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Broj 2 

Veljača  2017.  

Međunarodni posjeti Sveučilištu u Zagrebu 

Veleposlanik Republike Južne Afrike posjetio Rektorat Sveučilišta u Zagrebu 

Prof. dr. sc. Damir Boras, rektor Sveučilišta u Zagrebu, ugostio je 16. siječnja 2017. veleposlanika Republike 

Južne Afrike Nj. E. Johanna Marxa. Sastanku su nazočili akademik Vladimir Bermanec i voditeljica Ureda za 

međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu dr. phil. Branka Roščić. Nakon uvodnoga upoznavanja prešlo se na 

glavnu temu sastanka, a to je jače povezivanje južnoafričkih akademskih institucija sa Sveučilištem u Zagrebu. 

Sveučilište u Zagrebu je 2015. sklopilo prvi bilateralni sveučilišni sporazum s University of Pretoria 

(www.up.ac.za). Akademska znanstvena suradnja između pojedinih istraživača, primjerice u području geologije 

na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu čiji je nositelj akademik Bermanec, uspješna je 

već dugi niz godina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

U tijeku je i projektna prijava na Erasmus+ mobilnost za partnerske države kojom bi studenti ili nastavno osoblje 

University of Pretoria dobili mogućnost za studijsku stipendiju ili akademski boravak na Sveučilištu u Zagrebu, i 

obrnuto. Veleposlanik Marx je naglasio osobitu važnost činjenice da je Republika Južna Afrika kao jedna od 

zemalja BRICS-a u mogućnosti da se znatnije razvija zahvaljujući dostupnosti financija iz BRICS Development 

Bank. Također, jedan od razvojnih ciljeva je i izgradnja državne infrastrukture, uključujući prometnu povezanost 

morskim putem kao i razvoj brodogradnje. U tom smislu veleposlanik je zamolio da se razmotri mogućnost 

upisivanja južnoafričkih studenata na studij Fakulteta strojarstva i brodogradnje. O tom pitanju održan je još 

dodatni sastanak s predstavnicima fakulteta na čelu s dekanom prof. dr. sc. Zvonimirom Guzovićem. Zaključeno 

je da na fakultetu kapaciteti i kolegiji na engleskom jeziku za strane studente postoje i da bi se trebao razmotriti 

razvoj ovoga područja na južnoafričkim sveučilištima koja su na morskoj obali kao npr. University of Cape Town, 

ali i suradnja s vodećim sveučilištem Stellenbosch University. 

http://www.unizg.hr/suradnja/medunarodna-suradnja/akademski-glasnik/
http://www.unizg.hr/suradnja/medunarodna-suradnja/akademski-glasnik/
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Posjet kanadskoga veleposlanika Nj. E. Daniela Maksymiuka Sveučilištu u Zagrebu 

 

U utorak 17. siječnja 2017. rektor Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Damir Boras primio je u radni posjet 

veleposlanika Kanade u Republici Hrvatskoj Nj. E. Daniela Henryja Andrewa Maksymiuka. Sastanku su nazočili 

prof. dr. sc. Miloš Judaš, prorektor za znanost, međuinstitucijsku i međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu, 

prof. dr. sc. Danijel Labaš, povjerenik za međunarodnu suradnju Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. 

sc. Davor Ježek, prodekan za međunarodnu suradnju Medicinskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, voditeljica 

Ureda za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu dr. phil. Branka Roščić te gospođa Vlatka Ljubenko, 

savjetnica u kanadskome veleposlanstvu.  

Tema radnoga sastanka bila je povezivanje kanadskih akademskih institucija sa Sveučilištem u Zagrebu. 

Sveučilište u Zagrebu surađuje s nizom kanadskih sveučilišta među kojima su York University, University of 

Toronto, University of Saskatchewan te brojni drugi. Rektor Damir Boras istaknuo je spremnost da kao čelnik 

Sveučilišta dodatno podupire šire povezivanje dvaju akademskih zajednica. Također, naglasio je i njegovu 

osobnu povezanost kao znanstvenik s kanadskim institucijama.  

