Ured za odnose s javnošću
Zagreb, 6. srpnja 2014.

Danas dvije svečane promocije novih 430 doktora znanosti i
umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu
U Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu danas će svečano biti promovirano novih 430 doktora
znanosti i umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu.
U skladu s protokolom, kandidati će biti odjeveni u svečane odore (toge) i akademske kape te će od
zgrade Sveučilišta u Zagrebu do zgrade Hrvatskog narodnog kazališta doći u povorci, zbog čega će u
razdoblju između 9.20 i 9.35 sati te između 13.20 i 13.35 sati kratkotrajno biti obustavljen promet na
sjevernoj strani Trga maršala Tita. Prema zgradi Hrvatskog narodnog kazališta desetak minuta kasnije
kretat će se povorka prorektora i dekana predvođena rektorom.
Svečanosti promocija započet će intoniranjem himne, nakon čega će se novim doktorima znanosti,
njihovim obiteljima te ostalim uzvanicima i gostima obratiti rektor Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc.
Aleksa Bjeliš. Nakon što kandidati izgovore tekst prisege i rektor ih proglasi doktorima znanosti,
promovirani kandidati prebacit će kičanku (coflek) na akademskim kapama na desnu stranu, čime će i
simbolično ući u novo i više akademsko zvanje. Uslijedit će uručivanje diploma te upisivanje
promoviranih u knjigu doktora. Svečanosti će završiti intoniranjem akademske himne Gaudeamus
igitur.
Tijekom prve promocije koja će se održati u 10 sati rektor Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Aleksa
Bjeliš provirat će 209 novih doktora znanosti i umjetnosti, a tijekom svečanosti u 14 sati njih 221.

Popis kandidata i prethodne najave i priopćenja o svečanim promocijama prethodno ste primili
mailom. Spomenutim materijalima možete pristupiti preko mrežne stranice Sveučilišta u Zagrebu
www.unizg.hr , preko poveznice: http://www.unizg.hr/novosti-i-press/priopcenja-za-medije/ .

Unaprijed zahvaljujem što ćete javnost izvijestiti o ovim važnim sveučilišnim događanjima.
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