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Welcome Day / Dan dobrodošlice za strane studente u ljetnom semestru 2015./2016.
Ured za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu je u petak, 26. veljače 2016. organizirao Dan dobrodošlice/
Welcome Day za strane studente na razmjeni na Sveučilištu u Zagrebu u ljetnom semestru 2015./16.
Dan dobrodošlice održao se u Dvorani D2. Fakulteta elektrotehnike i računarstva, a započeo je u 14 sati
pozdravom prorektora za znanost, međuinstitucijsku i međunarodnu suradnju prof. dr. sc. Miloša Judaša te
prodekana za nastavu Fakulteta elektrotehnike i računarstva, prof. dr. sc. Marka Delimara. Djelatnici Ureda za
međunarodnu predstavili su međunarodne aktivnosti Sveučilišta, mogućnosti studiranja na engleskom jeziku na
Sveučilištu, učenje hrvatskog jezika za strance i sl.
Hrvatski studenti iz udruge Erasmus Student Network predstavili su što znači živjeti i studirati u Zagrebu te
prikazali aktivnosti koje će tijekom semestra organizirati za strane studente kao što su izleti, zajednička druženja,
učenje stranih i hrvatskog jezika i sl.

U ljetnom semestru ak. god. 2015./2016. na Sveučilištu u Zagrebu će u sklopu programa Erasmus+, CEEPUS,
Erasmus Mundus i bilateralne međusveučilišne razmjene gostovati oko 400 stranih studenta, od čega 269 studenta
iz programa Erasmus+. Najviše studenata u sklopu programa Erasmus+ gostovat će na Ekonomskom fakultetu
(61) te na Filozofskom (42) i Pravnom fakultetu (39). Najviše studenata dolazi iz Francuske, iza koje slijede
Poljska i Njemačka.
Ured za međunarodnu suradnju je od 22.-28. veljače 2016. organizirao Tjedan orijentacije (Orientation week) za
dolazne strane studente s aktivnostima kao što su obilazak grada, jednodnevni izlet u Varaždin i sl.
Svim sastavnicama Sveučilišta, nastavnicima, domaćim i stranim studentima želimo dobar početak i uspješan
ljetni semestar.
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Erasmus+ natječaj za mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja od 01.08.2016. do 31.03.2017. PARTNERSKE ZEMLJE
Sveučilište u Zagrebu raspisalo je prvi Erasmus+ natječaj za mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja od
01.08.2016. do 31.03.2017. za tzv. PARTNERSKE ZEMLJE. Na raspolaganju je 50-ak mjesta za odlaznu mobilnost
osoblja.
Natječaj se odnosi na aktivnosti: podučavanje (5 dana do 2 mjeseca ne uključujući dane puta) – Teaching
Assignment (STA) i osposobljavanje (5 dana do 2 mjeseca ne uključujući dane puta) – Staff Training (STT).
Rok za prijavu je zaključno do 31. ožujka 2016. Tekst Natječaja, prijavni obrazac I sve dodatne informacije dostupni
su na http://www.unizg.hr/suradnja/medunarodna-razmjena/natjecaji/
Erasmus+ Natječaj za mobilnost STUDENATA POSLIJEDIPLOMSKIH STUDIJA od 01.08.2016. do
31.03.2017.– PARTNERSKE ZEMLJE
Sveučilište u Zagrebu raspisalo je prvi Erasmus+ natječaj za mobilnost studenata poslijediplomskih studija od
01.08.2016. do 31.03.2017. za tzv. PARTNERSKE ZEMLJE. Na raspolaganju je 10 mjesta za odlaznu mobilnost
poslijediplomanada sljedećih fakulteta: Agronomski fakultet, Fakultet elektrotehnike i računarstva, Fakultet
političkih znanosti, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Filozofski fakultet, Kineziološki fakultet i Prirodoslovnomatematički fakultet..
Rok za prijavu je zaključno do 31. ožujka 2016. Tekst Natječaja, prijavni obrazac i sve dodatne informacije dostupni
su na http://www.unizg.hr/suradnja/medunarodna-razmjena/natjecaji/
Ljetna škola Podunavske rektorske konferencije
Od 3. do 10. srpnja 2016. u Pragu će se održati Ljetna škola Podunavske rektorske konferencije (Danube Rectors’
Conference, DRC) pod nazivom „Post-Socialist Transformations in the Danube Region - 25 Years After the
Collapse of the Soviet Union“. Škola okuplja mlade znanstvenike iz zemalja Podunavske regije i Srednje Europe
koji žele predstaviti svoje istraživačke projekte, kao i osoblje iz regionalnih organizacija, javne uprave i znanstvenih
ustanova. Moguća je djelomična financijska potpora. Rok za prijavu je 5. lipnja. Više detalja dostupno je na http://
drcsummerschool.eu/drc2016.
Ostale stipendije

