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Međunarodni posjeti Sveučilištu u Zagrebu
Novi veleposlanik Rumunjske posjetio rektora Sveučilišta u Zagrebu
Rektor Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Damir Boras ugostio je 23. studenoga 2016. novoga veleposlanika
Rumunjske u Republici Hrvatskoj Nj. E. Constantina Mihaila Grigoriea. Sastanku su nazočili rumunjski konzul
Bogadan Brinzei te voditeljica Ureda za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu dr. phil. Branka Roščić.

Cilj sastanka bio je međusobno upoznavanje te jače povezivanje rumunjskih partnerskih sveučilišta sa
Sveučilištem u Zagrebu. Osim dobre akademske suradnje u području jezičnih studija, napose studija rumunjskoga
jezika na Filozofskom fakultetu, naglašena je suradnja unutar programa Erasmus+ mobilnosti studenata i
nastavnika. Također je vrlo dobro razvijena suradnja unutar međunarodne sveučilišne mreže Sveučilišne agencije
za frankofoniju (AUF) .
Veleposlanik je uputio poziv rektora Sveučilišta u Bukureštu koji je pozvao rektora Boras u radni posjet. Rektor
Boras je pak predložio zajednički udruženi nastup pri prijavi znanstvenih projekata unutar programa Obzor2020.
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Konferencija 'Erasmus+ u Hrvatskoj: Mogućnosti i izazovi'

U petak 2. prosinca 2016. u Hotelu Panorama u Zagrebu u 10 sati održana je konferencija 'Erasmus+ u Hrvatskoj:
Mogućnosti i izazovi'. Konferenciju je organizirao Ured zastupnice u Europskome parlamentu, mr. sc. Ivane
Maletić , u suradnji sa Centrom za razvoj javnog i neprofitnog sektora – TIM4PIN.
Sveučilište u Zagrebu podržava ovu konferenciju kojom se želi povećati vidljivost i mogućnosti financiranja
programa Erasmus+. Sudionici panel-rasprave na temu Erasmus+ u Hrvatskoj - Iskustva, mogućnosti i izazovi su
mr. sc. Ivana Maletić, zastupnica u Europskom parlamentu, Antonija Gladović, ravnateljica Agencije za mobilnost
i programe EU, dr. phil. Branka Roščić, voditeljica Ureda za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu i Alen
Halilović, koautor priručnika Priprema, pozor, Erasmus+.
Programom Erasmus+ financiraju se projekti u području osposobljavanja i obrazovanja mladih te u području
sporta, a projekte mogu prijavljivati:



obrazovne ustanove: vrtići, škole, ustanove za strukovno obrazovanje i osposobljavanje, visoka učilišta,
ustanove za obrazovanje odraslih,





ustanove u kulturi: muzeji, kazališta, državni arhivi, pučka otvorena učilišta, knjižnice,



ustanove nadležne za rad s mladima,



studentske udruge.

županije, gradovi, općine, tijela lokalne i regionalne uprave te javne ustanove,
organizacije civilnoga društva,

U sklopu konferencije predstavljema je knjiga 'Priprema, pozor, Erasmus+', priručnik za pripremu i provedbu
projekata financiranih iz programa Erasmus+, nakladnika TIM4PIN d.o.o. za savjetovanje. Recenziju priručnika
napisala je Agencija za mobilnost i programe Europske unije.
Konferencija je otvorena za javnost, za sve fizičke i pravne osobe - potencijalne korisnike EU sredstava. Sudionici
su imali priliku dobiti savjete o mogućnostima financiranja svojih ideja i o problemima s kojima se susreću u
pripremi i provedbi projekata.
Prilikom Konferencije priručnik Priprema, pozor, Erasmus+ bio je na prodaji po posebnoj, promotivnoj cijeni od
150 kuna.

Program Konferencije možete pogledati ovdje
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Druga međunarodna konferencija UNESCO-ove katedre za slobodno kretanje osoba, migracije i
interkulturalni dijalog
Druga međunarodna konferencija UNESCO-ove katedre za slobodno kretanje osoba, migracije i
interkulturalni dijalog na temu Refugees: Regional Approaches to Global Challenges bila je održana 8. i
9. prosinca 2016. u auli Rektorata Sveučilišta u Zagrebu.
UNESCO-ova katedra i Pravni fakultet (Jean Monnet Program) Sveučilišta u Zagrebu u suradnji s
Uredom Hanns Seidel Zaklade u RH i Veleposlanstvom Sjedinjenih Američkih Država u Zagrebu
organizatori su ovoga događanja na kojem će se okupiti europski i američki vodeći stručnjaci iz područja
migracija i azila. Predviđene teme rasprave su izazovi vezani uz kretanja izbjeglica u različitim
dijelovima svijeta te se očekuje kako će zaključci i izlaganja omogućiti realizaciju zajedničke
međunarodne publikacije, kao jednoga od ishoda konferencije.
Sudionike će uvodno pozdraviti prof. dr. sc. Damir Boras, rektor Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc.
Dubravka Hrabar, dekanica Pravnoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Klaus Fiesinger, regionalni
direktor za Jugoistočnu Europu Zaklade Hanns Seidel i prof. dr. sc. Iris Goldner Land, voditeljica
UNESCO-ove katedre za slobodu kretanja osoba, migracije i interkulturalni dijalog na Sveučilištu u
Zagrebu.
UNESCO-ova katedra za slobodno kretanje osoba, migracije i interkulturalni dijalog, koja postoji već
treću godinu i najaktivnija je UNESCO-ova katedra Sveučilišta u Zagrebu te izvrstan promotor
Sveučilišta u zemlji i inozemstvu. Izniman uspjeh postigla je Prva međunarodna konferencija pod
nazivom Current Issues in EU Migration, Asylum and Free Movement Law.
Konferencija će se održavati isključivo na engleskom jeziku.
Cjeloviti program sa životopisima govornika možete vidjeti ovdje.
Molimo potvrdite svoj dolazak do 5. prosinca 2016. ovdje.

Međunarodni međusveučilišni sporazumi
U tijeku su ispitivanja interesa za suradnju s University of Winnipeg (Kanada), National Research
University Higher School of Economics (Rusija) i People's Friendship University of Russia (Rusija).

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.
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