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Ured  za odnose s javnošću 
 

 Zagreb,  24. rujna 2014.  

 

 

 

Poštovani, 

 

podsjećam Vas da sepodsjećam Vas da sepodsjećam Vas da sepodsjećam Vas da se    danasdanasdanasdanas    od 9.30 do 17 sati, u prostorima Sveučilišta u Zagrebu u od 9.30 do 17 sati, u prostorima Sveučilišta u Zagrebu u od 9.30 do 17 sati, u prostorima Sveučilišta u Zagrebu u od 9.30 do 17 sati, u prostorima Sveučilišta u Zagrebu u 

Zvonimirovoj 8, održava Dan nastavnika Sveučilišta u ZagrebuZvonimirovoj 8, održava Dan nastavnika Sveučilišta u ZagrebuZvonimirovoj 8, održava Dan nastavnika Sveučilišta u ZagrebuZvonimirovoj 8, održava Dan nastavnika Sveučilišta u Zagrebu,,,,    u okviru kojega će svečano biti u okviru kojega će svečano biti u okviru kojega će svečano biti u okviru kojega će svečano biti 

otvorenotvorenotvorenotvoren    Centar za unapređenje nastavničkih kompetencija Centar za unapređenje nastavničkih kompetencija Centar za unapređenje nastavničkih kompetencija Centar za unapređenje nastavničkih kompetencija ----    CeZaNCeZaNCeZaNCeZaN. 

Program Dana nastavnika Sveučilišta u Zagrebu započet će pozdravnim govorima prorektorice za 

studente i studije prof. dr. sc. Blaženke Divjak prof. dr. sc. Blaženke Divjak prof. dr. sc. Blaženke Divjak prof. dr. sc. Blaženke Divjak te voditeljice Centra za unapređenje nastavničkih 

kompetencija Jasenke GojšićJasenke GojšićJasenke GojšićJasenke Gojšić. 

U nastavku programa, od 10.30 do 17 sati, uslijedit će održavanje prezentacija, panel-diskusija, 

predavanja i seminara na ukupno četiri lokacije u zgradi Sveučilišta u Zagrebu, u Zvonimirovoj 8. 

Između ostaloga, teme aktivnosti koje će se održavati u okviru programa Dana nastavnika Sveučilišta 

u Zagrebu vezane su uz izazove i perspektive karijere sveučilišnih nastavnika, etiku i estetiku u 

sveučilišnoj nastavi, tehnike vizualne organizacije informacija na teorijskoj i praktičnoj razini i dr. 

Program Dana nastavnika Sveučilišta u Zagrebu organizira Centar za unapređenje nastavničkih 

kompetencija (CeZaN). Centar je osnovan u studenom prošle godine odlukom Senata Sveučilišta u 

Zagrebu s ciljem koordinacije i pružanja potpore sveučilišnim nastavnicima te osiguravanja kvalitete 

poučavanja i poticanja izvrsnosti u nastavnom radu, a time i uspješnijeg postizanja ishoda učenja 

studenata, njihove motiviranosti za učenje te zadovoljstva akademskog osoblja (nastavnika) svojim 

radom u nastavi. 

Program Dana nastavnika Sveučilišta u Zagrebu dostupan je na mrežnoj stranici Sveučilišta u Zagrebu 

www.unizg.hr, na poveznici: http://www.unizg.hr/studiji-i-studiranje/cjelozivotno-obrazovanje-i-

usavrsavanje/podrska-nastavnicima/dan-nastavnika/ . 

Detaljnije informacije o ovom sveučilišnom događanju primili ste prethodno mailom. 

Unaprijed zahvaljujem na Vašem dolasku. 

 

S poštovanjem, 

 

mr. sc. Tamara Dagen  

mob. 099 4564 443 


