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Ožujak 2006.
Broj 4/2006.
Objavljuje se uz potporu UNESCO-ove
Katedre za menadžment u visokom
obrazovanju i Tempus projekta JEP –
18094.
Elektronička verzija Akademskog
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i na http://
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Poziv na Forum o osiguranju kvalitete
Forum pod nazivom „Embedding Quality Culture in Higher
Education” u organizaciji EUA, ENQA, ESIB i EURASHE održat
će se na Tehničkom sveučilištu u Münchenu od 23. do 25. studenog 2006. Glavna tema foruma jest osiguranje kvalitete i
problemi koji se javljaju u osiguranju kvalitete zbog stalnih
promjena i razvoja visokoškolskih ustanova te posljedice koje
te promjene imaju na vanjsku procjenu kvalitete.
Visokoškolske ustanove koje predstavljanjem vlastitog uspješnog programa osiguranja kvalitete žele pridonijeti forumu moraju podnijeti prijavu do 31. svibnja 2006. Podrobnije obavijesti dostupne su na:
http://www.eua.be/eua/jsp/en/upload/
QAF_call_010306.1141232694488.pdf

PODSJETNIK
Natječaj unutar Marie Curie
aktivnosti Šestog okvirnog
istraživačkog programa pod
nazivom: “Researchers’ Night
2006”
Rok za podnošenje prijava jest
11. travnja 2006.
http://public.mzos.hr/
default.asp?
gl=200602220000001&jezik=1&
sid=

Dan dobrodošlice za strane studente
Ured za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu organizirao je 10.
ožujka 2006. Dan dobrodošlice za strane studente koji studiraju na našem Sveučilištu. Okupilo se oko 80 studenata iz Austrije, Češke, Kanade,
Kine, Mađarske, Njemačke, Poljske, SAD-a, Slovačke i Slovenije. Studentima je održana kraća prezentacija o Sveučilištu, djelatnostima Ureda
i nekim praktičnim vidovima boravka i studiranja u Zagrebu. Organiziran
je i kviz o poznavanju Hrvatske, a najboljima su podijeljene nagrade.
Potom su studenti krenuli u obilazak grada.

Doprinos EUA razvoju doktorskih programa
Radna skupina za praćenje Bolonjskog procesa povjerila je Udruženju europskih sveučilišta (European
University Association, EUA) izradu plana razvoja osnovnih načela za doktorske programe koja su prihvaćena u veljači 2005. na Seminaru o doktorskim programima u Salzburgu. Stoga je EUA pripremila
niz aktivnosti na kojima će predstaviti uspješne primjere doktorskih programa sa sveučilišta diljem
Europe.
Radionica o praćenju i procjeni doktorskih programa te razvijanju generičkih vještina i njihovom odnosu prema rezultatima učenja i mogućnostima zapošljavanja održat će se u Bruxellesu 23. i 24.
ožujka 2006. Radna skupina EUA za probleme financiranja doktorskih programa i polaznika doktorskih
studija sudjelovat će na konferenciji „A Research Labour Market - a Pole of Attraction“ u Beču 1. i 2.
lipnja 2006. Na radionici u Bruxellesu 12. i 13. listopada 2006. naglasak će biti na organizaciji poslijediplomskih, doktorskih i istraživačkih studija, na vezi između magistarskih i doktorskih programa te
problemu mobilnosti. Na završnom EUA seminaru o doktorskim programima, koji će se održati na
Sveučilištu u Nici u prosincu 2006., raspravljat će se o važnosti utvrđivanja politike prema doktorskim
programima i rezultatima njene primjene te će se donijeti zaključci i pripremiti preporuke za ministarski sastanak u Londonu 2007.
EUA poziva akademsko osoblje i upravna tijela sveučilišta te polaznike doktorskih studija na sudjelovanje u navedenim aktivnostima.
Podrobnije obavijesti dostupne su na: http://www.eua.be/eua/index.jsp
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Stipendije programa Fulbright i programa Hubert H. Humphrey za ak.god.
2007./2008.
Vlada Sjedinjenih Američkih Država i Ministarstvo znanosti, obrazovanja
i športa Republike Hrvatske raspisali su natječaj za stipendije programa
Fulbright i programa Hubert H. Humphrey koje se državljanima Republike Hrvatske dodjeljuju za istraživanje i usavršavanje na američkim sveučilištima u 2007./2008. akademskoj godini.
Stipendije programa Hubert H. Humphrey:
1)
Stipendije za jednogodišnje usavršavanje namijenjeno zaposlenicima u državnoj upravi, lokalnoj
samoupravi, pravosudnom sustavu, nevladinim udrugama, medijima itd.
Stipendije programa Fulbright:
1)
Stipendije za poslijedoktorska istraživanja u trajanju od jednog ili dva semestra (dobna granica:
55)
2)
Stipendije za prijedoktorsko istraživanje u trajanju od dva semestra (uvjet: akademski naziv
magistar znanosti ili upisan doktorski studiju u Republici Hrvatskoj; dobna granica: 40)
Obavijesti o ostalim uvjetima i područjima za koja se stipendije dodjeljuju te prijavni obrasci dostupni
su na: http://public.mzos.hr/default.asp?ru=373&gl=200602280000002&sid=&jezik=1 i
http://www.usembassy.hr/usa/fulbright/index.htm. Svoje upite možete uputiti na e-mail adrese: marija.crnic@mzos.hr i brleks@state.gov.
Natječaj je otvoren do 1. svibnja 2006.