Stipendije korejske vlade za diplomske studije na KDI School of Public Policy and Management
Dostupne su stipendije za diplomske programe na engleskom jeziku. Stipendija uključuje mjesečnu
potporu, povratnu aviokartu i oslobađanje od školarine. Više informacija o samoj stipendiji dostupnoj je na
https://www.kdischool.ac.kr/#/admissions/cp/international/niied. Prijave su otvorene do 25. ožujka 2016. g.
BAYHOST stipendije za ljetne škole njemačkoga jezika
Otvoren je natječaj za stipendije za pohađanje ljetnih škola njemačkoga jezika u Bavarskoj. Stipendije su
namijenjene studentima i mladim znanstvenicima svih akademskih zvanja koji imaju osnovno znanje
njemačkog jezika (najmanje razina A2) iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Makedonije, Srbije, Slovenije i
Ukrajine. Više informacija dostupno je na http://www.uni-regensburg.de/bayhost/stipendien/sprachkurse-inbayern/index.html .
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Stipendije Ministarstva obrazovanja Republike Kine - Tajvan
Ministarstvo obrazovanja NR Kine (Tajvan) raspisalo je natječaj za sljedeće stipendije:
 3 stipendije za studente iz Hrvatske, Austrije i Slovenije koji žele upisati redovni studij (full degree
programme) na preddiplomskoj, diplomskoj ili doktorskoj razini počevši od ak. god. 2016./17.
 3 godišnje i 4 stipendije u trajanju od 6 mjeseci za studente iz Hrvatske, Austrije i Slovenije koji žele
učiti mandarinski kineski u ak. god. 2016./17.
Rok za prijavu je 30. travnja 2016. Više informacija, tekst Natječaja i kontakt dostupni su na http://www.unizg.hr/
suradnja/medunarodna-razmjena/razmjena-studenata/natjecaji/.

Frankofonija
Mjesec Frankofonije
U tijeku je Mjesec Frankofonije 2016 u kojem će se Sveučilište u Zagrebu predstaviti sa dva događanja:
- u utorak 15. ožujka 2016. u 11 sati na Filozofskom fakultetu organizira se tematski susret frankofonih
veleposlanika s nastavnicima i studentima studijske grupe za francuski jezik i književnost Odsjeka za romanistiku
- u petak 18. ožujka 2016. u 13 sati na Akademiji likovnih umjetnosti održat će se „Frankofoni dan na ALU“.
U Mjesecu Frankofonije Akademija likovnih umjetnosti ujedno je i jedan od suorganizatora retrospektive
redateljice Chantal Akerman koja će se krajem ožujka i početkom travnja održati u Zagrebu (kino Tuškanac) i u
Rijeci (Art-kino).
Cijeli i ažurirani program Mjeseca Frankofonije dostupan je na stranicama Francuskog instituta u Hrvatskoj .
Dan Frankofonije slavi se svake godine 20. ožujka. Više informacija o Mjesecu Frankofonije u svijetu može se
pronaći na stranicama Međunarodne organizacije za Frankofoniju, http://www.francophonie.org/ .
Međunarodni znanstveni frankofoni kongres Francontraste
Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu od 8. do 10. travnja 2016. održat će se u organizaciji Odsjeka za
romanistiku treći po redu međunarodni znanstveni frankofoni kongres Francontraste. Ovogodišnja tema je
“Structuration, langage, discours et au-delà”, a kongres će okupiti ugledne međunarodne i hrvatske znanstvenike s
područja jezične znanosti, didaktike, prevoditeljstva i znanosti o književnosti. Više o kongresu možete saznati na
http://francontraste.ffzg.unizg.hr/.
Potpora za objavu znanstvenog rada na francuskom jeziku na temu uporabe digitalne tehnologije u
obrazovanju
Sveučilišna agencija za frankofoniju (A UF- Agence universitaire de la Francophonie) okviru mreže AREN (Alliance
pour la recherche en éducation numérique) nudi potporu (financijsku i metodološku) profesorima-znanstvenicima za
objavu znanstvenog rada na francuskom jeziku na temu uporabe digitalne tehnologije u obrazovanju. Rok za predaju
dokumentacije je 14. ožujka 2016. Detaljnije informacije na https://www.auf.org/appels-offre/appel-candidaturesaren-appui-coup-de-pouce-la-pub/.

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: dr. sc. Ružica Bruvo, Dora Gelo, mag. iur., Maja Grđan, dipl. ing., Renata Hranjec,
prof., Ivana Konjuh, prof., Dora Lončarić, struč. spec. oec., Ivana Matijašević mag. comm., Ida
Ogulinac, mag. iur., Željka Pitner, prof., Jan Ruk, prof., Ivana Veldić, mag.
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