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Poštovani, 

 

ppppodsjećam odsjećam odsjećam odsjećam Vas Vas Vas Vas da će danas u 16.30 sati, u auli Rektorata Sveučilišta u Zagrebu, svečano biti da će danas u 16.30 sati, u auli Rektorata Sveučilišta u Zagrebu, svečano biti da će danas u 16.30 sati, u auli Rektorata Sveučilišta u Zagrebu, svečano biti da će danas u 16.30 sati, u auli Rektorata Sveučilišta u Zagrebu, svečano biti 

obilježen početak izvođeobilježen početak izvođeobilježen početak izvođeobilježen početak izvođenjanjanjanja poslijediplomskog specijalističkog studijaposlijediplomskog specijalističkog studijaposlijediplomskog specijalističkog studijaposlijediplomskog specijalističkog studija    DiplomacijaDiplomacijaDiplomacijaDiplomacija. 

Skup će započeti uvodnim govorom rektora Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Damira Borasaprof. dr. sc. Damira Borasaprof. dr. sc. Damira Borasaprof. dr. sc. Damira Borasa, nakon 

čega će se prisutnima obratiti prva potpredsjednica Vlade Republike Hrvatske i ministrica vanjskih i 

europskih poslova prof. dr. sc. Vesna Pusić prof. dr. sc. Vesna Pusić prof. dr. sc. Vesna Pusić prof. dr. sc. Vesna Pusić koja će ujedno održati i predavanje. Na svečanosti u auli 

uzvanicima će se obratiti i voditelj studija prof. dr. sc. Tvrtko Jakovina.prof. dr. sc. Tvrtko Jakovina.prof. dr. sc. Tvrtko Jakovina.prof. dr. sc. Tvrtko Jakovina.    

Nositelj je poslijediplomskog specijalističkog studija Diplomacija Sveučilište u Zagrebu, a suizvoditelj 

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske.  

Riječ je o interdisciplinarnom studiju kojim se povezuju akademska znanja i praktična diplomatska 

iskustva. U izvođenju studija sudjelovat će Ekonomski fakultet, Fakultet političkih znanosti, 

Filozofski fakultet i Pravni fakultet. Studij se izvodi na engleskom jeziku, a namijenjen je 

zaposlenicima Ministarstva vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske, stranim diplomatima te 

drugim zainteresiranim kandidatima iz zemlje i inozemstva.  

Početak izvođenja poslijediplomskog specijalističkog studija Diplomacija temelji se na sporazumu koji 

su u lipnju ove godine potpisali ministrica vanjskih i europskih poslova prof. dr. sc. Vesna Pusić i 

tadašnji rektor Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Aleksa Bjeliš. Studij se izvodi tijekom tri semestra, a 

njegovim završetkom kandidati će steći naziv sveučilišni specijalist diplomacije. Program studija 

izvodit će nastavnici Sveučilišta u Zagrebu te stručnjaci iz drugih znanstveno-nastavnih institucija i 

diplomatske službe.  

Uz studente, svečanom obilježavanju početka izvođenja poslijediplomskog specijalističkog studija 

Diplomacija nazočit će prorektor za znanost, međuinstitucijsku i međunarodnu suradnju Sveučilišta u 

Zagrebu prof. dr. sc. Miloš Judaš, predstavnici diplomatskog zbora, dekani fakulteta koji sudjeluju u 

izvođenju studija, profesori te drugi gosti i uzvanici. 

Unaprijed zahvaljujem na Vašem dolasku. 

 

 

S poštovanjem, 

 

mr. sc. Tamara Dagen  

mob. 099 4564 443 