Natječaj za sufinanciranje hrvatsko-francuskih znanstvenoistraživačkih projekata u okviMinistarstvo znanosti, obrazovanja i športa objavilo je natječaj za sufinanciranje
hrvatsko-francuskih znanstvenoistraživačkih projekata u okviru programa integriranih akcija “Cogito”.
“Cogito” je hrvatsko-francuski program integriranih akcija u području znanosti i tehnologije, a cilj mu je olakšati i razvijati visokokvalitetnu znanstvenu i tehnološku
suradnju hrvatskih i francuskih znanstvenika na zajedničkim znanstvenoistraživačkim projektima.
Natječaj je otvoren svim znanstvenoistraživačkim i visokoškolskim ustanovama Republike Hrvatske i
Francuske Republike i obuhvaća sva znanstvena područja. Hrvatski partner prijavu podnosi Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske, a francuski partner prijavu za isti projekt podnosi francuskoj agenciji za međunarodnu mobilnost EGIDE temeljem natječaja objavljenog na web
stranicama: www.egide.asso.fr/fr/programmes/pai.
Sredstva koja dodjeljuje hrvatska i francuska strana predstavljaju dodatnu financijsku pomoć znanstvenoistraživačkim ekipama koja je namijenjena isključivo pokrivanju troškova putovanja i boravaka
istraživača u ukupnom trajanju od najviše mjesec dana godišnje po projektu. Ostatak novca potrebnog za provedbu projekta mora biti osiguran iz sredstava partnerskih ustanova ili iz drugih izvora.
Rok za podnošenje prijava jest 15. svibnja 2006.
Cjelokupan tekst natječaja i prijavni obrasci dostupni su na: http://public.mzos.hr/default.asp?
jezik=1, a dodatne obavijesti možete dobiti u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa na
tel:01/4594 354 (Ida Škevin) ili e-mail: ida.skevin@mzos.hr te u Uredu za suradnju i kulturnu djelatnost Veleposlanstva Francuske Republike na tel.: 01/4893 649 (Jasna Bas) ili e-mail: jasna.bas@diplomatie.gouv.fr.

10. konferencija Sveučilišne mreže IROICA
10. konferencija Sveučilišne mreže IROICA (European Network of International
Relations Officers at Higher Education Institutions in Agricultural and Related
Sciences) pod nazivom Recognising Diversity for Successful Integration of International Students održat će se od 15. do 18. lipnja 2006. u Tartu u Estoniji. Na
konferenciji će se predstaviti uspješni primjeri brige za strane studente od njihovih prvih upita o studiranju na stranom sveučilištu, preko dobrodošlice, pomoći tijekom studiranja i na
koncu pripreme za povratak na matično sveučilište.
Prilozi s konferencije objavit će se u priručniku „Handbook of Good Practice in the Successful Integration of International Students“.
Rok za prijavu jest 5. travnja 2006.
Podrobnije obavijesti dostupne su na www.emu.ee/iroica.
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Jean Monet Actions 2006
Europska komisija raspisala je natječaj unutar projekta Jean Monnet za dodjelu potpore akademskim
ustanovama radi poticanja znanja o integraciji Europe kroz podučavanje, rasprave, istraživanje i aktivnosti Jean Monet centara izvrsnosti, profesora i istraživača. Natječaj administrira agencija Europske
komisije „Education, Audiovisual & Culture Agency“ koja djeluje od siječnja 2006. Rok za podnošenje
prijava jest 31. ožujka 2006.
Podrobnije obavijesti dostupne su na:
http://europa.eu.int/comm/education/programmes/ajm/calls/index_en.html#

