
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. 

 

 

PROGRAM ERASMUS+ MOBILNOSTI  - projekt KA131 

Objavljeni rezultati Natječaja za mobilnost studenata u 

svrhu Erasmus+ studijskog boravka u ak. god. 2022./2023. 

Sveučilište u Zagrebu objavilo je rezultate Natječaja za sudjelovanje u programu 

Erasmus+ za studente koji su se prijavili za razmjenu u sklopu studijskog boravka u ak. 

god. 2022./2023. 

Prijave na Natječaj za razmjenu u zimskom i ljetnom semestru te za razmjenu u cijeloj ak. god. 2022./23. 

bile su moguće od 8. veljače do 25 veljače 2022. godine. Zaprimljene su ukupno 882 prijave, a odobrena 

je financijska potpora za 750 studenata na temelju rang-lista fakultetskih povjerenstava te sukladno 

Odluci o raspodjeli financiranih mjesta/mjeseci u sklopu Erasmus+ natječaja za mobilnost studenata za 

studijski boravak - programske zemlje KA131 (EU) za ak. god. 2022./2023. Financijske potpore 

studentima bit će isplaćene iz novog projekta 2022, a realizacija i financiranje mobilnosti odobrenih u 

sklopu ovoga natječaja ovise o sklapanju Sporazuma o dodjeli bespovratnih sredstava između 

Sveučilišta u Zagrebu i nacionalne Agencije za mobilnost i programe EU čije se potpisivanje očekuje 

uskoro. 

Detalji se mogu pronaći na http://www.unizg.hr/nc/vijest/article/rezultati-natjecaja-za-sudjelovanje-u-

programu-erasmus-za-studente-studijski-boravak-ak-god/. 

 

Objavljeni Treći parcijalni rezultati Natječaja za Erasmus+ kombinirane intenzivne programe 

(blended intensive programmes - BIP) za razdoblje od 1. veljače do 31. prosinca 2022. 

Sveučilište u Zagrebu objavilo je treće parcijalne rezultate Natječaja za Erasmus+ kombinirane 

intenzivne programe (blended intensive programmes - BIP) za razdoblje od 1. veljače do 31. prosinca 

2022. u okviru Erasmus+ programa ključne aktivnosti 1 unutar programskih zemalja (KA131). 

Više na http://www.unizg.hr/nc/vijest/article/treci-parcijalni-rezultati-natjecaja-za-erasmus-kombinirane

-intenzivne-programe-blended-intensiv-1/. 

Elektronička verzija Akademskog 

glasnika nalazi se na:  http://

www.unizg.hr/suradnja/medunarodna

-suradnja/akademski-glasnik/.  
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PROGRAM ERASMUS+ MOBILNOSTI  - projekt KA131 

Objavljeni Prvi parcijalni rezultati Erasmus+ natječaja za 

mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja u ak. god. 2021./2022. - 

programske zemlje (KA131) za razdoblje od 4. svibnja do 30. rujna 

2022. godine 

Sveučilište u Zagrebu objavilo je Prve parcijalne rezultate Erasmus+ natječaja za 

mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja u ak. god. 2021./2022. - programske zemlje 

(KA131) za razdoblje od 4. svibnja do 30. rujna 2022. godine u svrhu podučavanja i 
 

kombinirana mobilnost u svrhu podučavanja i osposobljavanja (STA), te u svrhu osposobljavanja (STT). 

Više na http://www.unizg.hr/nc/vijest/article/prvi-parcijalni-rezultati-erasmus-natjecaja-za-mobilnost-

nastavnog-i-nenastavnog-osoblja-u-ak-god/. 

 

Objavljeni Drugi parcijalni rezultati za Erasmus+ stručnu praksu u ak. god. 2021./2022. - 

program KA103 za period 9. svibnja - 30. rujna 2022. 

