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Objavljuje se uz potporu UNESCO-ove 
Katedre za menadžment u visokom 
obrazovanju i Tempus projekta JEP –
18094. 
Elektronička verzija Akademskog 
glasnika nalazi se na:  http://
www.un i zg . h r /med j un a rodn a /
akademski_glasnik/  i na http://
www.unizg.hr/unesco/. 

Ured za m
eđunarod

nu 

suradnju
 Sveučili

šta u Zagrebu 

Izlet za strane studente na Sveučilištu u Zagrebu 

Ured za međunarodnu suradnju organizirao je 8. travnja 2006. izlet u 
Park prirode Žumberak-Samoborsko gorje za strane studente na Sveu-
čilištu u Zagrebu. Pod stručnim vodstvom četrdesetak je studenata iz 
Austrije, Češke, Kine, Mađarske, Nizozemske, Njemačke, Poljske, Slo-
vačke i Slovenije upoznalo kulturne i prirodne osobitosti okolice Budi-
njaka kao što su poučna „Staza kneževa“, izložba u Ekocentru Budi-
njak, Sopotski slap i etnografsku zbirku u Samostanu sestara Bazilijan-
ki. 

ACA Conference 2006 

Ovogodišnja konferencija Academic Cooperation Association (ACA) s nazivom Destina-
tion Europe? Players, goals and strategies in enhancing the attractiveness of European 

Universities održat će se od 18. do 20. lipnja 2006. u Bergenu u Nizozemskoj. Približno 
250 sudionika iz svih sektora visokog obrazovanja pokušat će zaključiti što europska 
sveučilišta moraju učiniti na polju osiguranja kvalitete i međunarodnog marketinga ka-
ko bi povećala svoju privlačnost u usporedbi sa sveučilištima s ostalih kontinenata. 

Uvodni govor održat će predstavnik Europske komisije Alan Smith, jedan od osnivača ACA i pokretača 
programa Erasmus. Sudionici će se upoznati i s rezultatima istraživanja ACA o globalnom kretanju 
studenata i percepciji europskog visokog obrazovanja u ostalim regijama svijeta.  
Podrobnije obavijesti i program konferencije dostupni su na: http://www.aca-secretariat.be/. 

European Forum Alpbach 2006 

uz budućnost Europe. Glavna tema ovogodišnjeg foruma, koji će se održati od 17. kolovoza do 2. ruj-
na, jest “Quest for Certainty and Security”.  Obavijesti o stipendijama za studente dostupne su na: 
http://www.alpbach.org/English/Scholarships.htm, a podrobnije obavijesti o prijavi i program 
foruma na: http://www.alpbach.org/PDF/Programm/Programmvorschau.pdf. 

European foruma Alpbach održava se od 1945. u tirolskom mjestu Alpbachu.  
Na forumu sudjeluju sveučilišni profesori, znanstvenici, predstavnici gospodar-
stva, političari i studenti kako bi  raspravljali o aktualnim pitanjima vezanim 

LEXICOM - EUROPE 2006 
Međunarodna leksikografska radionica LEXICOM (Lexicography and Lexical Computing) 
održat će se 5. i 6. lipnja 2006. u Opatiji u organizaciji Katedre za strane jezike Pomor-
skog fakulteta u Rijeci. Tema radionice jesu načela izrade jednojezičnih i dvojezičnih rje-
čnika, kao i izrada korpusa i programa za računalnu izradu rječnika. U suradnji s emi-

nentnim  hrvatskim profesorima, radionicu će voditi britanski stručnjaci Sue Atkins, Adam Kilgariff i 
Michael Rundell. Obrasci za prijavu i podrobnije obavijesti nalaze se na: www.pfri.hr/lexicom. 

EAIE Conference  

Godišnja konferencija European Association for International Education (EAIE) održat će se od 13. do 
16. rujna 2006. u Baselu u Švicarskoj. Konferencija će se sastojati od infromativnog dana o švicar-
skom visokoškolskom sustavu te od niza seminara, radionica i sjednica. 
Program i prijavni obrasci dostupni su na: www.eaie.org. 



Znanstvenoistraživački projekt „MedResInSEE“ unutar Šestog okvirnog programa (FP6) započeo je 1. 
prosinca 2005. pod brojem 018835; FP6-2004-LIFESCIHEALTH-5 u partnerstvu s pet Sveučilišta iz 
regije i EU. Medicinsko sveučilište u Grazu nositelj je i pokretač ovog projekta u partnerstvu sa sveu-
čilištima u Mariboru, Padovi, Beogradu i Zagrebu. Hrvatski partner i predstavnik unutar projekta jest 
Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, a nacionalni je koordinator  prof.dr.sc. Hrvoje Brkić. Os-
novni je cilj projekta povezivanje kolega i institucija iz regije s kolegama iz EU te stvaranje biomedi-
cinske mreže i pokretanje petnaest novih projekata unutar Sedmog okvirnog programa (FP7). Traja-
nje projekta predviđeno je do 30. studenoga 2007.  

