
Elektronička verzija Akademskog 

glasnika nalazi se na:  http://

www.unizg.hr/suradnja/medunarodna

-suradnja/akademski-glasnik/.  
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Broj 11 

Prosinac 2022. 

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. 

 

IZ SREDIŠNJEG UREDA ZA MEĐUNARODNU SURADNJU 

Održan sastanak prodekana za međunarodnu suradnju 

Na poziv prorektora za međunarodnu i međuinstitucijsku suradnju prof. dr. sc. Jurice Pavičića, na 

Sveučilištu u Zagrebu je 30. studenog 2022. godine održan sastanak prodekana za međunarodnu 

suradnju s nadležnim prorektorom i predstavnicama Središnjega ureda za međunarodnu suradnju 

Sveučilišta u Zagrebu. Sastanku su prisustvovali i predsjednik Odbora za znanost i međunarodnu 

suradnju prof. dr. sc. Damir Stanzer, predsjednik Povjerenstva za odabir studenata i zaposlenika u 

programima mobilnosti prof. dr. sc. Davor Ježek te predsjednica Povjerenstva za žalbe u programima 

mobilnosti prof. dr. sc. Nevenka Čavlek.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U svom pozdravnom obraćanju prorektor Pavičić je pozvao prisutne na otvorenu komunikaciju i 

zajedničku suradnju s ciljem osnaživanja međunarodne prisutnosti, umrežavanja i prepoznatljivosti 

Sveučilišta, privlačenja stranih studenata, nastavnika i istraživača kao i povećanje odlazne mobilnosti 

studenata, znanstveno-nastavnog i stručnog osoblja. Rukovoditeljica Središnjega ureda za međunarodnu 

http://www.unizg.hr/suradnja/medunarodna-suradnja/akademski-glasnik/
http://www.unizg.hr/suradnja/medunarodna-suradnja/akademski-glasnik/
http://www.unizg.hr/suradnja/medunarodna-suradnja/akademski-glasnik/
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suradnju dr. phil. Branka Roščić predstavila je 

središnji ured i djelokrug rada kroz četiri temeljna 

pravca Strategije internacionalizacije. 

Institucionalna Erasmus+ koordinatorica Renata 

Hranjec, prof. i viša stručna savjetnica za 

međunarodnu suradnju Željka Pitner, mag.educ.eur. 

osvrnule su se na glavne smjernice Erasmus+ 

programa kao najvećeg programa Europske unije za 
 

razmjenu pojedinaca i obrazovne suradnje, s posebnim osvrtom na realizaciju Erasmus+ projekata 

mobilnosti u prošlom programskom razdoblju 2014. – 2020. i primjere dobre prakse. Tom prilikom 

predstavile su tekuće Erasmus+ projekte mobilnosti KA131 i KA171 koje provodi središnji ured i 

izazove u njihovoj provedbi, kao i obaveznu digitalizaciju Erasmus+ programa za KA131 projekte, 

suradnju s partnerima izvan EU te nacionalne prepreke u uspješnoj provedbi mobilnosti. Pitanja i 

prijedlozi predstavnika sastavnica zaključili su sastanak s temama koje bi se raspravile na sljedećim 

susretima o međunarodnoj suradnji. 

 

Održan informativni sastanak o Erasmus+ kombiniranim intenzivnim programima (BIP) 

Središnji ured za međunarodnu suradnju organizirao je 25. studenoga 2022. na Sveučilištu u Zagrebu 

informativni sastanak o Erasmus+ kombiniranim intenzivnim programima (blended intensive 

programmes  - BIP). Na početku sastanka prisutne predstavnike sastavnica je pozdravila rukovoditeljica 

Središnjega ureda za međunarodnu suradnju dr. phil. Branka Roščić, uz najavu sljedećih operativnih 

sastanaka u svrhu bolje i lakše zajedničke provedbe Erasmus+ projekata mobilnosti. Institucionalna 

Erasmus+ koordinatorica Renata Hranjec, prof. predstavila je kombinirane intenzivne programe, kao 

novu aktivnost u novom Erasmus+ programskom razdoblju 2021. – 2027., i povezani otvoreni natječaj, 

http://www.unizg.hr/nc/vijest/article/natjecaj-za-erasmus-kombinirane-intenzivne-programe-blended-

intensive-programmes-bip-za-razdob-2/.  

