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„Internacionalizacija diplomskog studija strojarstva na Sveučilištu Sjever“
Internacionalizacija visokog obrazovanja
Operativni program „Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.“

Cilj projekta “Internacionalizacija diplomskog studija strojarstva na Sveučilištu Sjever“
je priprema dvadeset kolegija na engleskom jeziku u svrhu povećanja mobilnosti studenata
i nastavnog osoblja na studijima strojarstva u Varaždinu i Slavonskom Brodu. U sklopu
pripreme kolegija izrađeni i prevedeni su nastavni materijali s ciljem porasta kvalitete
studija kroz njegovu internacionalizaciju te razmjenu znanja i iskustva koje ona pruža.

Nositelj projekta je Sveučilište Sjever, Sveučilišni
centar Varaždin, a partneri su Strojarski fakultet
Slavonski Brod te Hrvatsko društvo za materijale
i tribologiju koji svojim znanjem, stručnošću i
iskustvom uvelike doprinose kvaliteti i vrijednosti
ovakvog projekta ﬁnanciranog iz Europskog
Socijalnog Fonda.

ZAŠTO STUDIRATI NA ENGLESKOM JEZIKU?
Kroz savladavanje i usavršavanje gradiva na engleskom jeziku pruža se studentima i
nastavnom osoblju jedinstvena prilika kojom mogu unaprijediti svoje vještine i znanje
stranog jezika u području strojarstva. Povećanjem razine akademske mobilnosti studenti i
nastavno osoblje imaju mogućnost postati dostupnima većem broju srodnih fakulteta te
time ujedno i povećati mogućnost dodatnog usavršavanja unutar struke radeći sa
ponajboljim stručnjacima iz područja strojarstva.

Europska unija
“Zajedno do fondova EU”

Ukupna vrijednost projekta:
1.244.153,28 HRK
Razdoblje provedbe projekta:
12.10.2018. – 12.01.2021.

REZULTATI PROJEKTA
• Podizanje razine kvalitete nastave povećanjem mobilnosti studenata i nastavnika na
predtercijarnoj i tercijarnoj razini kroz pripremu 20 kolegija diplomskog sveučilišnog
studija strojarstva na engleskom jeziku
• Opremanje učionica na fakultetima sa modernom tehnološkom opremom s ciljem
stjecanja najboljih mogućih uvjeta za mobilnost studenata i nastavnog osoblja
• Izrada portala za praćenje nastave u svrhu pružanja informacija studentima i nastavnicima
na dolaznoj mobilnosti
• Prezentacija ciljeva projekta budućim studentima na sajmovima visokih učilišta u RH, EU i
zemljama regije
• Ostvarivanje kontakata sa prestižnim inozemnim sveučilištima sa dugogodišnjom
uspješnom tradicijom izvođenja internacionalnih studija i kvalitetnom studentskom i
nastavnom mobilnosti te promocija internacionalne mobilnosti u inozemstvu na
specijaliziranim konferencijama o visokom školstvu

Kontakt informacije:
Sveučilište Sjever, Sveučilišni centar Varaždin
Jurja Križanića 31b, 42 000 Varaždin
E-mail: ssolic@unin.hr
Tel: +38542493375
Web stranica projekta: https://mobilnost-strojara.eu/
Web stranica Sveučilišta: https://www.unin.hr/
Za više informacija o EU fondovima: http://www.strukturnifondovi.hr/

Europska unija
“Zajedno do fondova EU”

Projekt je suﬁnancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda
„Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost Sveučilišta Sjever,
Sveučilišni centar Varaždin”

