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19. Smotra 19. Smotra 19. Smotra 19. Smotra SveučilištaSveučilištaSveučilištaSveučilišta    u Zagrebu u Zagrebu u Zagrebu u Zagrebu održava se još danas u održava se još danas u održava se još danas u održava se još danas u 

Studentskom centruStudentskom centruStudentskom centruStudentskom centru    

 

Smotra Sveučilišta u ZagrebuSmotra Sveučilišta u ZagrebuSmotra Sveučilišta u ZagrebuSmotra Sveučilišta u Zagrebu,,,,    koja se koja se koja se koja se održavaodržavaodržavaodržava    19. 19. 19. 19. put, jput, jput, jput, još oš oš oš je je je je danas danas danas danas otvorena za svotvorena za svotvorena za svotvorena za sve posjetitelje od 9 do e posjetitelje od 9 do e posjetitelje od 9 do e posjetitelje od 9 do 

19 sati19 sati19 sati19 sati    u prostorima Studentskog centra u prostorima Studentskog centra u prostorima Studentskog centra u prostorima Studentskog centra u Zagrebuu Zagrebuu Zagrebuu Zagrebu (Savska 25). Ulaz na Smotru je besplatan. 

Uz 33 sastavnice Sveučilišta u Zagrebu (fakultete i akademije), posjetiteljima se tijekom dva dana Uz 33 sastavnice Sveučilišta u Zagrebu (fakultete i akademije), posjetiteljima se tijekom dva dana Uz 33 sastavnice Sveučilišta u Zagrebu (fakultete i akademije), posjetiteljima se tijekom dva dana Uz 33 sastavnice Sveučilišta u Zagrebu (fakultete i akademije), posjetiteljima se tijekom dva dana 

predstavljaju i drugi sudionici iz Hrvatske ipredstavljaju i drugi sudionici iz Hrvatske ipredstavljaju i drugi sudionici iz Hrvatske ipredstavljaju i drugi sudionici iz Hrvatske i inozemstva inozemstva inozemstva inozemstva ----    sveukupno oko sedamdeset sudionika.sveukupno oko sedamdeset sudionika.sveukupno oko sedamdeset sudionika.sveukupno oko sedamdeset sudionika. 

Uz aktivnosti na svojim izložbenim prostorima, smještenima u izložbenom šatoru i u zgradi Studentskoga 

centra, sudionici Smotre predstavljaju se i na pozornici Kina SC-a.  

U okviru programa Smotre ove su godine organizirane radionice o prilagodbi studenata brucoša 

studiju, uspješnom pripremanju ispita, upravljanju karijerom i praktičnom novinarstvu. 

 

Izravan prijenos programa SmotreIzravan prijenos programa SmotreIzravan prijenos programa SmotreIzravan prijenos programa Smotre možete pratiti na mrežnoj stranici Sveučilišta u 

Zagrebu www.unizg.hr i na mrežnoj stranici Televizije student http://televizijastudent.com/. 

 

Smotru Sveučilišta u Zagrebu danas u 12.30 sati posjetit će predsjednik Republike Hrvatske prof. dr. sc. predsjednik Republike Hrvatske prof. dr. sc. predsjednik Republike Hrvatske prof. dr. sc. predsjednik Republike Hrvatske prof. dr. sc. 

Ivo JosipovićIvo JosipovićIvo JosipovićIvo Josipović. 

 

Više informacija o 19. Smotri Sveučilišta u Zagrebu primili ste u press-materijalima tijekom ovoga tjedna. 

Detaljan program, popis sudionika i sve dodatne informacije o Smotri Sveučilišta u Zagrebu objavljene su na 

mrežnoj stranici http://smotra.unihttp://smotra.unihttp://smotra.unihttp://smotra.unizg.hr/zg.hr/zg.hr/zg.hr/....     

Smotru Sveučilišta u Zagrebu pratite i na Facebook stranici: https://www.facebook.com/pages/Smotra-

Sveu%C4%8Dili%C5%A1ta-u-Zagrebu/116500148411927?ref=hl 

 

S poštovanjem, 

 

mr. sc. Tamara Dagen  

mob. 099 4564 443 


