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Zagreb,  16. studenoga 2013.  

 
 
 

Poštovani, 

 

svečanom dodjelom priznanja najuspješnijim sudionicima ovogodišnje Smotresvečanom dodjelom priznanja najuspješnijim sudionicima ovogodišnje Smotresvečanom dodjelom priznanja najuspješnijim sudionicima ovogodišnje Smotresvečanom dodjelom priznanja najuspješnijim sudionicima ovogodišnje Smotre    Sveučilišta u Sveučilišta u Sveučilišta u Sveučilišta u 

ZagrebuZagrebuZagrebuZagrebu, održanom na pozornici u zgradi Boćarskog doma u 13 sati, završen je programski dio ove završen je programski dio ove završen je programski dio ove završen je programski dio ove 

manifestacijemanifestacijemanifestacijemanifestacije, dok su izložbeniizložbeniizložbeniizložbeni    prostori za posjetitelje bili otvoreni sve do 15 satiprostori za posjetitelje bili otvoreni sve do 15 satiprostori za posjetitelje bili otvoreni sve do 15 satiprostori za posjetitelje bili otvoreni sve do 15 sati. 

Najuspješnijim sudionicima ovogodišnje Smotre Sveučilišta u Zagrebu posebna priznanja dodijelili su 

rektor Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc.prof. dr. sc.prof. dr. sc.prof. dr. sc.    Aleksa BjelišAleksa BjelišAleksa BjelišAleksa Bjeliš i prorektorica za studente i studije prof. dr. sc. prof. dr. sc. prof. dr. sc. prof. dr. sc. 

BlaženkaBlaženkaBlaženkaBlaženka    DivjakDivjakDivjakDivjak. 

Priznanja se dodPriznanja se dodPriznanja se dodPriznanja se dodiiiijeljena u devet različitih kategorijajeljena u devet različitih kategorijajeljena u devet različitih kategorijajeljena u devet različitih kategorija, i to u kategoriji najbolje predstavljanje uživo, 

kategoriji najboljeg izložbenog prostora, kategoriji originalnost u predstavljanju, kategoriji najboljeg 

promidžbenog materijala, kategoriji komunikativnost i pristupačnost, kategoriji ostalih sudionika, 

kategoriji cjelokupni dojam na Smotri, kategoriji doprinos atraktivnosti programa Smotre te kategoriji 

kreativnosti i zastupljenosti studentskih radova u predstavljanju. 

U kategoriji najboljeg predstavljanja uživonajboljeg predstavljanja uživonajboljeg predstavljanja uživonajboljeg predstavljanja uživo priznanje je dobio Kineziološki fakultet Sveučilišta u Kineziološki fakultet Sveučilišta u Kineziološki fakultet Sveučilišta u Kineziološki fakultet Sveučilišta u 

ZagrebuZagrebuZagrebuZagrebu. U kategoriji izložbenogizložbenogizložbenogizložbenog    prostoraprostoraprostoraprostora nagrađeni su Fakultet prometnih znanosti, Fakultet prometnih znanosti, Fakultet prometnih znanosti, Fakultet prometnih znanosti, 

Agronomski fakultet Agronomski fakultet Agronomski fakultet Agronomski fakultet i    Učiteljski fakultet Sveučilišta u ZagrebuUčiteljski fakultet Sveučilišta u ZagrebuUčiteljski fakultet Sveučilišta u ZagrebuUčiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. U kategoriji originalnost uoriginalnost uoriginalnost uoriginalnost u    

predstavljanjupredstavljanjupredstavljanjupredstavljanju na Smotri priznanja su dodijeljena RudarskoRudarskoRudarskoRudarsko----geološkogeološkogeološkogeološko----naftnom naftnom naftnom naftnom fakultetufakultetufakultetufakultetu i 

Fakultetu strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u ZagrebuFakultetu strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u ZagrebuFakultetu strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u ZagrebuFakultetu strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu. Za najbolje promidžbene materijalenajbolje promidžbene materijalenajbolje promidžbene materijalenajbolje promidžbene materijale 

ove su godine nagrađeni Filozofski fakultetFilozofski fakultetFilozofski fakultetFilozofski fakultet i PrirodoslovnoPrirodoslovnoPrirodoslovnoPrirodoslovno----matematički fakultet Sveučilišta u matematički fakultet Sveučilišta u matematički fakultet Sveučilišta u matematički fakultet Sveučilišta u 

ZagrebuZagrebuZagrebuZagrebu. Najkomunikativniji i pristupačniNajkomunikativniji i pristupačniNajkomunikativniji i pristupačniNajkomunikativniji i pristupačni na Smotri ove su godine bili PrehrambenoPrehrambenoPrehrambenoPrehrambeno----

biotehnološki fakultet, Kineziološki fakultet biotehnološki fakultet, Kineziološki fakultet biotehnološki fakultet, Kineziološki fakultet biotehnološki fakultet, Kineziološki fakultet i FakultetFakultetFakultetFakultet    organizacije i informatike Sveučilišta u organizacije i informatike Sveučilišta u organizacije i informatike Sveučilišta u organizacije i informatike Sveučilišta u 

