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Pozivamo Vas na  

konferenciju za novinare 

koja će se održati  

u ponedjeljak 20. travnja 2014. u 11.30 sati  

u  auli Rektorata Sveučilišta u Zagrebu, Trg maršala Tita 14, Zagreb. 

 

 

Tema konferencije za novinare bit će    održaodržaodržaodržavanje Avanje Avanje Avanje Akakakakademske donatorske večeridemske donatorske večeridemske donatorske večeridemske donatorske večeri    koju    4444. . . . svibnja 2015svibnja 2015svibnja 2015svibnja 2015. . . . u u u u 

20202020    sati sati sati sati organiziraju Nacionalna zaklada za potporu učeničkom i studentskom standarduNacionalna zaklada za potporu učeničkom i studentskom standarduNacionalna zaklada za potporu učeničkom i studentskom standarduNacionalna zaklada za potporu učeničkom i studentskom standardu    i Sveučilište i Sveučilište i Sveučilište i Sveučilište 

u Zagrebuu Zagrebuu Zagrebuu Zagrebu, uz potporu    Ministarstva znanosti, obrazovanja i sportaMinistarstva znanosti, obrazovanja i sportaMinistarstva znanosti, obrazovanja i sportaMinistarstva znanosti, obrazovanja i sporta....    

Donatorska večer održat će se u Francuskomu paviljonu Studentskoga centra u Zagrebu pod visokim visokim visokim visokim 

pokroviteljstvom predsjednice Republike Hrvatske Kolinde Grabarpokroviteljstvom predsjednice Republike Hrvatske Kolinde Grabarpokroviteljstvom predsjednice Republike Hrvatske Kolinde Grabarpokroviteljstvom predsjednice Republike Hrvatske Kolinde Grabar----KitarovićKitarovićKitarovićKitarović. 

Akademska donatorska večer organizira se sAkademska donatorska večer organizira se sAkademska donatorska večer organizira se sAkademska donatorska večer organizira se s    ciljem promicanja važnosti potpore učeničkom i ciljem promicanja važnosti potpore učeničkom i ciljem promicanja važnosti potpore učeničkom i ciljem promicanja važnosti potpore učeničkom i 

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

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

akademske zajednice, predstavnike medijskih kuća i dr. 

Program Akademske donatorske večeri na konferenciji za novinare predstavit će rektor Sveučilišta u 

Zagrebu profprofprofprof. . . . drdrdrdr. . . . scscscsc. . . . Damir BorasDamir BorasDamir BorasDamir Boras i predsjednica Upravnoga odbora Nacionalne zaklade za potporu 

učeničkom i studentskom standardu Lidija GašparovićLidija GašparovićLidija GašparovićLidija Gašparović. 

 

Unaprijed zahvaljujem na Vašem dolasku. 

 

S poštovanjem, 

 

mr. sc. Tamara Dagen  

mob. 099 4564 443 

 

 