Veleposlanik Maksymiuk istaknuo je kako Kanada ove godine slavi 150. godišnjicu osnutka države te da je u 

studenome prošle godine predsjednica Republike Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović tijekom službenoga posjeta 

Kanadi proaktivno podržala jače akademsko povezivanje Republike Hrvatske i Kanade u kojoj živi brojna 

hrvatska dijaspora.  

Rektor Damir Boras predložio je da se kanadska godišnjica obilježi i na Rektoratu Sveučilišta u Zagrebu 

jednodnevnim skupom kanadskih i hrvatskih znanstvenika, što je veleposlanik zahvalno podržao. 

Prof. dr. sc. Danijel Labaš izvjestio je na sastanku o uspješnome programu pod nazivom Hrvatski studiji, koje na 

University of Toronto izvode profesori Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu. Prof. dr. sc. Davor Ježek sažeo je 

uspješnu suradnju Medicinskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu s McGill University i s University of Toronto, 

gdje predaje hrvatski znanstvenik prof. dr. sc. Igor Štagljar. Nadalje, prodekan Ježek spomenuo je da više od 

dvadeset kanadskih državljana studira studij medicine na engleskome jeziku, koja se izvodi na zagrebačkome 

Medicinskome fakultetu. 
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Veleposlanik Islamske Republike Iran u posjetu Sveučilištu u Zagrebu 

 

Prof. dr. sc. Damir Boras, rektor Sveučilišta u Zagrebu, ugostio je 27. siječnja 2017. veleposlanika Islamske 

Republike Iran Nj. E. Mohammada Rezu Sadegha. Sastanku su nazočili voditeljica Ureda za međunarodnu 

suradnju Sveučilišta u Zagrebu dr. phil. Branka Roščić i gospodin Allaei Bijan, prevoditelj za perzijski jezik. 

Nakon uvodnoga upoznavanja razgovaralo se o jačem povezivanju iranskih akademskih institucija sa Sveučilištem 

u Zagrebu. Sveučilište u Zagrebu je 2012. potpisalo dva bilateralna sveučilišna sporazuma s University Shahid 

Beheshti i Sharif University of Technology, a godinu kasnije i s University of Tehran. 

 

Veleposlanik Sadegh je naglasio da je Iran, nakon ukidanja međunarodnih sankcija, osobito zainteresiran za jačanje 

političke i gospodarske suradnje sa zemljama Europske unije te da Hrvatsku vide kao jednu od važnijih članica u 

ponovnoj uspostavi produktivnih odnosa. Istaknuo je i posjet predsjednice RH Kolinde Grabar-Kitarović Iranu u 

svibnju prošle godine i susret s predsjednikom Irana, gospodinom Hasanom Rohaniom. 

 

U tom smislu je od važnosti i jačanje akademske suradnje u području visokoga obrazovanja kao i kulturna 

razmjena. Uz već uspostavljenu suradnju, veleposlanik Sadegh je naveo i akademsku ustanovu Islamic Azad 

University Systems koja obuhvaća preko 400 kampusa širom Irana i više od 1.700.000 studenata. Akademska 

suradnja u području istraživanja nafte, brodogradnje i turizma od osobitoga su značaja za Iran. 

 

Rektor Boras je potvrdio da će Sveučilište u Zagrebu nastaviti uspostavljenu suradnju s iranskim sveučilištima, kao 

i podržati uspostavu katedre za perzijski jezik i kulturu na Filozofskom fakultetu. Također je pozvao da ministar 

vanjskih poslova Irana, gospodin Mohammad Javar Zarif, prilikom svoga planiranoga posjeta Hrvatskoj u ožujku 

ove godine, uz Ured predsjednice RH i Ministarstva vanjskih i europskih poslova, posjeti i Sveučilište u Zagrebu. 