Medical Research Initiative South Eastern Europe  

Radi intenziviranja suradnje i poticanja mobilnosti između njemačkih i hrvatskih znanstvenika i istraži-
vača, Ministarstvo znanosti obrazovanja i športa Republike Hrvatske i Njemačka služba za akademsku 
razmjenu (DAAD) od 2006. godine provode zajednički program suradnje. Program je usmjeren na 
usavršavanja i specijalizacije mlađih znanstvenika (diplomandi, doktorandi, postdoktorandi), a otvo-
ren je za sva znanstvena područja. Program se odnosi na sveučilišne profesore i mlađe znanstvenike 
stalno zaposlene na njemačkim i hrvatskim visokoškolskim i istraživačkim ustanovama. Preduvjet za 
prijavu jest dogovoren konkretan zajednički projekt na kojem namjeravaju raditi znanstvenici dviju 
zemalja. Poticat će se isključivo troškovi mobilnosti sudionika na projektu.  
Cjelokupan tekst natječaja dostupan je na: http://public.mzos.hr/default.asp?ru=373 , a rok za 
prijavu projekata jest 30. lipnja 2006. 

Natječaj za razmjenu sudionika u projektima između Republike Hrvatske i Sa-
vezne Republike Njemačke 
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Okrugli stol o cjeloživotnom obrazovanju 

U okviru Tempus projekta JEP-UM-18094-2003 Moving Ahead with the Bologna Process in Croatia 
održan je na Sveučilištu u Osijeku 27. travnja  okrugli stol o cjeloživotnom učenju u visokom obrazo-
vanju. Predavanja su održali prorektorica za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. 
Vlasta Vizek Vidović, prof.dr. Dough Toma sa Sveučilišta Georgija iz Athensa u SAD-u i prof. dr. Ivica 
Završki s Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.  
Podrobnije obavijesti dostupne su na: http://www.unizg.hr/bopro/index.html. 

DRC International Relations Officers’ Workshop 

U sklopu mreže Podunavske rektorske konferencije održana je 5. i 6. svibnja na Sveučilištu 
Babes—Bolyai u Cluju, Rumunjska, radionica namijenjena djelatnicima ureda za međunaro-
dnu suradnju. Na radionici su sudjelovali predstavnici devet sveučilišta iz Bugarske, Hrvats-
ke, Mađarske, Slovačke, Slovenije i Rumunjske. Sudionici su raspravljali o problemima stu-
dentske mobilnosti te razmatrali nove mogućnosti suradnje sveučilišta. unutar mreže.  

Radionica je zaključena donošenjem osam prijedloga za nove oblike suradnje koji će ostalim članica-
ma i Generalnoj skupštini DRC-a biti predstavljeni na godišnjoj konferenciji od 21. do 23. rujna 2006. 
na Sveučilištu u Mariboru. 

The Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA) 

Europska komisija donijela je 14. siječnja 2005. odluku o osnivanju agencije The Edu-
cation, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA) odgovorne za upravljanje EU 
programima u području obrazovanja, profesionalne izobrazbe, kulture i jezika, medija, 

mladih i sporta. Agencija je 1. siječnja 2006. u potpunosti preuzela upravljanje i nadgledanje  proje-
kata pokrenutih unutar programa kao što su Socrates, Leonardo Da Vinci, Erasmus Mundus  itd. Nova 
službena adresa agencije i podrobnije obavijesti dostupne su na:  
http://eacea.cec.eu.int/static/index.htm. 

Europa Media PSC  

Stoga je Media PSC pokrenula internetsku stranicu www.eucenter.org koja podnostiteljima projeka-
ta pruža praktične obavijesti o različitim mogućnostima financiranja, konferencijama, radionicama i 
korisnim linkovima.  

Europa Media Public Service Corporation neprofitna je organizacija sa sjedištem u Bu-
dimpešti. Glavni cilj joj je strukturirati i nositeljima interesa diseminirati  sve informa-
cije dostupne o Europskoj uniji te uspostavom mreže europskih sveučilišta, privatnih 
poduzeća i vladinih agencija povećati ekonomsku i socijalnu koheziju proširene Europe 



Stipendija Sveučilišta u Rostocku za zimski semestar ak. god. 2006./2007. 

