Ured za odnose s javnošću
Zagreb, 14. prosinca 2015.

Danas se na Sveučilištu u Zagrebu održavaju dva međunarodna
skupa
Sveučilište u Zagrebu, u suradnji s partnerskim institucijama, danas organizira dva međunarodna
skupa.
U auli Rektorata danas od 10 do 13 sati održat će se okrugli stol Mjesto i uloge francuskoga
jezika i kulture u Hrvatskoj.
Hrvatskoj Okrugli stol zajednički organiziraju Sveučilište u Zagrebu, Filozofski
fakultet i Veleposlanstvo Francuske Republike u Republici Hrvatskoj, a cilj mu je razmotriti
mogućnosti za unaprjeđenje statusa francuskoga jezika u obrazovnoj vertikali, ali i u tom kontekstu
istaknuti vrlo važnu ulogu francuske kulture.
Okrugli stol započet će pozdravnim govorima rektora Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Damira
Damira
Borasa
Borasa , dekana Filozofskoga fakulteta prof. dr. sc. Vlatka Previšića
Previšića i prvoga savjetnika u
Veleposlanstvu Francuske Republike u Republici Hrvatskoj Vincenta Dalmaisa,
Dalmaisa a održat će se u dvije
sekcije : Francuski jezik i hrvatski obrazovni sustav – izazovi te Francuski – jezik kulture. Radni jezik
okrugloga stola je francuski.
Na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu (dvorana A) danas u 16.30 sati
predavanje pod nazivom The refugee and migration
migration crisis threatens years of development gains

in Western Balkans - Border communities and local governments on migration routes key to
region’s resilience održat će Irena VojáčkováVojáčková- Sollorano, predstavnica UNDPUNDP -a. Predavanje
zajednički organiziraju Sveučilište u Zagrebu i Fakultet političkih znanosti u suradnji s Europskom
komisijom i Programom ujedinjenih naroda za razvoj u Hrvatskoj (UNDP). Predavanje se održava u
okviru programa Kapuscinski Development Lectures.
Predavanje o utjecaju izbjegličke krize na zemlje Zapadnoga Balkana prije svega je namijenjeno
studentima Sveučilišta u Zagrebu, ali i svim ostalim zainteresiranim građanima. Moderator rasprave
koja će uslijediti nakon predavanja bit će doc. dr. sc. Hrvoje Špehar s Fakulteta političkih znanosti
Sveučilišta u Zagrebu. Predavanje će biti održano na engleskom jeziku uz osigurani prijevod, a bit će i
izravno prenošeno na mrežnoj stranici : http://kapuscinskilectures.eu.
Uz rektora Sveučilišta u Zagrebu prof.
prof. dr. sc. Damira Borasa i dekanicu Fakulteta političkih znanosti
prof. dr. sc. Lidiju KosKos- Stanišić,
Stanišić sudionicima skupa uvodno će se obratiti predstavnica Europske
komisije u Republici Hrvatskoj Andrea HorvatHorvat- Kramarić i predstavnik UNDP-aa Mehmet Erdogan.
Erdogan
Unaprijed Vam zahvaljujem na dolasku na ova dva međunarodna skupa.
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