 

 

 

 



Regionalni direktor za srednju i istočnu Europu Sveučilišne agencije za frankofoniju posjetio 

Sveučilište u Zagrebu 

 

U četvrtak 9. veljače 2017. rektor Sveučilišta u 

Zagrebu prof. dr. sc. Damir Boras primio je u posjet 

gospodina Mohameda Ketatu, regionalnog direktora 

za srednju i istočnu Europu Sveučilišne agencije za 

frankofoniju (Agence universitaire de la 

Francophonie - Europe Centrale et Orientale). 

Glavna tema sastanka s rektorom Sveučilišta u 

Zagrebu bila je organizacija Festivala frankofonih 

studenata srednje i istočne Europe koji će Sveučilište 

u Zagrebu ugostiti u svibnju ove godine. Prijave za 

festival su u tijeku.  

Sastanku na Rektoratu nazočili su i gospođa Cornelia 

Robu iz Sveučilišne agencije za frankofoniju, prorektor za umjetničko područje i međunarodni položaj Sveučilišta 

red. prof. art. Mladen Janjanin, gospođa Seadeta Midžić, vanjska savjetnica Festivala, voditeljica Ureda za 

međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu dr. phil. Branka Roščić te Renata Hranjec, stručna savjetnica Ureda 

za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu. 

Nakon sastanka uslijedio je susret s predstavnicima veleposlanstava kojima je bio predstavljen koncept festivala te 

upućen poziv za suradnju.  

Regionalni direktor je dan prije, u srijedu 8. veljače, posjetio i Centar sveučilišne uspješnosti na Filozofskom 

fakultetu, gdje se susreo s nastavnicima i studentima Odsjeka za romanistiku. Centar sveučilišne uspješnosti je, uz 

potporu Sveučilišne agencije za frankofoniju, otvoren 2014. godine.   

 

 

https://www.auf.org/bureau/bureau-europe-centrale-et-orientale/
https://www.auf.org/bureau/bureau-europe-centrale-et-orientale/
http://www.unizg.hr/nc/vijest/article/festival-frankofonih-studenata-srednje-i-istocne-europe-2017-prijave-za-sudjelovanje-i-volontiran/
http://www.unizg.hr/nc/vijest/article/festival-frankofonih-studenata-srednje-i-istocne-europe-2017-prijave-za-sudjelovanje-i-volontiran/
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Stipendije i natječaji 

Natječaji 

Podsjetnik: produžetak Natječaja za akademsku mobilnost u 2017. g.  

Sveučilište u Zagrebu raspisalo je produžetak Natječaja za akademsku mobilnost u 2017. godini prema sljedećim 

stavkama: 

 a) odlazna mobilnost prema strateškim partnerima: 

University of Houston, SAD - http://www.uh.edu/  

The Pennsylvania State University, SAD - http://www.psu.edu/  

Macquarie University, Australija - http://www.mq.edu.au/  

University of Toronto, Kanada - http://www.utoronto.ca/  

Hogeschool van Amsterdam, Nizozemska – http://www.amsterdamuas.com/  

Universiteit van Amsterdam, Nizozemska - http://www.uva.nl/en/home  

Humboldt-Universität zu Berlin, Njemačka - https://www.hu-berlin.de/ 

Technische Universität München, Njemačka - http://www.tum.de/ 

 Stavke b), c) i d) neće biti dostupne na ovom produžetku natječaja. 

Produžetak natječaja dostupan je na http://www.unizg.hr/suradnja/medunarodna-razmjena/razmjena-sveucilisnih-

djelatnika/natjecaji/ . Sastavnice dostavljaju rang-listu za stavku a) Uredu za međunarodnu suradnju Sveučilišta u 

Zagrebu isključivo na staff@unizg.hr do zaključno ponedjeljka 27. veljače 2017.  