 

 

 

 

 

 

 

 

U nastavku sastanka, izv. prof. dr. sc. Martina Tomičić Furjan s Fakulteta organizacije i informatike 

predstavila je primjere dobre prakse organiziranja i sudjelovanja na kombiniranim intenzivnim 

programima s korisnim savjetima za sastavnice koje će prijaviti kombinirane intenzivne programe. 

Kombinirani intenzivni programi primjenjuju inovativne načine učenja i poučavanja, uključujući suradnju 

putem interneta za studente i osoblje prvenstveno u tzv. programskim zemljama (države članice EU-a, 

Sjeverna Makedonija, Srbija, Island, Lihtenštajn, Norveška i Turska). Programi mogu uključivati učenje 

http://www.unizg.hr/nc/vijest/article/natjecaj-za-erasmus-kombinirane-intenzivne-programe-blended-intensive-programmes-bip-za-razdob-2/
http://www.unizg.hr/nc/vijest/article/natjecaj-za-erasmus-kombinirane-intenzivne-programe-blended-intensive-programmes-bip-za-razdob-2/
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usmjereno na konkretna pitanja, u kojem transnacionalni i transdisciplinarni timovi zajedno rade na 

njihovu rješavanju. Program bi trebao imati dodanu vrijednost u usporedbi s postojećim kolegijima ili 

programima osposobljavanja koje pružaju visoka učilišta sudionici. Tijekom kombiniranih intenzivnih 

programa skupine studenata ili članova osoblja (kao polaznici programa u statusu „learners“) obavljaju 

kratkoročnu fizičku mobilnost u inozemstvu (od 5 do najviše 30 dana) u kombinaciji s obveznom 

virtualnom komponentom, koja omogućuje suradničko učenje i timski rad putem interneta. 

Trenutno raspisani natječaj za Erasmus+ kombinirane intenzivne programe otvoren je za prijavu 

programa koji su planirani za provedbu u razdoblju od 1. siječnja do 31. listopada 2023., a natječaj će 

ostati otvoren do najkasnije 10. srpnja 2023., zavisno o dostupnosti sredstava (valjane prijave će se 

financirati prema redoslijedu zaprimanja). 

 

MEĐUNARODNI POSJETI SVEUČILIŠTA U ZAGREBU 

 Rektor Sveučilišta u Istanbulu posjetio Sveučilište u Zagrebu 

Rektor Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Stjepan 

Lakušić ugostio je 14. studenoga 2022. rektora 

Sveučilišta u Istanbulu prof. dr. Mahmuta Aka, u 

pratnji voditeljice Ureda za međunarodnu 

suradnju prof. dr. Ayse Zisan Furat, zamjenika 

veleposlanika Republike Turske u Republici 

Hrvatskoj Fatiha Kaye i savjetnika za 

obrazovanje kulturnoga centra „Instituta Yunus 

Emre“ u Zagrebu Fatiha Erkana. 

S hrvatske strane sudjelovala je generalna konzulica Republike Hrvatske u Istanbulu dr. sc. Ivana Zerec, 

viša savjetnica u Ministarstvu znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske Ivana Fakac, prof. te 

prevoditeljica Jana Bušić. Sa Sveučilišta u Zagrebu uz rektora izaslanstvo su ugostili prof. dr. sc. Jurica 

Pavičić, prorektor za međunarodnu i međuinstitucijsku suradnju, prof. dr. sc. Dubravko Majetić, prorektor 

za znanost, istraživanje i poslijediplomske studije, prof. dr. sc. Tomislav Josip Mlinarić, prorektor za 

inovacije, transfer tehnologije i suradnju s gospodarstvom te rukovoditeljica Središnjeg ureda za 

međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu dr. phil. Branka Roščić. Razgovaralo se o akademskim 

temama, povezivanju dvaju sveučilišta i jačanju suradnje, možebitnim zajedničkim projektima te o 

položaju hrvatskoga i turskoga jezika i književnosti na oba sveučilišta. Više možete pročitati na http://

www.unizg.hr/nc/vijest/article/rektor-sveucilista-u-istanbulu-posjetio-sveuciliste-u-zagrebu/. 

