
 

 

 
Sveučilište u Zagrebu, p.p. 407, Trg maršala Tita 14, HR-10000 Zagreb 
tel.: +385 (0)1 4564 443; faks:  +385 (0)1 4830602 
e-mail: tdagen@unizg.hr; url.: www.unizg.hr 

 

 
Ured  za odnose s javnošću 
 
Zagreb,  2. studenoga 2015.  
 
 

    
    
Poštovani, 
 
 
podsjećam Vas da se sutra, usutra, usutra, usutra, u    utorakutorakutorakutorak    3333. studenoga. studenoga. studenoga. studenoga,,,,    obilježava obilježava obilježava obilježava Dan Sveučilišta u ZagrebuDan Sveučilišta u ZagrebuDan Sveučilišta u ZagrebuDan Sveučilišta u Zagrebu.  
 
Nakon što sveučilišno izaslanstvo u 9999.15.15.15.15    sati na groblju Mirogojsati na groblju Mirogojsati na groblju Mirogojsati na groblju Mirogojuuuu položi vijence i oda počpoloži vijence i oda počpoloži vijence i oda počpoloži vijence i oda počast ast ast ast 
preminulim profesorima i studentimapreminulim profesorima i studentimapreminulim profesorima i studentimapreminulim profesorima i studentima, u auli Rektorata Sveučilišta u Zagrebu u 11 sati održat će se 
svečana sjednica Senatasvečana sjednica Senatasvečana sjednica Senatasvečana sjednica Senata. 
 
Program svečane sjednice započet će pozdravnim govorima visokih uzvanika, nakon čega će se 
nazočnima obratiti rektor Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. prof. dr. sc. prof. dr. sc. prof. dr. sc. Damir BorasDamir BorasDamir BorasDamir Boras izlaganjem Sveučilište u 
Zagrebu na početku 347. akademske godine. 
 
Na svečanoj sjednici 24 profesora Sveučilišta u Zagrebu primit će počasno zvanje i titulu professor 
emeritus  te će biti dodijeljene nagrade „Fran Bošnjaković“ i „Andrija Mohorovičić“ za 2015. godinu.  
Rektor Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Damir Boras na svečanoj će sjednici dodijeliti i posebna 
priznanja studentima i profesorima Sveučilišta.  
 
Uz prorektore, dekane, prodekane, profesore i studente, očekuje se da će svečanoj sjednici Senata u 
povodu Dana Sveučilišta u Zagrebu, između ostalih, nazočiti predsjednik Vlade Republike Hrvatske 
Zoran MilanovićZoran MilanovićZoran MilanovićZoran Milanović, potpredsjednici Hrvatskoga sabora akademik Željko Reiner akademik Željko Reiner akademik Željko Reiner akademik Željko Reiner i Nenad StazićNenad StazićNenad StazićNenad Stazić, 
ministar znanosti, obrazovanja i sporta prof. dr. sc. Vedran Mornarprof. dr. sc. Vedran Mornarprof. dr. sc. Vedran Mornarprof. dr. sc. Vedran Mornar, zamjenica gradonačelnika Grada 
Zagreba Vesna KusinVesna KusinVesna KusinVesna Kusin, rektori hrvatskih sveučilišta te drugi uvaženi gosti. U umjetničkom dijelu 
programa svečane sjednice sudjelovat će 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.  
 
 
 

S poštovanjem, 

mr. sc. Tamara Dagen 

mob. 099 4564 443 