Sveučilište u Zagrebu objavilo je druge parcijalne rezultate Natječaja za Erasmus+ stručnu praksu, 

program KA103, za razdoblje od 9. svibnja do 30. rujna 2022. godine. Natječaj je objavljen 24. veljače 

2022., a drugi parcijalni rezultati ovog Natječaja uključuju prijave za koje je natječajna dokumentacija, 

uz prethodnu online prijavu, zaprimljena od 11. ožujka do 31. ožujka 2022. godine. Više informacija 

dostupno je na http://www.unizg.hr/nc/vijest/article/202122-erasmus-praksa-program-ka103-za-period-

95-3092022-2-parcijalni-rezultati/. 

 

NAJAVA Natječaja za Erasmus+ mobilnost nastavnog i nenastavnog 

osoblja u ak. god. 2022./2023. - programske zemlje (KA131) mobilnosti 

Za početak lipnja planira se objava prvog kruga Natječaja za Erasmus+ 

mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja u ak. god. 2022./2023. - 

programske zemlje (KA131) mobilnosti. Natječaj će se provesti u 2 kruga. 

Realizacija mobilnosti u sklopu prvog kruga Natječaja biti će moguća od sredine listopada 2022. pa do 

kraja ožujka 2023. godine. Točni datumi realizacije mobilnosti biti će objavljeni prilikom objave 

Natječaja. Aktivnosti koje će se moći realizirati u sklopu Natječaja su mobilnosti u svrhu podučavanja te 

kombinirane mobilnosti u svrhu podučavanja i osposobljavanja, kao i mobilnosti dolaznih predavača iz 

stranih tvrtki. 

 

NAJAVA Natječaja za Erasmus+ stručnu praksu u ak. god. 2022./2023. - 1. krug. 

U pripremi je 1. krug natječaja za Erasmus+ stručnu praksu, program KA131 u ak. god. 2022./23. 

Početak mobilnost bit će moguć u periodu od 12. srpnja 2022. do 1. ožujka 2023. godine. 

Otvaranje natječaja očekuje se do kraja svibnja 2022. Studenti obavijest o raspisu natječaja mogu pratiti 

na http://www.unizg.hr/suradnja/medunarodna-razmjena/razmjena-studenata/natjecaji/ ili preko svog 

matičnog fakulteta. 

http://www.unizg.hr/nc/vijest/article/prvi-parcijalni-rezultati-erasmus-natjecaja-za-mobilnost-nastavnog-i-nenastavnog-osoblja-u-ak-god/
http://www.unizg.hr/nc/vijest/article/prvi-parcijalni-rezultati-erasmus-natjecaja-za-mobilnost-nastavnog-i-nenastavnog-osoblja-u-ak-god/
http://www.unizg.hr/nc/vijest/article/202122-erasmus-praksa-program-ka103-za-period-95-3092022-2-parcijalni-rezultati/
http://www.unizg.hr/nc/vijest/article/202122-erasmus-praksa-program-ka103-za-period-95-3092022-2-parcijalni-rezultati/
http://www.unizg.hr/suradnja/medunarodna-razmjena/razmjena-studenata/natjecaji/
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MEĐUNARODNE POSJETE SVEUČILIŠTU U ZAGREBU 

UNIC: posjet Erasmus izaslanstva Sveučilištu u Zagrebu 

Krajem travnja 2022. u dvodnevnom posjetu Sveučilištu u Zagrebu boravilo je izaslanstvo Erasmus 

sveučilišta iz Rotterdama, Erasmus University Rotterdam (https://www.eur.nl/en) predvođeno 

predsjednikom Erasmus University Rotterdam, prof. Edom Brinksmom i koordinatorom UNIC saveza, 

prof. Peterom Scholtenom. 

