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Održana svečana sjednica Senata u povodu Dana Sveučilišta u Održana svečana sjednica Senata u povodu Dana Sveučilišta u Održana svečana sjednica Senata u povodu Dana Sveučilišta u Održana svečana sjednica Senata u povodu Dana Sveučilišta u 

ZagrebuZagrebuZagrebuZagrebu    
 

 

U auli Rektorata danas u 11 sati održana je svečana sjednica Senata u povodu Dana Sveučilišta u 

Zagrebu.  

 

Nakon pozdravnoga govora rektora Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Damira Borasaprof. dr. sc. Damira Borasaprof. dr. sc. Damira Borasaprof. dr. sc. Damira Borasa, uzvanicima u 

auli obratili su se predsjednik Vlade Republike Hrvatske Zoran MilanovićZoran MilanovićZoran MilanovićZoran Milanović, potpredsjednik 

Hrvatskoga sabora Nenad StazićNenad StazićNenad StazićNenad Stazić, ministar znanosti, obrazovanja i sporta prof. dr. sc. Vprof. dr. sc. Vprof. dr. sc. Vprof. dr. sc. Vedran Mornaredran Mornaredran Mornaredran Mornar 

i zamjenica gradonačelnika Grada Zagreba Vesna KusinVesna KusinVesna KusinVesna Kusin. Na svečanoj je sjednici uslijedilo izlaganje 

rektora prof. dr. sc. Damira Borasa Sveučilište u Zagrebu na početku 347. akademske godine. 

 

Na svečanoj su sjednici 24 profesora Sveučilišta u Zagrebu primila počasno zvanje i titulu professor 

emeritus te su dodijeljene nagrade „Fran Bošnjaković“ i „Andrija Mohorovičić“ za 2015. godinu.  

Rektor Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Damir Boras dodijelio je i posebna priznanja studentima i 

profesorima Sveučilišta.  

 

Uz prorektore, dekane, prodekane, profesore i studente, svečanoj sjednici Senata u povodu Dana 

Sveučilišta u Zagrebu nazočili su rektori hrvatskih sveučilišta te drugi uvaženi gosti. U umjetničkom 

dijelu programa svečane sjednice sudjelovao je kvartet Papandopulo studenata Muzičke akademije 

Sveučilišta u Zagrebu pod mentorstvom izv. prof. art. Pavla Zajceva. 

 

Program obilježavanja Dana Sveučilišta nastavit će se u 17 sati, kada će se na svečanosti u auli 

Rektorata dodijeliti spomen-medalje redovitim profesorima Sveučilišta u Zagrebu umirovljenima u 

akademskoj godini 2014./2015.  

 

U povodu Dana Sveučilišta u Zagrebu, danas u 9.15 sati, sveučilišno izaslanstvo položilo je vijence i 

odalo počast preminulim profesorima i studentima na groblju Mirogoju. 

 

 

 

S poštovanjem, 

mr. sc. Tamara Dagen 
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