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                                 Zagreb, 19. svibnja 2014.  

 

 
 
Pozivamo Vas na  

svečano potpisivanjesvečano potpisivanjesvečano potpisivanjesvečano potpisivanje    

SporazumaSporazumaSporazumaSporazuma o izvođenju po izvođenju po izvođenju po izvođenju poslijediplomskog specijalističkog studija oslijediplomskog specijalističkog studija oslijediplomskog specijalističkog studija oslijediplomskog specijalističkog studija 

DiplomacijaDiplomacijaDiplomacijaDiplomacija  

između Ministarstva vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske    i  

Sveučilišta u Zagrebu 

u srijedu 21. svibnja 2014. u 13 sati,  

u svečanoj auli Ministarstva vanjskih i europskih poslova, Trg N. Š. Zrinskog 7-8. 

 
 

U ime Ministarstva vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske Sporazum o izvođenju 

poslijediplomskog specijalističkog studija Diplomacija potpisat će prva potpredsjednica Vlade Republike 

Hrvatske i ministrica vanjskih i europskih poslova pppprof. dr. sc. Vesna Pusićrof. dr. sc. Vesna Pusićrof. dr. sc. Vesna Pusićrof. dr. sc. Vesna Pusić, a u ime Sveučilišta u Zagrebu 

rektor prof. dr. sc. Aleksa Bjelišprof. dr. sc. Aleksa Bjelišprof. dr. sc. Aleksa Bjelišprof. dr. sc. Aleksa Bjeliš.  

 

Sporazumom se uređuju odnosi između Ministarstva vanjskih i europskih poslova i Sveučilišta u Zagrebu u 

izvođenju poslijediplomskog specijalističkog studija Diplomacija, na koji bi u skladu s odlukom Senata 

Sveučilišta u Zagrebu prva generacija studenata trebala biti upisana sljedeće akademske godine (ak. god. 

2014./2015.). 

 

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

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske. U izvođenju studija sudjelovat će 

Ekonomski fakultet, Fakultet političkih znanosti, Filozofski fakultet i Pravni fakultet. Riječ je o 

interdisciplinarnom studiju kojim se povezuju akademska znanja i praktična diplomatska iskustva. 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.  
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Studij se izvodi tijekom tri semestra, a njegovim završetkom kandidati će steći naziv sveučilišni specijalist 

diplomacije.  

Nastava u okviru poslijediplomskog specijalističkog studija Diplomacija izvodit će se u prostorijama 

Ministarstva vanjskih i europskih poslova RH u Zagrebu, prostorijama sastavnica Sveučilišta u Zagrebu koje 

sudjeluju u izvođenju studija te u Centru za poslijediplomske studije Sveučilišta u Zagrebu.  

Program studija izvodit će nastavnici Sveučilišta u Zagrebu te stručnjaci iz drugih znanstveno-nastavnih 

institucija i diplomatske službe.  

Očekuje se da će natječaj za upis prve generacije studenata na poslijediplomski specijalistički studij 

Diplomacija biti raspisan tijekom lipnja 2014. 

 

 

Unaprijed zahvaljujem na Vašem dolasku. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KONTAKT ZA MEDIJE: 
 
Ministarstvo vanjskih i europskih poslova RH              Sveučilište u Zagrebu 
Ured glasnogovornika                                                   mr. sc. Tamara Dagen, glasnogovornica 
tel. 01 4597 704                                                                                                         tel. 01 4564 443 
e-mail: glasnogovornik@mvep.hr                 mob. 099 4564 443 
                    e-mail: tamara.dagen@unizg.hr  