Prof. Brinksma tom se prilikom susreo s aktualnim rektorom prof. dr. sc. Damirom Borasom i 

novoizabranim rektorom prof. dr. sc. Stjepanom Lakušićem, te s članovima UNIC koordinacijskog tima 

na čelu s voditeljem UNIC-a za Sveučilište u Zagrebu, prof. dr. sc. Ivanom Koprićem, također dekanom 

Pravnoga fakulteta. S obzirom na važnost razvoja suradnje osam sveučilišta i gradova u kojima ova 

sveučilišta djeluju, izaslanstvo Erasmus sveučilišta sastalo se i s gradonačelnikom Grada Zagreba 

Tomislavom Tomaševićem i drugim predstavnicima Grada. Razgovaralo se o važnosti povezivanja 

gradova sa sveučilištima te su predstavljena iskustva suradnje između Erasmus University Rotterdam i 

grada Rotterdama. 

 

 

 

 

 

 

 

Tijekom posjete održani su razni sastanci poput onih s predstavnicima katedri za upravnu znanost, za 

upravno pravo i za financijsku znanost i financijsko pravo s Pravnoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. 

Održan je i sastanak Erasmus delegacije i članova UNIC koordinacijskoga tima Sveučilišta u Zagrebu s 

nekolicinom studenata koji su aktivno uključeni u UNIC aktivnosti. Delegacija Erasmus sveučilišta 

održala je i važan sastanak s upravom Učiteljskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, koji je nositelj 

pripreme združenog UNIC studija Superdiversity Classroom za Sveučilište u Zagrebu. Liesbeth 

Noordegraaf-Eelens, profesorica transformativnoga akademskoga obrazovanja na Sveučilištu Erasmus 

susrela se s predstavnicima Akademije dramskih umjetnosti, profesorom Goranom Pavlićem, 

prodekanom i doc. dr. sc. Ivom Hraste Sočo. 

Voditeljica međunarodnoga ureda Erasmus sveučilišta Martine Wieringa susrela se s voditeljicom 

Središnjeg ureda za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu Brankom Roščić, dr. phil., kao i s 

voditeljima međunarodnih ureda sastavnica i prodekanima za međunarodnu suradnju. Na sastancima su 

iznesena iskustva u pogledu mobilnosti studenata i osoblja i raspravljene mogućnosti za intenzivniju 

suradnju sastavnica Sveučilišta Erasmus i Sveučilišta u Zagrebu. 

 

https://www.eur.nl/en
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Gostujuće predavanje veleposlanika Kraljevine Nizozemske na Pravnom fakultetu 

Gostujuće predavanje Henka Voskampa, veleposlanika Kraljevine 

Nizozemske u Republici Hrvatskoj, održano je 21. travnja 2022. 

godine u organizaciji Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i u 

suradnji s Veleposlanstvom Kraljevine Nizozemske u Hrvatskoj. 

Predavanje je održano pod nazivom „Soft Power in a Harsh Reality: 

The EU and the Global Threat to the Rules-Based Order“, a to je 

ujedno bio i uvod u radni posjet delegacije Erasmus Sveučilišta u 

Rotterdamu. Delegacija je nakon toga posjetila Pravni fakultet 

Sveučilišta u Zagrebu u sklopu UNIC projekta koji koordinira 

Erasmus Sveučilište u Rotterdamu, odnosno koje na razini Sveučilišta 

u Zagrebu koordinatora Pravni fakultet.  

Uz ostale uzvanike, na predavanju su sudjelovali i dekan Pravnog fakulteta, prof. dr. sc. Ivan Koprić, te 

prodekanica za međunarodnu suradnju, prof. dr. sc. Iris Goldner Lang. Tijekom predavanja je zaključeno 

da je cilj Europske unije naći kompromis u strateški važnim segmentima, kao što su zalaganje za 

očuvanje mira, vladavinu prava i ljudska prava. 

Izvor vijesti i fotografije: https://www.pravo.unizg.hr/plus/novosti/naslovna_stranica?@=8ov7. 