 

 

Frankofonija 

Festival frankofonih studenata Srednje i Istočne Europe 2017 na Sveučilištu u Zagrebu (podsjetnik za 

prijave za sudjelovanje i volontiranje)  

Regionalni ured za Srednju i Istočnu Europu Sveučilišne agencije za frankofoniju (Agence universitaire de la 

Francophonie - AUF) u suradnji sa Sveučilištem u Zagrebu organizira od 15. do 19. svibnja 2017. šesti Festival 

frankofonih studenata Srednje i Istočne Europe (Festival des étudiants francophones d'Europe centrale et orientale). 

Festival je osmišljen kao mjesto okupljanja studenata u prijateljskom i akademskom ozračju, koristeći se pritom 

francuskim jezikom kao  sredstvom komunikacije. U festivalskom su programu predviđene tematske radionice o 

šansoni, fotografiji, uvodu u znanost, kazališnoj improvizaciji i sl., razne kulturne aktivnosti, okrugli stol te 

predavanja za studente Sveučilišta u Zagrebu i za širu akademsku javnost. Očekuje se sudjelovanje šezdesetak 

studenata iz dvadesetak zemalja Srednje i Istočne Europe te sudjelovanje dvadesetak studenata-volontera sa 

Sveučilišta u Zagrebu. Festival će se održavati u prostorijama Rektorata i na pojedinim sastavnicama. Poziv za 

sudjelovanje na šestom festivalu dostupan je na poveznici: https://www.auf.org/bureau/bureau-europe-centrale

-et-orientale/appels-offre-regionales/festival_eco_2017/  

Prijave za aktivno sudjelovanje na festivalu primaju se do 17. ožujka 2017., a za volontiranje na festivalu 

do 1. ožujka 2017.  

http://www.unizg.hr/suradnja/medunarodna-razmjena/razmjena-sveucilisnih-djelatnika/natjecaji/
http://www.unizg.hr/suradnja/medunarodna-razmjena/razmjena-sveucilisnih-djelatnika/natjecaji/
https://www.auf.org/bureau/bureau-europe-centrale-et-orientale/appels-offre-regionales/festival_eco_2017/
https://www.auf.org/bureau/bureau-europe-centrale-et-orientale/appels-offre-regionales/festival_eco_2017/


 

Natječaj: Competition for the concept of developing the eastern part of the Great Bagry Park with 

the theme of “Little Croatia“ 

 

Natječaj za koncept izrade projektnog rješenja istočnog dijela parka Great Bagry na temu “Little 

Croatia“. Zamišljeno je da će dio istočnog dijela navedenog parka biti oblikovan prema granicama 

Republike Hrvatske koji će ujedno biti edukacijski put koji će sadržavati razne informacije o Hrvatskoj. 

Na Natječaju će sudjelovati 10 studenata iz Krakowa (Cracow University of Technology) i 10 studenata 

iz Hrvatske (5 studenata Sveučilišta u Zagrebu i 5 studenata Sveučilišta u Splitu). Program  izrade 

projektnog rješenja održat će se od 26.03.2017. – 01.04.2017. u Krakovu, Poljska. Na Natječaj se mogu 

prijaviti studenti Agronomskog fakulteta, diplomskog studija Krajobrazna arhitektura  i studenti 

diplomskog studija Arhitektonskog fakulteta.  

Detaljnije: http://www.unizg.hr/nc/vijest/article/natjecaj-za-koncept-izrade-projektnoga-rjesenja-dijela-

parka-u-krakowu-na-temu-little-croatia/ 

 

Međunarodni međusveučilišni sporazumi 

 

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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http://www.unizg.hr/nc/vijest/article/natjecaj-za-koncept-izrade-projektnoga-rjesenja-dijela-parka-u-krakowu-na-temu-little-croatia/
http://www.unizg.hr/nc/vijest/article/natjecaj-za-koncept-izrade-projektnoga-rjesenja-dijela-parka-u-krakowu-na-temu-little-croatia/
mailto:dora.gelo@unizg.hr
http://www.unizg.hr/suradnja/medunarodna-suradnja/

