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Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu danas u 11 sati svečano će biti otvoren Centar sveučilišne 

uspješnosti (Centre de réussite universitaire) na Sveučilištu u Zagrebu. 

Centar sveučilišne uspješnosti (Centre de réussite universitaire) otvorit će rektor Sveučilišta u Zagrebu prof. prof. prof. prof. 

dr. sc. Aleksa Bjelišdr. sc. Aleksa Bjelišdr. sc. Aleksa Bjelišdr. sc. Aleksa Bjeliš, dekan Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Damir Borasprof. dr. sc. Damir Borasprof. dr. sc. Damir Borasprof. dr. sc. Damir Boras i gospodin 

Abderrahmane RidaAbderrahmane RidaAbderrahmane RidaAbderrahmane Rida, direktor Regionalnog ureda za Srednju i Istočnu Europu Sveučilišne agencije za 

Frankofoniju (Bureau régional pour l'Europe centrale et orientale de l'Agence universitaire de la 

Francophonie). 

 

Centri sveučilišne uspješnosti namijenjeni su studentima i sveučilišnim nastavnicima, a dio su projekta 

Plan d'action francophone koji provodi Regionalni ured za Srednju i Istočnu Europu. 

 

Centar sveučilišne uspješnosti na Sveučilištu u Zagrebu jedan je od 25 centara koji će otvoriti Regionalni 

ured za Srednju i Istočnu Europu Sveučilišne agencije za Frankofoniju. Ovi centri osmišljeni su kao prostori 

obrazovanja i opremljeni su nastavnim resursima i suvremenom tehničkom opremom kako bi doprinijeli 

modernizaciji nastavnih procesa, povećanju atraktivnosti sveučilišne frankofone ponude i jačanju 

vidljivosti regionalnih frankofonih aktivnosti.  

 

Svečanom otvaranju nazočit će studenti, nastavnici i djelatnici Sveučilišta u Zagrebu, predstavnici 

frankofonih veleposlanstava u Hrvatskoj, predstavnici hrvatskih frankofonih ustanova i udruga te gosti iz 

regije.  

 

Sveučilište u Zagrebu član je Sveučilišne agencije za Frankofoniju od 2007. godine i jedino je hrvatsko 

sveučilište u AUF mreži. Podsjećamo, Regionalni ured za Srednju i Istočnu Europu Sveučilišne agencije za 

Frankofoniju ove godine slavi 20 godina postojanja.  

 

S poštovanjem, 

 

mr. sc. Tamara Dagen  

mob. 099 4564 443 

 

 