ZagrebuZagrebuZagrebuZagrebu. Najbolji cjelokupni dojamNajbolji cjelokupni dojamNajbolji cjelokupni dojamNajbolji cjelokupni dojam na Smotri ostavio je PrirodoslovnoPrirodoslovnoPrirodoslovnoPrirodoslovno----matematički fakultet matematički fakultet matematički fakultet matematički fakultet 

Sveučilišta uSveučilišta uSveučilišta uSveučilišta u    ZagrebuZagrebuZagrebuZagrebu. Za doprinos atraktivnostidoprinos atraktivnostidoprinos atraktivnostidoprinos atraktivnosti    programaprogramaprogramaprograma Smotre priznanje je dobila Akademija Akademija Akademija Akademija 

likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebulikovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebulikovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebulikovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu. U kategoriji kreativnosti i zastupljenosti studentskih kreativnosti i zastupljenosti studentskih kreativnosti i zastupljenosti studentskih kreativnosti i zastupljenosti studentskih 

radovaradovaradovaradova u predstavljanju na Smotri nagrađeni su Fakultet elektrotehnike i računarstvaFakultet elektrotehnike i računarstvaFakultet elektrotehnike i računarstvaFakultet elektrotehnike i računarstva i Šumarski Šumarski Šumarski Šumarski 

fakultetfakultetfakultetfakultet    SveučiSveučiSveučiSveučilišta u Zagrebulišta u Zagrebulišta u Zagrebulišta u Zagrebu. U kategoriji ostalih sudionikaostalih sudionikaostalih sudionikaostalih sudionika ove su godine najuspješniji bili 

Tehničko veleučilište u Zagrebu Tehničko veleučilište u Zagrebu Tehničko veleučilište u Zagrebu Tehničko veleučilište u Zagrebu i    Veleučilište VERNVeleučilište VERNVeleučilište VERNVeleučilište VERN. 

Ovogodišnja, 18. Smotra Sveučilišta u Zagrebu, održavala se u Boćarskom domu od 14. do 16. 

studenoga pod motom Karijera bez granicaKarijera bez granicaKarijera bez granicaKarijera bez granica, pod pokroviteljstvom Grada ZagrebaGrada ZagrebaGrada ZagrebaGrada Zagreba. 

Uz 33 fakulteta i akademija Sveučilišta u Zagrebu, posjetiteljima su se u tri dana predstavili i 

veleučilišta, visoke škole, studentske udruge i ostali sudionici iz Hrvatske i inozemstva - njih ukupno 

110110110110. Osim iz Hrvatske, sudionici Smotre došli su iz Slovenije, Austrije, Velike Britanije, Francuske, 

Nizozemske, Danske i Njemačke. 
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Uz predstavljanja sudionika i studijskih programa, u okviru Smotre održane su i radionice i tribine sa 

zanimljivim temama i panelistima. 

Smotru Sveučilišta u Zagrebu posjetili su predsjednik Republike Hrvatskepredsjednik Republike Hrvatskepredsjednik Republike Hrvatskepredsjednik Republike Hrvatske    prof. dr. sc. Ivo prof. dr. sc. Ivo prof. dr. sc. Ivo prof. dr. sc. Ivo 

JosipovićJosipovićJosipovićJosipović, ministar obrane Željko Kotromanovićministar obrane Željko Kotromanovićministar obrane Željko Kotromanovićministar obrane Željko Kotromanović te brojni drugi visoki gosti i uzvanici.  

Kao i proteklih godina, u okviru suradnje između Sveučilišta u Zagrebu i srednjih škola, programe 

Smotre pratili su srednjoškolci iz cijele Hrvatske, koji su na Smotru Sveučilišta u Zagrebu stizali u 

organiziranim skupinama. Kao i prethodnih godina, program ovogodišnje Smotre pratilo je oko 

25000 posjetitelja25000 posjetitelja25000 posjetitelja25000 posjetitelja svih generacija. 

 

Tehničku podršku izlagačima Smotre osigurao je Sveučilišni računski centar SRCE. 

Web streaming Smotre Sveučilišta u Zagrebu osigurala je Televizija Student. 

Ovogodišnja Smotra Sveučilišta u Zagrebu održana je u sklopu programa manifestacije Tjedan 

Sveučilišta u Zagrebu. 

 

Sveučilište u Zagrebu posebno zahvaljuje svim sponzorima i medijskim partnerima Smotre te svim 

sudionicima. 

 

Detaljan program, popis sudionika, sponzora i medijskih partnera, kao i ostale informacije o Smotri 

dostupni su na mrežnoj stranici http://smotra.unizg.hr/ . 

 
 
S poštovanjem, 
 
mr. sc. Tamara Dagen  
mob. 099 4564 443 

 