Natječaj za stipendiju Sveučilišta u Beču za Međunarodni ljetni tečaj njemačkog
jezika u Beču
Sveučilište u Beču ponudilo je Sveučilištu u Zagrebu jednu (1) stipendiju za Međunarodni ljetni tečaj njemačkog jezika u Beču.
Stipendija iznosi 1.292 eura, a uključuje: troškove upisa – 25 eura,
cijenu tečaja – 375 eura, troškove smještaja – 392 eura te iznos od 500 eura kojim polaznik podmiruje troškove prehrane, knjiga, sudjelovanje u kulturnim aktivnostima i sl.
Ponuđeni tečaj ima 7 stupnjeva – od početnog do naprednog, a kandidati će se prije razvrstavanja u
grupe/stupnjeve testirati kako bi se utvrdila njihova razina poznavanja njemačkog jezika.
Stipendist će moći odabrati jedan od tri ponuđena termina tečaja: od 10. srpnja do 4. kolovoza
2006., od 7. kolovoza do 1. rujna 2006. ili od 4. do 22. rujna 2006. Podrobnije obavijesti o ljetnom tečaju potražite na: http://www.univie.ac.at/WIHOK/wihok_index_d.html.
Cjelokupan tekst natječaja dostupan je na: http://www.unizg.hr/432.0.html.
Rok za podnošenje prijava jest 31. ožujka 2006.

Natječaj za stipendiju Sveučilišta u Krakowu za zimski semestar akademske
godine 2006./2007.
Sveučilište u Krakowu ponudilo je Sveučilištu u Zagrebu u okviru razmjene studenata jednu stipendiju za zimski semestar akademske godine 2006./2007. za dodiplomski studij programa na poljskom jeziku ponuđenih na tom sveučilištu (osim medicine).
Za stipendiju se mogu natjecati studenti viših godina studija s dobrim uspjehom u
studiju i znanjem poljskog jezika koje dokazuju odgovarajućom potvrdom.
Stipendist će se osloboditi plaćanja školarine, pohađat će besplatni tečaj poljskog jezika, osigurat će
mu se smještaj u studentskom domu te će dobiti studentsku iskaznicu.
Zainteresirani kandidati trebaju svoju prijavu dostaviti na adresu Ureda za međunarodnu suradnju
Sveučilišta u Zagrebu, Trg. m. Tita 14, 10000 Zagreb do 14. travnja 2006.
Cjelokupan tekst natječaja dostupan je na: http://www.unizg.hr/436.0.html.

Stipendija Sveučilišta Karl-Franzens u Grazu za zimski semestar ak. god.
2006./2007.
Sveučilište Karl-Franzens u Grazu ponudilo je Sveučilištu u Zagrebu u okviru razmjene
studenata pet (5) stipendija za zimski semestar akademske godine 2006./2007. za
dodiplomski studij programa ponuđenih na tom sveučilištu.
Za stipendiju se mogu natjecati studenti viših godina studija s dobrim uspjehom u studiju i
znanjem njemačkog jezika koje dokazuju odgovarajućom potvrdom.
Stipendisti će za vrijeme boravka biti oslobođeni plaćanja školarine u Grazu, dobit će mjesečnu potporu od 300 eura i osigurat će im se smještaj u studentskom domu.
Podrobnije obavijesti o Sveučilištu Karl-Franzens u Grazu dostupne su na adresi:
http://www.kfunigraz.ac.at/homepage.html .
Cjelokupan tekst natječaja dostupan je na:http://www.unizg.hr/433.0.html.
Rok za podnošenje prijava jest 14. travnja 2006.

Natječaj za stipendiju Njemačkog Bundestaga
Njemački Bundestag u suradnji s tri berlinska sveučilišta raspisuje natječaj za dodjelu stipendija za
Međunarodnu parlamentarnu praksu (IPP) u Njemačkom Bundestagu u trajanju od 5 mjeseci s početkom 1. ožujka 2007. Za stipendiju se mogu natjecati kandidati sa završenim dodiplomskim studijem.
Cjelokupan tekst natječaja dostupan je na www.bundestag.de/ipp.
Rok za podnošenje prijava jest 31. svibnja 2006.
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Prijedlog za novi sporazum
Zavod za teoriju vjerojatnosti i matematičku statistiku Matematičkog
odjela Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
dostavio je prijedlog za sporazum sa Sveučilištem u Floridi, Gainsville, SAD, na temelju svoje dosadašnje suradnje s Matematičkim odjelom Sveučilišta u Floridi.
Mole se fakulteti da istraže potrebe i dosadašnja iskustva u svezi s ovim sveučilištem te da prijedlog
za suradnju i sporazum sa Sveučilištem u Floridi, Gainesville, dostave Uredu za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu do 25. ožujka 2006. (poštom ili na e-mail adresu: mscuric@unizg.hr).
Informacija o Sveučilištu u Floridi, Gainesville, SAD, dostupna je na adresi http://www.ufl.edu, a
kraća informacija iz prijedloga jest: Sveučilište u Gainesvilleu, osnovano 1853., sastoji se od 16 koledža i stotinjak odjela i centara, pruža mogućnost stjecanja doktorata iz gotovo svih znanstvenih područja i ima više od 46.000 studenata. Među trideset je najboljih sveučilišta u SAD-u, a po tzv. Šangajskoj listi zauzima 57. mjesto na svijetu.