Sveučilište u Rostocku ponudilo je Sveučilištu u Zagrebu u okviru razmjene studena-
ta jednu (1) stipendiju 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 stu-
diju i znanjem njemačkog jezika koje dokazuju odgovarajućom potvrdom. 
Stipendija iznosi 540 eura mjesečno. Iz tog iznosa stipendist snosi troškove smještaja 

i trošak upisnine. 
Zainteresirani kandidati trebaju do srijede, 7. lipnja 2006. u pismohranu Sveučilišta u Zagrebu, 
Trg. m. Tita 14, 10000 Zagreb, dostaviti sljedeće dokumente: 
�molbu na hrvatskom jeziku, 
�životopis na hrvatskom i njemačkom jeziku na Europass CV-obrascu dostupnom na:  
   http://europass.cedefop.eu.int/europass/preview.action, 
�opis studijskih planova na Sveučilištu u Rostocku na hrvatskom i njemačkom jeziku, 
�preporuku dvaju profesora matičnog fakulteta na njemačkom ili engleskom jeziku, 
�prijepis ocjena položenih ispita, 
�potvrdu o upisanom semestru, 
�potvrdu o znanju njemačkog jezika (studentima njemačkog nije potrebna). 
Osoba za kontakt: Ana Horvatović, stručna suradnica Ureda za međunarodnu suradnju Sveučilišta u 
Zagrebu, e-mail: ana.horvatovic@unizg.hr, tel. 45-64-203. 
Podrobnije obavijesti o Sveučilištu u Rostocku dostupne su na: 
http://www.uni-rostock.de.  
Podrobnije obavijesti o smještaju u studentskom domu dostupna su na:  
http://www.studentenwerk-rostock.de. 

Stipendija Sveučilišta Tomas Bata u Zlinu  

Sveučilište Tomas Bata u Zlinu dodjeljuje stranim studentima stipendije za doktorske studije na Fa-
kultetu managementa i ekonomije, Tehnološkom fakultetu i Fakultetu primijenjene informatike. 
Stipendija uključuje oslobađanje od školarine i iznos od 8 000 CZK mjesečno, što je dovoljno za pod-
mirivanje troškova stanovanja, zdravstvenog osiguranja i prehrane. Predviđeno trajanje studija jest 
tri godine, a jezik poduke engleski i češki.    
Podrobnije obavijesti, uključujući teme doktorskih studija dostupne su na: www.utb.cz/phdstudy. 

U okviru programa «bed&football» studenti Sveučilišta u Hamburgu nude studentima 
Sveučilišta u Zagrebu  besplatan smještaj u svojim domovima za vrijeme Svjetskog no-
gometnog prvenstva u Njemačkoj od 9. lipnja do 9. srpnja 2006. Sveučilište u Hambur-
gu ima dugu tradiciju međunarodne razmjene studenata i promoviranja interkulturalnos-

Bed & Football 

ti te i ovim projektom želi potaknuti svoje studente na iskazivanje gostoprimstva i stvaranje prijatelj-
stva sa stranim studentima. Ujedno se želi simbolički suprotstaviti ksenofobiji i nasilju među nogome-
tnim navijačima. 

Vlada Japana i Ministarstvo obrazovanja, kulture, sporta, znanosti i tehnologije (Monbukagakusho: 
MEXT) dodjeljuju državljanima Republike Hrvatske jednu stipendiju za istraživački boravak u Japanu. 
Stipendija se dodjeljuje za diplomsko, poslijediplomsko ili doktorsko usavršavanje u trajanju od 18 ili 
24 mjeseca (uključujući obvezno 6-mjesečno učenje japanskog jezika) počevši od 1. travnja ili 1. lis-
topada 2007. Kandidati moraju imati hrvatsko državljanstvo i ne smiju biti stariji od 35 godina na dan 
1. travnja 2007. (rođeni 2. travnja 1972. ili kasnije). 
Kandidati nisu dužni unaprijed ishoditi prihvatno pismo japanskog sveučilišta. Prihvatno pismo morat 
će ishoditi samo oni kandidati koji uspješno prođu selekcijski postupak.  
Svi kandidati koji ispunjavaju uvjete iz natječaja pozvat će se na testiranje engleskog jezika, a kandi-
dati koji znaju japanski i na testiranje japanskog jezika te na razgovor s povjerenstvom. Testiranje će 
se provesti potkraj lipnja ili početkom srpnja u Zagrebu. 
Cjelokupan tekst natječaja dostupan je na: http://public.mzos.hr/default.asp?jezik=1. 
Dodatne obavijesti možete dobiti u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa, Upravi za međunarod-
nu suradnju na tel. 01/4594-368 ili e-mail: Tamara.Gobo@mzos.hr.  
Rok za podnošenje prijava jest 16. lipnja 2006.   