 

NAJAVA 

Prvi UNIC Day studenata Sveučilišta u Zagrebu 

Prvi skup studenata Sveučilišta u Zagrebu pod nazivom UNIC Day održat će se 16. prosinca 2022. s 

početkom u 9.30 sati na Fakultetu elektrotehnike i računarstva. Sveučilište u Zagrebu dio je 

međuinstitucijskog projekta Europskoga sveučilišta postindustrijskih gradova (UNIC), čiji je cilj 

stvaranje novoga europskog sveučilišta u okviru Europskoga obrazovnog prostora i povećanje mobilnosti 

i uključenosti studenata. UNIC Day je zamišljen kao skup izlaganja, interaktivnih radionica i razgovora 

na različite teme povezane s UNIC-om, u kojima će sudjelovati studenti, nastavnici i znanstvenici. 

Više na http://www.unizg.hr/nc/vijest/article/unic-day-u-organizaciji-studenata-sveucilista-u-zagrebu/. 

http://www.unizg.hr/nc/vijest/article/rektor-sveucilista-u-istanbulu-posjetio-sveuciliste-u-zagrebu/
http://www.unizg.hr/nc/vijest/article/rektor-sveucilista-u-istanbulu-posjetio-sveuciliste-u-zagrebu/
http://www.unizg.hr/nc/vijest/article/unic-day-u-organizaciji-studenata-sveucilista-u-zagrebu/
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PROGRAM ERASMUS+ MOBILNOSTI - projekt KA131 

Natječaj za mobilnost studenata u svrhu stručne prakse Erasmus+ za 

akademsku godinu 2022./2023. - 2. krug 

Sveučilište u Zagrebu objavilo je 2. krug Natječaja za Erasmus+ stručnu praksu za 

akademsku godinu 2022./2023. Natječaj je namijenjen studentima koji sa stručnom 

praksom žele početi u periodu 1.2.2023. - 31.7.2023. Završetak mobilnosti mora biti 

najkasnije do 30.9.2023. Rok za prijave je 28.2.2023., odnosno i ranije ovisno o planu 

početka mobilnosti. Cijeli tekst Natječaja, dodaci Natječaju, kao i popis popratne  
 

dokumentacije dostupni su na http://www.unizg.hr/suradnja/medunarodna-

razmjena/razmjena-studenata/natjecaji/. 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. 

 

Natječaj za Erasmus+ mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja u ak. god. 2022./2023. - 

programske zemlje (KA131) - 2. krug 

Sveučilište u Zagrebu objavilo je drugi krug natječaja za mobilnost nastavnoga i nenastavnoga osoblja te 

za dolazak nenastavnoga osoblja iz tvrtki i znanstvenih ustanova izvan RH u okviru Erasmus+ programa 

Ključne aktivnosti 1 (KA131) - Projekti mobilnosti unutar programskih zemalja u akademskoj godini 

2022./2023. za aktivnosti: 

 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). 

Rok za  prijavu je 22. prosinca 2022. Detalje možete pronaći na http://www.unizg.hr/nc/vijest/article/2-

krug-natjecaja-za-erasmus-mobilnost-nastavnog-i-nenastavnog-osoblja-u-ak-god-20222023-pr/. 

 

STIPENDIJE I OSTALE MOGUĆNOSTI 

 Viadrina međunarodni program za doktorande 

Europsko sveučilište Viadrina u Frankfurtu (https://www.europa-uni.de/de/index.html) otvorilo je prijave 

za Viadrina međunarodni program za doktorande u 2023. godini. Cilj programa je podržati međunarodno 

umrežavanje doktoranada i njihovo uključivanje u međunarodne istraživačke kontekste i diskurse. 

Kandidati se mogu prijaviti za financiranje od Europskog sveučilišta Viadrina. Više na https://

www.europa-uni.de/en/struktur/unileitung/projekte/vip/index.html. Rok za prijavu je 31. siječnja 2023. 

 

OSTALE VIJESTI 

Liga europskih istraživačkih sveučilišta (LERU) proslavila 20 godina djelovanja 

Liga europskih istraživačkih sveučilišta, LERU (The League of European Research Universities) 

proslavila je 20 godina djelovanja (https://www.leru.org/) 10. studenog 2022. godine u Bruxellesu 

održavanjem konferencije naziva „Science as a global public good”. Više možete pročitati na https://

www.leru.org/calendar/science-as-a-global-public-good. LERU je mreža 23 vodeća sveučilišta čiji je cilj 

promicanje temeljnih istraživanja na europskim istraživačkim sveučilištima. 

