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Ured  za odnose s javnošću 
 

 Zagreb, 22. rujna 2013.  

 

 

Poštovani,  

    

podsjećam Vas da će se danas u Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu održatipodsjećam Vas da će se danas u Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu održatipodsjećam Vas da će se danas u Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu održatipodsjećam Vas da će se danas u Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu održati dvije svečane dvije svečane dvije svečane dvije svečane 

promocije doktora znanosti i umjetnosti Sveučilišta u Zagrebupromocije doktora znanosti i umjetnosti Sveučilišta u Zagrebupromocije doktora znanosti i umjetnosti Sveučilišta u Zagrebupromocije doktora znanosti i umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu.  

Rektor prof. dr. sc. Aleksa Bjeliš promovirat će novih 346 doktora znanosti i umjetnosti Sveučilišta u 346 doktora znanosti i umjetnosti Sveučilišta u 346 doktora znanosti i umjetnosti Sveučilišta u 346 doktora znanosti i umjetnosti Sveučilišta u 

ZagrebuZagrebuZagrebuZagrebu. Tijekom prve promocije koja će se održati u 10 sati tekst  prisege izreći će 176 kandidata, a tijekom 

svečanosti u 14 sati njih 170.  

U skladu s novim protokolom svečanih promocija doktora znanosti Sveučilišta u Zagrebu koji se 

primjenjuje od rujna 2008., kandidati će i ove nedjelje 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 poslije kretat 

će se povorka prorektora i dekana predvođena rektorom. U razdoblju kretanja povorke rektora, prorektora i 

dekana također će kratkotrajno biti obustavljen promet.  

Svečanosti promocije započet će intoniranjem himne, nakon čega će se novim doktorima znanosti, 

njihovim obiteljima te ostalim uzvanicima i gostima obratiti rektor. 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. 

Novopromovirani doktori znanosti i umjetnosti pridružit će se danas u 16 sati predstavnicima akademske 

zajednice i uzvanicima u Botaničkom vrtu Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 

gdje će se u povodu početka nove 345. akademske godine održati sveučilišna vrtna zabava. Ove je godine 

tema ovog sveučilišnog događanja nastavak projekta obnove staklenika za uzgoj egzotičnih tropskih biljaka 

koji je predstavljen prošle godine.  

Detaljnije informacije o svečanim promocijama doktora znanosti i umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu 

prethodno ste primili mailom. 
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Informacije o promocijama dostupne su i na mrežnoj stranici Sveučilišta u Zagrebu www.unizg.hr , na 

poveznici http://www.unizg.hr/istrazivanje-i-tehnologija/drsc/svecane-promocije-doktora-znanosti/ . 

 

Napominjem da novinari i snimatelji u HNK mogu ući preko službenog ulaza. 

Unaprijed zahvaljujem na Vašem dolasku. 

 

S poštovanjem, 

 

mr. sc. Tamara Dagen  

mob. 099 4564 443 

 