 

OSTALE VIJESTI 

Održana konferencija u okviru NATO-ova projekta „Znanost za mir i sigurnost – SPS 

Information Day in Croatia“ 

Na Sveučilištu u Zagrebu je 8. travnja 2022. održana konferencija u okviru NATO-ova 

programa Znanost za mir i sigurnost – SPS Information Day in Croatia. Na konferenciji je sudjelovalo 

oko 60 znanstvenika i stručnjaka iz cijele Hrvatske te predstavnika različitih institucija kako bi sagledali 

rezultate civilne znanstvene suradnje između Republike Hrvatske, NATO saveznika i partnerskih 

zemalja. Sudionici su na konferenciji razmijenili i mišljenja o pokretanju potencijalnih novih aktivnosti 

u sigurnosnoj znanosti i tehnološkim inovacijama u skladu s hrvatskim istraživačkim prioritetima. 

Konferenciju su zajednički 

organizirali Ministarstvo vanjskih i 

europskih poslova Republike 

Hrvatske, Odjel za nove sigurnosne 

izazove NATO-a i Sveučilište u 

Zagrebu. Na konferenciji je 

predstavljen i novi javni poziv za 

prijavu projekata za financiranje iz 

programa SPS (Science for Peace and 

Security). 

Sudionicima su se obratili rektor Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Damir Boras, državni tajnik u 

Ministarstvu vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske Frano Matušić, pomoćnik glavnoga 

tajnika NATO-a za nove sigurnosne izazove David van Weel i ravnatelj Instituta Ruđer Bošković dr. sc. 

David Matthew Smith. 

https://www.pravo.unizg.hr/plus/novosti/naslovna_stranica?@=8ov7
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Nagradni natječaj Green Erasmus Moments 

Erasmus Student Network Croatia u suradnji s Agencijom za mobilnost i programe EU (https://

ampeu.hr/) objavljuje natječaj Green Erasmus Moments s ciljem promidžbe zelenog prioriteta programa 

Erasmus+ u okviru studentske mobilnosti. Sadašnji i bivši Erasmus+ studenti (hrvatski državljani) 

pozvani su da podijele na društvenim mrežama fotografiju ili video iz razdoblja mobilnosti u okviru 

programa Erasmus+ studija ili stručne prakse. 

Autor prvoplasiranog uratka osvojit će električni 

romobil, drugoplasirani će biti nagrađen poklon-

bonom od 1000 kuna iskoristivim u prodajnim 

mjestima trgovine Iglu Šport, a trećeplasirani 

autor dobit će poklon paket promotivnih 

materijala Agencije za mobilnost i programe 

Europske unije. Natječaj traje do 31. svibnja 

2022. Više informacija možete pronaći na: 
 

https://ampeu.hr/novosti/podijelite-fotografiju-ili-video-zelenog-trenutka-s-erasmus-razmjene-i-osvojite-

elektricni-romobil i https://esn.hr/news/pravila-fotovideo-natje%C4%8Daja-greenerasmusmoments. 

 

 

STIPENDIJE I LJETNE ŠKOLE 

  Natječaj za stipendije japanske vlade 

Veleposlanstvo Japana je raspisalo natječaj za dodjelu stipendije japanske vlade za dvogodišnje (poslije)

diplomske istraživačke studije. Stipendije su namijenjene studentima bilo kojeg smjera koji su 

zainteresirani za znanstveno istraživanje na nekom od japanskih sveučilišta, nakon čega se pruža 

mogućnost nastavka studija na magisteriju i/ili doktoratu (MA & PhD) u Japanu. Stipendije se dodjeljuju 

za akademsku godinu koja počinje od 1. travnja 2023. Rok za prijavu je 17. lipnja, pismeni ispiti održat 

će se 30. lipnja, a intervjui s kandidatima 1. srpnja 2022. u prostorima veleposlanstva. Više informacija 

možete pronaći na https://www.hr.emb-japan.go.jp/hr/stipendije.html. 

