
 

 

 

Sveučilište u Zagrebu, p.p. 407, Trg maršala Tita 14, HR-10000 Zagreb 

tel.: +385 (0)1 4564 443; faks:  +385 (0)1 4830602 

e-mail: tdagen@unizg.hr; url.: www.unizg.hr 

 

 

Zagreb, 20. travnja 2015.  

 

 

 

    

Akademska donatorska večer održat će se 4. svibnja u Francuskom Akademska donatorska večer održat će se 4. svibnja u Francuskom Akademska donatorska večer održat će se 4. svibnja u Francuskom Akademska donatorska večer održat će se 4. svibnja u Francuskom 

paviljonupaviljonupaviljonupaviljonu    

    
U organizaciji Sveučilišta u Zagrebu i Nacionalne zaklade za potporu učeničkom i studentskom standardu u 

ponedjeljak 4. svibnja 2015. s početkom u 20 sati održat će se Akademska donatorska večer. 

Donatorska večer održat će se u Francuskomu paviljonu Studentskoga centra u Zagrebu pod visokim visokim visokim visokim 

ppppokroviteljstvom predsjednice Republike Hrvatske Kolinde Grabarokroviteljstvom predsjednice Republike Hrvatske Kolinde Grabarokroviteljstvom predsjednice Republike Hrvatske Kolinde Grabarokroviteljstvom predsjednice Republike Hrvatske Kolinde Grabar----KitarovićKitarovićKitarovićKitarović    i uz potporu 

Ministarstva znanosti, oMinistarstva znanosti, oMinistarstva znanosti, oMinistarstva znanosti, obrazovanja i sportabrazovanja i sportabrazovanja i sportabrazovanja i sporta. 

Akademska donatorska večer organizira se s ciljem promicanja važnosti potpore učeničkom i Akademska donatorska večer organizira se s ciljem promicanja važnosti potpore učeničkom i Akademska donatorska večer organizira se s ciljem promicanja važnosti potpore učeničkom i Akademska donatorska večer organizira se s ciljem promicanja važnosti potpore učeničkom i 

studentskom standardu u Republici Hrvatskojstudentskom standardu u Republici Hrvatskojstudentskom standardu u Republici Hrvatskojstudentskom standardu u Republici Hrvatskoj, a okupit će predstavnike diplomatskoga zbora, 

predstavnike različitih institucija, zaklada i udruga civilnoga društva, gospodarstvenike, predstavnike 

akademske zajednice, predstavnike medijskih kuća i dr.  

Akademska donatorska večer u cijelosti će biti posvećena promociji studenata, učenika i stipendija, a 

organizira se s ciljem prikupljanja donacija za potporu novoj generaciji stipendista. U tu svrhu, osmišljen je 

program kojim će se na donatorskoj večeri prezentirati različite aktivnosti studenata Sveučilišta u Zagrebu i 

stipendista Zaklade, kao i njihova izvrsnost, kreativnost te postignuća koja su ostvarili tijekom studiranja. U 

glazbenom dijelu programa sudjelovat će studenti Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu. 

Najniža vrijednost pozivnice za Akademsku donatorsku večer iznosi 500 kuna.  

 

S poštovanjem, 

 

mr. sc. Tamara Dagen  

mob. 099 4564 443 

 

 


