Ured za odnose s javnošću
Zagreb, 21. svibnja 2014.

Poštovani,

podsjećam Vas da će se danas u 10.30 sati, u maloj vijećnici Rektorata Sveučilišta u Zagrebu, (Trg maršala
Tita 14) održati konferencija za novinare Sveučilišta u Zagrebu.
Zagrebu
Kako ste prethodno obaviješteni, glavna tema konferencije za novinare bit će drugostupanjska rješ
rje šenja
Porezne uprave o žalbama sastavnica Sveuč
Sveučiliš
ilišta u Zagrebu na porezno rješenje za obvezu poreza na
dohodak i ostalih javnih davanja.
Uz rektora Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Aleksu Bjeliša i prorektoricu za poslovanje prof. dr. sc.
Vesnu Vašiček,
Vašiček na konferenciji za novinare sudjelovat će dekani triju sastavnica kojima prijete ovrhe:
dekanica Građevinskog fakulteta prof. dr. sc. Vesna Dragčević,
Dragčević dekan Muzičke akademije red. prof.
Dalibor Cikojević i dekan Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Damir Knjaz.
Knjaz
Također, na konferenciji za novinare predstavnici medija bit će informirani o daljnjem tijeku provedbe
programa Sveučilišta u Zagrebu za otvaranje novih radnih mjesta asistenata čije se financiranje osigurava
sredstvima sastavnica i zajedničkim sveučilišnim sredstvima te drugim aktualnim temama o kojima su na
jučerašnjoj sjednici raspravljali članovi Senata.
Također, podsjećam Vas da će danas u 13 sati, u svečanoj auli Ministarstva vanjskih i europskih poslova
(Trg N. Š. Zrinskog 7-8) svečano biti potpisan Sporazum o izvođenju poslijediplomskog
specijalističkog studija Diplomacija između Ministarstva vanjskih i europskih poslova Republike
Hrvatske i Sveučilišta u Zagrebu.
U ime svojih institucija, Sporazum će potpisati prva potpredsjednica Vlade Republike Hrvatske i ministrica
vanjskih i europskih poslova prof. dr. sc. Vesna Pusić i rektor Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Aleksa
Bjeliš.
Bjeliš
Unaprijed zahvaljujem na Vašem dolasku na oba događanja.

S poštovanjem,
mr. sc. Tamara Dagen
mob. 099 4564 443
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