U tijeku je više natječaja za ljetne škole, a koje možete ih pogledati na poveznici: 

http://www.unizg.hr/nc/suradnja/medunarodna-razmjena/razmjena-studenata/medunarodne-ljetne-skole/ 

 

https://ampeu.hr/
https://ampeu.hr/
https://ampeu.hr/novosti/podijelite-fotografiju-ili-video-zelenog-trenutka-s-erasmus-razmjene-i-osvojite-elektricni-romobil
https://ampeu.hr/novosti/podijelite-fotografiju-ili-video-zelenog-trenutka-s-erasmus-razmjene-i-osvojite-elektricni-romobil
https://esn.hr/news/pravila-fotovideo-natje%C4%8Daja-greenerasmusmoments
https://www.hr.emb-japan.go.jp/hr/stipendije.html
http://www.unizg.hr/nc/suradnja/medunarodna-razmjena/razmjena-studenata/medunarodne-ljetne-skole/
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VIJESTI SA SASTAVNICA  

Dragi čitatelji, pozivamo sastavnice Sveučilišta u Zagrebu da nam pošalju vijesti od općeg interesa 

za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu za moguću objavu u Akademskog glasniku. 

Vijesti će biti uzete u obzir, a molimo poslati na broscic@unizg.hr i imatijas@unizg.hr. 

 

POTPORA UKRAJINI 

Europska komisija pokrenula portal podrške za istraživače iz Ukrajine 

Europska komisija je pokrenula portal „European Research Area for Ukraine“ (ERA4Ukraine), 

jedinstveno mjesto za informacije i usluge podrške istraživačima iz Ukrajine pogođenim iznimnim 

ratnim stanjem. Cilj portala je pomoći izbjeglim ukrajinskim istraživačima kako bi lakše našli smještaj i 

posao, olakšati priznavanje njihovih diploma i ponuditi brojne druge usluge. Više na https://

www.bayfor.org/en/news/latest-news/news-detail/4223-commission-launches-one-stop-shop-to-support-

researchers-of-ukraine.html. 

 

Sastavnice Sveučilišta u Zagrebu izražavaju i daju podršku ukrajinskim 

studentima i akademskoj zajednici 

Fakultet hrvatskih studija izrazio je snažnu potporu i spreman je aktivno pomoći studentima, 

nastavnicima, znanstvenicima, suradnicima, alumnima, službenicima i namještenicima ukrajinskoga 

sustava znanosti i visokoga obrazovanja. Također, Udruga studenata komunikologije „Agenda“ 

pokrenula je humanitarnu akciju za pomoć izbjeglim studentima iz Ukrajine. Fakultet redovito objavljuje 

vijesti vezane uz stanje u Ukrajini, između ostalog i na stranim čitateljima na engleskom jeziku. Više 

možete pročitati na web stranicama fakulteta: https://www.fhs.unizg.hr/obavijesti. 

Učiteljski fakultet nudi besplatan tečaj hrvatskoga jezika na početnoj razini studentima i mladima 

iz Ukrajine. Predavači su iskusni nastavnici hrvatskoga jezika, a tečaj će održavati tri puta tjedno unutar 

45 nastavnih sati. Detalje možete pronaći na https://www.ufzg.unizg.hr/2022/04/besplatan-tecaj-

hrvatskoga-jezika/.  

Najnovije informacije o aktivnostima Sveučilišta u Zagrebu i njegovih sastavnica možete pratiti i na: 

http://www.unizg.hr/nc/vijest/article/sveuciliste-u-zagrebu-izrazilo-potporu-ukrajini-zagrebskii-

universitet-v/. 

MEĐUNARODNI MEĐUSVEUČILIŠNI SPORAZUMI 

Za detaljnije informacije kontaktirajte agreements@unizg.hr. 

