
                

 

KONFERENCIJA O BUDUĆNOSTI EUROPE 

 

EUROPSKI STUDENTI BUDUĆNOSTI 

11. ožujka 2021.  

 

Europska unija pokrenula je Konferenciju o budućnosti Europe koja obuhvaća velik broj 

aktivnosti usmjerenih na otvorenu, uključivu raspravu s građanima Europske unije o 

nizu prioriteta i izazova u oblikovanju zajedničke budućnosti.  

Ministarstvo znanosti i obrazovanja se inicijativi pridružuje nacionalnom panel 

diskusijom o europskim studentima budućnosti. Europski prostor obrazovanja kojega 

države članice EU-a planiraju uspostaviti do 2025. godine uključuje povećanu stopu 

mobilnosti studenata i nastavnika, posebno u sklopu programa Erasmus+ kao i veći 

broja visokih učilišta koja sudjeluju u alijansama europskih sveučilišta. Alijanse 

europskih sveučilišta omogućavaju dugoročnu, strukturiranu suradnju visokih učilišta i 

u njima za sada sudjeluje oko 5% visokih učilišta iz Europske unije. 

Cilj događanja je unaprijediti informiranost o prednostima koje dugoročna i 

strukturirana suradnja visokih učilišta iz Europske unije pruža studentima, 

nastavnicima i lokalnoj zajednici. 

Prednosti dublje suradnje visokih učilišta iz Europske unije za studente su više 

mogućnosti za razdoblje obrazovanja u inozemstvu (personalizirani kurikulum), veća 

ponuda združenih studija, automatsko priznavanje kvalifikacija i razdoblja studija te 

bliska suradnja studentskih tijela visokih učilišta iz alijanse.  

Prednosti dublje suradnje visokih učilišta iz Europske unije za nastavnike su veće 

mogućnosti za mobilnost u svrhu poučavanja i znanstvenog istraživanja uz zajedničko 

korištenje infrastrukture, opreme i podataka visokih učiišta u sklopu alijanse kao i 

olakšani pristup gospodarskom sektoru u državama članicama alijanse. 

Transnacionalni i interdisciplinarni timovi studenata, nastavnika, istraživača i stručnih 

službi visokih učilišta iz Europske unije zajedničkim će djelovanjem osigurati brži 

napredak Europske unije i pridonijeti rješavanju globalnih izazova.    

Iskustva sudjelovanja u alijansama europskih sveučilišta predstaviti će Sveučilište u 

Rijeci, Sveučilište u Splitu, Sveučilište u Zadru i Sveučilište u Zagrebu.   

Uspostavljanjem konstruktivnog dijaloga između korisnika i dionika u sustavu visokog 

obrazovanja utvrditi će se izazovi kako bi visoko obrazovanje bilo inovativnije, 

inkluzivnije i relevantnije za tržište rada. 

Događaj je namijenjen studentima i osoblju visokih učilišta kao i široj javnosti.   



NACRT PROGRAMA 

 

TKO SU EUROPSKI STUDENTI BUDUĆNOSTI? 

Petak, 11. ožujka, 2022. 

 

13:00  Registracija sudionika na digitalnu platformu  

 

Promotivni filmovi Agencije za mobilnost i programe Europske unije o iskustvima 

korisnika programa Erasmus+ 

  

13:30  Otvaranje panela i predstavljanje sudionika  

Moderator: Loredana Maravić, voditeljica Službe za strategiju i internacionalizaciju 

visokog obrazovanja, Ministarstvo znanosti i obrazovanja  

 

13:35  Uvodno obraćanje, Dijana Mandić, načelnica Sektora za visoko 

obrazovanje, Ministarstvo znanosti i obrazovanja  

 

13:40 – 15:00  Panel: Kako mobilnost i alijanse europskih sveučilišta 

pridonose uspostavljanju Europskog prostora obrazovanja? 

- mr.sc. Antonija Gladović, ravnateljica Agencije za mobilnost i programe 

Europske unije  

- Sveučilište u Rijeci  

- prof. dr. sc. Leandra Vranješ Markić, prorektorica Sveučilišta u Splitu  

- prof.dr.sc. Slaven Zjalić, prorektor Sveučilišta u Zadru  

- prof.dr. Ivan Koprić, dekan Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu/ 

izv.prof.dr.sc. Goranka Lalić Novak, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu 

   

 

15:00 – 15:45  Rasprava i komentari 

 

15:45 – 16:00 Preporuke i zaključci   

 