Novi potpisani sporazumi
Potpisan je Sporazum o suradnji između Sveučilišta u Zagrebu i Sveučilišta u Debrecenu
(http://www.unideb.hu) kao rezultat obostrane želje dvaju sveučilišta za razvojem i jačanjem suradnje u područjima od zajedničkog interesa. Sporazum predviđa razmjenu znanstvenika, nastavnika i studenata, združene znanstvenoistraživačke projekte i ostale vidove
suradnje uobičajene u suradnji dvaju sveučilišta te je temelj pojedinačnim sporazumima o
suradnji između fakulteta, odsjeka i instituta dvaju sveučilišta.
Sporazum je potpisan 24. veljače 2006. za posjeta rektorice Sveučilišta u Zagrebu prof. dr.
sc. Helene Jasne Mencer i profesora pojedinih fakulteta Sveučilištu u Debrecenu.

Dr. Lawrence W. Phillips posjetio Sveučilište u Zagrebu
Sveučilište u Zagrebu posjetio je 14. ožujka dr. Lawrence W. Phillips, Amerikanac hrvatskog podrijetla, koji je donirao pola milijuna dolara za suradnju
Sveučilišta u Georgiji, Athens, i Sveučilišta u Zagrebu na projektu održivog
razvitka ruralnih područja u Hrvatskoj.
Ova donacija upućena je Sveučilištu u Georgiji za Sveučilište u Zagrebu zahvaljujući vrlo uspješnoj osmogodišnjoj suradnji dvaju sveučilišta. Gospodin
Phillips, umirovljeni liječnik i bivši vojni pilot, odlučio se na spomenutu
donaciju kao nagradu za prijevod pisma njegove majke s hrvatskog na engleski jezik koji je preveo
dr. Langston sa Sveučilišta u Georgiji.
Donacija će biti vrijedan doprinos nastavku projekta Sveučilišta u Zagrebu i Sveučilišta u Georgiji koji
je rezultirao osnivanjem Sveučilišnog centra za regionalni razvoj Sveučilišta u Zagrebu. Centar će biti
smješten u nekadašnjoj školi u Mrzlom Polju, koju su lokalne vlasti za tu namjenu donirale Sveučilištu
u Zagrebu 2003.
Prigodom posjeta gospodina Phillipsa Sveučilištu u Zagrebu, prof. dr. Bojan Baletić, prodekan Arhitektonskog fakulteta i predsjednik Vijeća za regionalni razvoj, održao je prezentaciju dosadašnjih postignuća na projektu, a nazočili su i predstavnici Medicinskog, Agronomskog, Veterinarskog i Šumarskog
fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, koji su izrazili spremnost na sudjelovanje u radu Centra organiziranjem terenske nastave i pružanjem podrške lokalnom
Ured za međunarodnu suradnju
stanovništvu u pripremi i provedbi razvojnih prograSveučilišta u Zagrebu
ma.
Trg m. Tita 14
HR-10000 Zagreb
Kao stožerna institucija Sveučilište se i svojim StatuE-mail: iro@unizg.hr
tom obvezalo na razvoj regionalnih i lokalnih zajedniURL: www.unizg.hr
ca, a ovim će projektom tu svoju obvezu početi ispunjavati i u praksi. Na sreću, osim obveze, ideje, vrhun- Glavne urednice:
skih stručnjaka i dobre volje, zahvaljujući velikodušnoj
prof. dr. sc. Vlasta Vizek Vidović
gesti gospodina Phillipsa, ovaj put na raspolaganju su i
Ana Ružička, prof.
značajna sredstva koja će omogućiti realizaciju planova.
Urednički odbor:
Gospodin Phillips izrazio je nadu da će njegov potez
Ana Horvatović, prof.
biti poticaj ostalim ljudima hrvatskog podrijetla koji
Željka Pitner, prof.
žive u SAD-u za slične poteze i investiranje u HrvatsMira Ščurić
ku.
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