Chonnam National University, Južna Koreja, 2022., na 5 godina 

IPB University Bogor, Indonezija, 2022. obnovljen na 5 godina 

mailto:broscic@unizg.hr
mailto:imatijas@unizg.hr
https://www.bayfor.org/en/news/latest-news/news-detail/4223-commission-launches-one-stop-shop-to-support-researchers-of-ukraine.html
https://www.bayfor.org/en/news/latest-news/news-detail/4223-commission-launches-one-stop-shop-to-support-researchers-of-ukraine.html
https://www.bayfor.org/en/news/latest-news/news-detail/4223-commission-launches-one-stop-shop-to-support-researchers-of-ukraine.html
https://www.fhs.unizg.hr/obavijesti
https://www.ufzg.unizg.hr/2022/04/besplatan-tecaj-hrvatskoga-jezika/
https://www.ufzg.unizg.hr/2022/04/besplatan-tecaj-hrvatskoga-jezika/
http://www.unizg.hr/nc/vijest/article/sveuciliste-u-zagrebu-izrazilo-potporu-ukrajini-zagrebskii-universitet-v/
http://www.unizg.hr/nc/vijest/article/sveuciliste-u-zagrebu-izrazilo-potporu-ukrajini-zagrebskii-universitet-v/
mailto:agreements@unizg.hr


ISKUSTVA S ERASMUSA - mobilnost nastavnika u Poljskoj 

  Doc. dr. sc. Marina Novina, docentica na Fakultetu filozofije i religijskih znanosti  u 

Zagrebu ostvarila je Erasmus+ mobilnost u ak. god. 2021/.22. na Institutu za filozofiju na Akademia 

Ignatianum w Krakowie (https://ignatianum.edu.pl/) u Poljskoj, a njezin dojam prenosimo u cijelosti: 

U sklopu Erasmus+ mobilnosti za poučavanje i 

osposobljavanje provela sam pet dana, od 28. veljače 2022. do 

05. ožujka 2022., na Institutu za filozofiju na Akademia 

Ignatianum w Krakowie u Poljskoj. Boravak na Institutu za 

filozofiju započela sam sudjelovanjem na Fakultetskom vijeću 

na kojem sam predstavila svoju sastavnicu, Fakultet filozofije i 

religijskih znanosti, i ujedno Sveučilište u Zagrebu. U sklopu 

osposobljavanja upoznala sam djelatnike i aktivnosti ureda za 

međunarodnu suradnju, znanstveno-nastavnu djelatnost i 

nastavnike Instituta. U sklopu podučavanja održala sam četiri 

sata nastave iz filozofije znanosti i gostujuće izlaganje 

Sociološki i psihološki aspekti znanosti. Iz tog tjedna bogatog 

aktivnostima izdvojila bih više pozitivnih iskustva koja nosim iz 

Poljske, a koja ću sigurno implementirati u rad vlastite 

sastavnice. Najviše me impresionirao vrlo dobro sastavljen  
 

raspored aktivnosti institucije domaćina koji je uključivao najavu gostovanja, sastanke s nastavnicima, s 

tijelima Instituta i sa studentima zainteresiranim za mobilnost prema Sveučilištu u Zagrebu, ali i 

otvorenost nastavnog osoblja za znanstveno-nastavnu suradnju. Zatim, dojmila me se priprema 

nastavnika i studenata za sudjelovanje u aktivnostima dolaznog nastavnika i organizacija posebnog 

gostujućeg izlaganja za nastavnike i studente. Korisno iskustvo podučavanja u međunarodnom okruženju 

možda i ne treba isticati. No, sigurno valja dodati da sam ovu mobilnost iskoristila i za susret s dvoje 

Erasmus+ studenata iz Krakova koji su boravili na studentskoj razmjeni na Fakultetu filozofije i 

religijskih znanosti što upućuje na korisnost Erasmus+ programa za razvoju međunarodnog karaktera 

znanstveno-nastavnih aktivnosti. 

Detaljnije o aktivnostima doc. dr. sc Marine Novine na poljskom institutu možete pročitati na https://

www.ignatianum.edu.pl/artykul/mobilnosc-w-ramach-erasmus-plus-w-instytucie-filozofii. 

Doc. dr. sc. Novina pokrenula je rubriku o sličnim iskustvima na web stranici fakulteta:  

 ttps://www.ffrz.unizg.hr/naslovnica/medunarodna-suradnj/iskustva/. 

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 
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