračalo berlinskim ulicama pod parolom We are One. Ujedinjeni u svojim različitostima, snazi, 

prijateljstvu i solidarnosti, sudionici su na trenutak zaustavili vrijeme u njemačkome glavnom gradu kako 

bi ga pretvorili u glavni grad Erasmusa. 

Posljednji dan Skupštine protekao je u svečanom tonu. Izabran je novi Internacionalni odbor ESN-a za 

godinu 2017./2018.: predsjednik João Pinto iz Portugala, potpredsjednica Tijana Stojanović iz Srbije, 

tajnik Tim Bastiaens iz Belgije, predstavnik za odnose s javnošću Kacper Olczyk i web-administrator 

Jeroen van Lent iz Švedske. 

Posebno je emotivna bila gala večera na kojoj su se dodjeljivale nagrade lokalnim podružnicama ESN-a i 

ESN državama članicama kao priznanje za rad u protekloj godini. S velikim osmijehom na licu i srećom u 

srcu, hrvatsko se ESN izaslanstvo vratilo s trima nagradama: ESN Split i ESN Zagreb osvojili su nagradu 

za MEekend, najbolju Mov’in Europe aktivnost čija je svrha bila promocija mobilnosti, ESN Zadar 

osvojio je nagradu za glazbeni video na znakovnom jeziku čija je svrha bila promocija ExchangeAbilityja 

- ESN-ova projekta koji promiče inkluziju i dostupnost visokoga obrazovanja za studente s invaliditetom, 

a ESN Hrvatska osvojila je nagradu za najbolju ESN državu!  
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Sveučilište u Zagrebu te središnji Ured za međunarodnu suradnju potpomažu rad ESN-a Zagreb ne samo 

savjetodavno i logistički nego i sufinanciranjem aktivnosti iz projekta Erasmus+ mobilnost. 

Erasmus Student Network Hrvatska (ESN Hrvatska) nacionalna je krovna organizacija šest lokanih podružnica 

Erasmus studentske mreže u Republici Hrvatskoj. Njihove lokalne podružnice djeluju pri Sveučilištima u 

Dubrovniku, Osijeku, Rijeci, Splitu, Zadru i Zagrebu te u okupljaju 250 aktivnih volontera koji godišnje potpomažu 

više od 2 000 međunarodnih studenata. 

 

FRANKOFONIJA 

Tečaj akademskog francuskog jezika za studente 

Ovaj besplatan ubrzani tečaj akademskog francuskog jezika namijenjen je studentima koji odlaze na razmjenu u 

Francusku. Tečaj će se održati od 29. svibnja do 2. lipnja 2017. Studenti će se moći upoznati sa sustavom 

studiranja na francuskim sveučilištima, naučiti kako pratiti predavanja i voditi bilješke, pisati zadaće i seminarske 

radove, usmeno izlagati te se integrirati u studentski život. Za završeni tečaj moguće je dobiti 2 ECTS boda. Svi 

zainteresirani studenti mogu se prijaviti putem e-maila na adresu magaliruet@gmail.com.  

 

MEĐUNARODNI MEĐUSVEUČILIŠNI SPORAZUMI 

Sklopljen je sporazum s North Carolina State University, SAD i s Bogor Agricultural University, Indonezija. 

Za detaljnije informacije kontaktirajte dora.gelo@unizg.hr  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ured za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu 

E-mail: iro@unizg.hr ;  

URL: http://www.unizg.hr /suradnja/medunarodna-suradnja/ 

 

Glavni urednik: dr . phil. Branka Roščić  

Urednički odbor: Ana Barbarić, M.A., dr. sc. Ružica Bruvo, Dora Gelo, mag. iur., Maja Grđan, dipl. ing., Renata 

Hranjec, prof., Dora Lončarić, struč. spec. oec., Ivana Matijašević mag. comm., Ida Ogulinac, mag. iur., Željka 

Pitner, prof., Ivana Veldić, mag., Mislav Grujić, mag. philol. angl., Jura Kapustić, mag. oec. 

mailto:dora.gelo@unizg.hr
http://www.unizg.hr/suradnja/medunarodna-suradnja/

