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Ured  za odnose s javnošću 
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Poštovani, 

 

podsjećam Vas da će se podsjećam Vas da će se podsjećam Vas da će se podsjećam Vas da će se sutra u 10 satisutra u 10 satisutra u 10 satisutra u 10 sati    u auli Rektorata održati svečanost dodjele počasnog u auli Rektorata održati svečanost dodjele počasnog u auli Rektorata održati svečanost dodjele počasnog u auli Rektorata održati svečanost dodjele počasnog 

doktoratdoktoratdoktoratdoktorataaaa    Sveučilišta u Zagrebu profesoru Milku Kelemenu.Sveučilišta u Zagrebu profesoru Milku Kelemenu.Sveučilišta u Zagrebu profesoru Milku Kelemenu.Sveučilišta u Zagrebu profesoru Milku Kelemenu.    

Sveučilište u Zagrebu dodjeljuje počasni doktorat profesoru Milku Kelemenu, skladatelju, dirigentu i 

pedagogu, za izniman doprinos napretku hrvatske glazbene umjetnosti, međunarodnoj za izniman doprinos napretku hrvatske glazbene umjetnosti, međunarodnoj za izniman doprinos napretku hrvatske glazbene umjetnosti, međunarodnoj za izniman doprinos napretku hrvatske glazbene umjetnosti, međunarodnoj 

afirmaciji Republike Hrvatske te ugledu Sveučilišta u Zagrebu i Republike Hrvatske općenitoafirmaciji Republike Hrvatske te ugledu Sveučilišta u Zagrebu i Republike Hrvatske općenitoafirmaciji Republike Hrvatske te ugledu Sveučilišta u Zagrebu i Republike Hrvatske općenitoafirmaciji Republike Hrvatske te ugledu Sveučilišta u Zagrebu i Republike Hrvatske općenito. 

Počasni doktorat profesoru Milku Kelemenu dodijelit će rektor Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. prof. dr. sc. prof. dr. sc. prof. dr. sc. 

Aleksa BjelišAleksa BjelišAleksa BjelišAleksa Bjeliš na temelju izvješća Stručnog povjerenstva za dodjelu počasnog doktorata, koji je 

prihvatio Senat 16. rujna 2014.  

Svečanost dodjele počasnog doktorata započet će uvodnim govorom rektora Sveučilišta u Zagrebu 

prof. dr. sc. Alekse Bjeliša, nakon čega će uslijediti govor promotora akademika Nikše Glige. Nakon što 

rektor proglasi profesora Milka Kelemena počasnim doktorom Sveučilišta u Zagrebu, profesor 

Kelemen upisat će se u knjigu počasnih doktora te se obratiti uzvanicima u auli. Svečanost dodjele 

počasnog doktorata Sveučilišta u Zagrebu završit će akademskom himnom Gaudeamus igitur. 

U glazbenom dijelu programa svečanosti sudjelovat će profesor Muzičke akademije Sveučilišta u 

Zagrebu Goran Končar koji će izvesti Andante iz Glazbe za violinu solo profesora Milka Kelemena. 

 

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 