http://www.unizg.hr/suradnja/medunarodna-razmjena/razmjena-studenata/natjecaji/
http://www.unizg.hr/suradnja/medunarodna-razmjena/razmjena-studenata/natjecaji/
http://www.unizg.hr/nc/vijest/article/2-krug-natjecaja-za-erasmus-mobilnost-nastavnog-i-nenastavnog-osoblja-u-ak-god-20222023-pr/
http://www.unizg.hr/nc/vijest/article/2-krug-natjecaja-za-erasmus-mobilnost-nastavnog-i-nenastavnog-osoblja-u-ak-god-20222023-pr/
https://www.europa-uni.de/de/index.html
https://www.europa-uni.de/en/struktur/unileitung/projekte/vip/index.html
https://www.europa-uni.de/en/struktur/unileitung/projekte/vip/index.html
https://www.leru.org/
https://www.leru.org/calendar/science-as-a-global-public-good
https://www.leru.org/calendar/science-as-a-global-public-good


ISKUSTVA S ERASMUSA - stručna praksa u Mađarskoj 

  Emma Štern, studentica Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu, 

ostvarila je do sada dva puta mobilnost u Mađarskoj u sklopu Erasmus+ stručne 

prakse. Ak. god. 2018./2019. provela je oba semestra na Pécsi Művészeti 
 

Gimnázium és Szakgimnázium (http://www.pecsimuveszeti.hu/), a ak. god. 2020./2021. na Magyar 

Rádió Művészeti Együttesei Nonprofit Kft (http://radiomusic.hu/). Njezino iskustvo na posljednjem 

studijskom boravku možete pročitati u nastavku. 

Otkad sam kao srednjoškolka iskusila prvi orkestralni 

kamp BISYOC u Engleskoj svirajući klarinet u orkestru s 

mnogim mladim glazbenicima iz cijelog svijeta, znala sam 

da je sviranje u orkestru nešto čime ću se htjeti baviti u 

životu. Iskustvo stvaranja glazbe, sklapanje novih 

poznanstava s drugim glazbenicima, učenje o njihovim 

različitim kulturama te iskustvo dijeljenja predivne 

pozitivne energije tijekom koncerta i proba pomogli su mi 

da se odlučim prijaviti na Erasmus+ stručnu praksu i to u 

Mađarskom radio orkestru u Budimpešti nakon što sam 
 

diplomirala klarinet na Muzičkoj akademiji u Zagrebu. Mađarski jezik te njihova glazba oduvijek su me 

intrigirali, a Budimpešta kao grad me od prvog trena oduševio svojom ljepotom, odličnim glazbenicima 

(posebno klarinetistima) te širokim spektrom kulturnih događanja, od opere do jazza. Odlazak u 

Budimpeštu na Erasmus+ stručnu praksu obogatio me zauvijek, a prvenstveno profesionalno, jer sam 

tijekom proba i koncerata Mađarskog radio orkestra te tijekom seminara s njihovim prvim klarinetistom 

Gaborom Vargom, vodećim svjetskim klarinetistom, naučila toliko novoga o sviranju klarineta i o glazbi 

uopće. To sam već prvom prilikom uspjela iskoristiti te sam nedavno, zahvaljujući ozbiljnim pripremama 

za orkestralne audicije tijekom ove stručne prakse, položila svoju prvu audiciju i to u Zagrebačkoj 

filharmoniji. Osim toga, poznanstva s mnogim novim glazbenicima i divnim ljudima, boravak u predivnoj 

Budimpešti i novoj državi, uistinu su me obogatili te me izgradili kao osobu željnu novih znanja i 

otvorenu za mnoga nova iskustva. 
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Središnji 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, 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, Valentina Vajdić Cimperšak, mag. 

oec.  

MEĐUNARODNI MEĐUSVEUČILIŠNI SPORAZUMI 

Za detaljnije informacije kontaktirajte agreements@unizg.hr. 

http://www.pecsimuveszeti.hu/
http://radiomusic.hu/
http://www.unizg.hr/suradnja/medunarodna-suradnja/
mailto:agreements@unizg.hr
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Središnji ured za međunarodnu suradnju želi čestit Božić te sretnu i 

uspješnu novu 2023. godinu svim zaposlenicima, suradnicima i studentima 

Sveučilišta u Zagrebu! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svima želimo mirne blagdane i lijep zimski odmor. 

Veselimo se nastavku suradnje u novoj godini! 

 