Stipendija za istraživački boravak u Japanu 
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Ured za međunarodnu suradnju 

Sveučilišta u Zagrebu 
Trg m. Tita 14 

HR-10000 Zagreb 
E-mail: iro@unizg.hr 
URL: www.unizg.hr 

 
Glavne urednice: 
 

prof. dr. sc. Vlasta Vizek Vidović 
Ana Ružička, prof. 

 
Urednički odbor: 

Mr. sc. Zrinka Dujmović,  
Ana Horvatović, prof. 
Željka Pitner, prof. 

 
Lektura: Višnja Milaković, prof. 

Stipendija Sveučilišta Humboldt u Berlinu za zimski semestar ak. god. 
2006./2007. 

Sveučilište Johannes Gutenberg u Mainzu ponudilo je Sveučilištu u 
Zagrebu u okviru razmjene studenata jednu (1) stipendiju 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. 
Stipendist će se osloboditi plaćanja školarine u Mainzu, osigurat će mu se smještaj u studentskom do-
mu i dobivat će potporu od 500 eura mjesečno. 
Zainteresirani kandidati trebaju do srijede, 14. lipnja 2006. u pismohranu Sveučilišta u Zagre-
bu, Trg. m. Tita 14, 10000 Zagreb, dostaviti sljedeće dokumente: 
�molbu na hrvatskom jeziku, 
�životopis na hrvatskom i njemačkom jeziku na Europass CV obrascu dostupnom na: 
   http://europass.cedefop.eu.int/europass/preview.action, 
�opis studijskih planova na Sveučilištu Johannes Gutenberg u Mainzu na hrvatskom i njemačkom  
   jeziku, 
�preporuku dvaju profesora matičnog fakulteta na njemačkom ili engleskom jeziku, 
�prijepis ocjena položenih ispita, 
�potvrdu o upisanom semestru, 
�potvrdu o znanju njemačkog jezika (studentima njemačkog jezika nije potrebna). 
Osoba za kontakt: Ana Horvatović, stručna suradnica Ureda za međunarodnu suradnju Sveučilišta u 
Zagrebu, e-mail:  ana.horvatovic@unizg.hr, tel. 45-64-203. 
Podrobnije obavijesti o Sveučilištu Johannes Gutenberg u Mainzu dostupne su na adresi:  
http://www.uni-mainz.de. 

Stipendija Sveučilišta Johannes Gutenberg u Mainzu 

Sveučilište Humboldt u Berlinu ponudilo je Sveučilištu u Zagrebu u okviru razmjene 
studenata jednu (1) stipendiju za zimski semestar akademske godine 
2006./2007. za dodiplomski studij programa ponuđenih na tom sveučilištu. 
Stipendija iznosi 500 eura mjesečno. Iz tog iznosa stipendist snosi troškove smještaja. 
Za stipendiju se mogu natjecati studenti viših godina studija s dobrim uspjehom u stu-

u studiju i znanjem njemačkog jezika koje dokazuju odgovarajućom potvrdom. 
Zainteresirani kandidati trebaju do petka, 26. svibnja 2006. u pismohranu Sveučilišta u Zagre-
bu, Trg. m. Tita 14, 10000 Zagreb, dostaviti sljedeće dokumente: 
�molbu na hrvatskom jeziku, 
�životopis na hrvatskom i njemačkom jeziku na Europass CV-obrascu dostupnom na: 
   http://europass.cedefop.eu.int/europass/preview.action, 
�opis studijskih planova na Sveučilištu Humboldt u Berlinu na hrvatskom i njemačkom jeziku, 
�preporuku dvaju profesora matičnog fakulteta na njemačkom ili engleskom jeziku, 
�prijepis ocjena položenih ispita, 
�potvrdu o upisanom semestru, 
�potvrdu o znanju njemačkog jezika (studentima njemačkog jezika nije potrebna). 
Osoba za kontakt: Ana Horvatović, stručna suradnica Ureda za međunarodnu suradnju Sveučilišta u 
Zagrebu, e-mail: ana.horvatovic@unizg.hr, tel. 45-64-203. 
Podrobnije obavijesti o Sveučilištu Humboldt u Berlinu dostupne su na adresi: 
http://www.hu-berlin.de . 

Ministarstvo vanjskih poslova Nizozemske u akademskoj godi-

ni 2006./2007. nudi studentima iz Istočne Europe  stipendije za  

sljedeće   programe  Sveučilišta u Mastrichtu: 

1. Master in European Studies (www.fdcw.unimaas.nl/mtec/) 

2. Master in Public Health (www.fdgw.unimaas.nl/mtec/). 

Rok podnošenja prijava za upis u program Master in European 

Studies jest 15. lipnja, a Master in Public Health 1. srpnja 

2006.  

Stipendije Ministarstva vanjskih poslova Nizo-
zemske 


