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Zagreb, 30. travnja 2015.  

 

 

 

Sveučilište u Zagrebu    i 

Nacionalna zaklada za potporu učeničkom i studentskom standardu 

pozivaju Vas na 

Akademsku donatorsku večerAkademsku donatorsku večerAkademsku donatorsku večerAkademsku donatorsku večer    

koja će se održati u ponedjeljak 4. svibnja 2015. u 20 sati,  

u Francuskomu paviljonu Studentskoga centra u Zagrebu, Savska 25. 

 
    

Akademska donatorska večer održava se pod visokim visokim visokim visokim ppppokroviteljstvom predsjednice Republike okroviteljstvom predsjednice Republike okroviteljstvom predsjednice Republike okroviteljstvom predsjednice Republike 

Hrvatske Kolinde GrabarHrvatske Kolinde GrabarHrvatske Kolinde GrabarHrvatske Kolinde Grabar----KitarovićKitarovićKitarovićKitarović    i uz potporu Ministarstva znanosti, oMinistarstva znanosti, oMinistarstva znanosti, oMinistarstva znanosti, obrazovanja i sportabrazovanja i sportabrazovanja i sportabrazovanja i sporta. 

AAAAkademska donatorska večer organizira se s ciljem promicanja važnosti potpore učeničkom i kademska donatorska večer organizira se s ciljem promicanja važnosti potpore učeničkom i kademska donatorska večer organizira se s ciljem promicanja važnosti potpore učeničkom i kademska donatorska večer organizira se s ciljem promicanja važnosti potpore učeničkom i 

studentskom standardu u Republici Hrvatskojstudentskom standardu u Republici Hrvatskojstudentskom standardu u Republici Hrvatskojstudentskom standardu u Republici Hrvatskoj, a okupit će predstavnike diplomatskoga zbora, 

predstavnike različitih institucija, zaklada i udruga civilnoga društva, gospodarstvenike, predstavnike 

akademske zajednice, predstavnike medijskih kuća i dr.  

Akademska donatorska večer u cijelosti će biti posvećena promociji studenata, učenika i stipendija. U 

glazbenom dijelu programa sudjelovat će studenti Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu. 

Ljubazno Vas molim da svoj dolazaksvoj dolazaksvoj dolazaksvoj dolazak na Akademsku donatorsku večer potvrdite najkasnije do potvrdite najkasnije do potvrdite najkasnije do potvrdite najkasnije do 

ponedjeljka 4. svibnja 2015. u 14 satiponedjeljka 4. svibnja 2015. u 14 satiponedjeljka 4. svibnja 2015. u 14 satiponedjeljka 4. svibnja 2015. u 14 sati    na ena ena ena e----mail: mail: mail: mail: tamara.dagen@unizg.hrtamara.dagen@unizg.hrtamara.dagen@unizg.hrtamara.dagen@unizg.hr).  

Predstavnike medija molim da u ponedjeljak u Francuski paviljon iz protokolarnih razloga dođu između 

19.30 i 19.45 sati kako bi pravovremeno zauzeli svoje mjesto. 

 

Unaprijed zahvaljujem. 

 

S poštovanjem, 

 

mr. sc. Tamara Dagen  

mob. 099 4564 443 


