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Na svečanosti održanoj danas u auli Rektorata dodijeljene su diplome šestoj generaciji studenata 
diplomskoga studija Sveučilišta u Zagrebu i Sveučilišta u Orléansu iz područja bioindustrije.    
 
Svečanost je započela pozdravnim govorima rektora Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc.prof. dr. sc.prof. dr. sc.prof. dr. sc.    DamirDamirDamirDamiraaaa    BorasBorasBorasBorasaaaa, 
izaslanika rektora Sveučilišta u Orléansu i koordinatora studija profesorprofesorprofesorprofesoraaaa    DanielDanielDanielDanielaaaa    HagegeHagegeHagegeHagegeaaaa i  veleposlanice 
Republike Francuske u Republici Hrvatskoj    Nj. E. Michèle BoccozNj. E. Michèle BoccozNj. E. Michèle BoccozNj. E. Michèle Boccoz, nakon čega je uslijedila dodjela 
diploma. 
 
Šestoj generaciji studenata diplomskoga studija Sveučilišta u Zagrebu i Sveučilišta u Orléansu iz područja 
bioindustrije diplome su uručili rektor prof. dr. sc.prof. dr. sc.prof. dr. sc.prof. dr. sc.    Damir BorasDamir BorasDamir BorasDamir Boras i profesor Daniel Hagegeprofesor Daniel Hagegeprofesor Daniel Hagegeprofesor Daniel Hagege u nazočnosti 
prorektorice za studente, studije i upravljanje kvalitetom prof. dr. sc. Ivaneprof. dr. sc. Ivaneprof. dr. sc. Ivaneprof. dr. sc. Ivane    ČukovićČukovićČukovićČuković----BagićBagićBagićBagić, prorektora za 
znanost, međuinstitucijsku i međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Milošprof. dr. sc. Milošprof. dr. sc. Milošprof. dr. sc. Milošaaaa    JudašJudašJudašJudašaaaa, 
dekana Prirodoslovno-matematičkoga fakulteta prof. dr. sc. prof. dr. sc. prof. dr. sc. prof. dr. sc. ZoranZoranZoranZoranaaaa    CurićCurićCurićCurića a a a i    dekanice Prehrambeno-
biotehnološkoga fakulteta prof. dr. sc.prof. dr. sc.prof. dr. sc.prof. dr. sc.    MirjaneMirjaneMirjaneMirjane    HruškarHruškarHruškarHruškar.  
 
Svečanosti su nazočili gospođa Hélgospođa Hélgospođa Hélgospođa Hélène Conwayène Conwayène Conwayène Conway----MouretMouretMouretMouret, senatorica za Francuze u inozemstvu, 

koordinator studija na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu prodekan prof. dr. sc. Vladimirprof. dr. sc. Vladimirprof. dr. sc. Vladimirprof. dr. sc. Vladimir    MršaMršaMršaMrša, 

koordinatorica studija na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu proproproprof. dr. sc. Višnjaf. dr. sc. Višnjaf. dr. sc. Višnjaf. dr. sc. Višnja    BesendorferBesendorferBesendorferBesendorfer te 

zamjenica pročelnice Biološkoga odsjeka PMF-a izv. prof. dr. sizv. prof. dr. sizv. prof. dr. sizv. prof. dr. sc. c. c. c. BiljanaBiljanaBiljanaBiljana    BalenBalenBalenBalen. 

U ime promoviranih studenata, nazočnima na svečanosti obratila se Monika TunjićMonika TunjićMonika TunjićMonika Tunjić s Prirodoslovno-

matematičkoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. 

Podsjetimo, suradnja Sveučilišta u Zagrebu i Sveučilišta u Orléansu na diplomskom studiju iz područja 

bioindustrije temelji se na Sporazumu o suradnji  koji su čelnici dviju institucija potpisali u studenom 

2007. Na temelju Sporazuma, studentima Sveučilišta u Zagrebu koji studiraju na diplomskom studiju 

Prirodoslovno-matematičkoga fakulteta iz područja molekularne biologije te na diplomskom studiju 

Prehrambeno-biotehnološkoga fakulteta iz područja molekularne biotehnologije omogućeno je pohađanje 

dijela nastave koju izvodi Sveučilište u Orléansu, kao i obavljanje prakse u francuskim tvrtkama, čime će 

steći preduvjete za stjecanje francuske diplome Sveučilišta u Orléansu na razini magistra iz područja 

bioindustrije.  

 

Program je usklađen s Bolonjskim procesom, a u izvođenju nastave na drugoj godini diplomskoga studija 

sudjeluju profesori Sveučilišta u Zagrebu i Sveučilišta u Orléansu na francuskom, engleskom i hrvatskom 

jeziku. Uz Sveučilište u Zagrebu i Sveučilište u Orléansu, realizaciju programa podržava Veleposlanstvo 

Republike Francuske u Republici Hrvatskoj. 
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