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Zagreb, 4. studenoga 2019. 

 

 

Proslava 350. obljetnice Sveučilišta u Zagrebu nastavlja se i 

danas nizom događanja 

 
Proslava 350. obljetnice Sveučilišta u Zagrebu nastavlja se i danas, u ponedjeljak 4. 

studenoga 2019. nizom događanja. 

 

Sveučilišno je izaslanstvo predvođeno rektorom i prorektorima na groblju Mirogoj u 

9 sati položilo vijence i odalo počast preminulim profesorima i studentima Sveučilišta 

u Zagrebu. 
 

Akademski dio proslave nastavit će se svečanom sjednicom Senata koja će se u auli 

Sveučilišta održati s početkom u 11 sati. Program svečane sjednice započet će 

pozdravnim govorima visokih uzvanika, nakon čega će se nazočnima obratiti rektor 

Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Damir Boras izlaganjem na temu „Sveučilište u 

Zagrebu na početku 351. akademske godine“. Na svečanosti će rektor dodijeliti 26 

počasnih zvanja i titula professor emeritus umirovljenim profesorima Sveučilišta u 

Zagrebu, nagrade „Fran Bošnjaković“ i „Andrija Mohorovičić“ za 2019. te posebna 

priznanja studentima i suradnicima Sveučilišta. 

 

Akademski dio obilježavanja 350. obljetnice nastavit će se dodjelom priznanja 

studentima športašima Sveučilišta u Zagrebu. Svečanost dodjele održat će se u 

Francuskom paviljonu Studentskoga centra s početkom u 14 sati (Savska 25, Zagreb). 

 

U auli Sveučilišta u Zagrebu u 17 sati svečano će bit dodijeljene spomen-medalje 

profesorima umirovljenima u akademskoj godini 2018./2019. 
 

Podsjećam Vas da se program svečanoga obilježavanja 350. obljetnice Sveučilišta u 

Zagrebu nastavlja i sutra, u utorak 5. studenoga. 

 

U auli Sveučilišta sutra u 9 sati obilježit će se 10 godina zajedničkoga diplomskoga studija 

Sveučilišta u Zagrebu i Sveučilišta u Orléansu iz područja bioindustrije. 

 

Istoga dana u 18 sati u Zagrebačkoj katedrali održat će se svečana Misa Zaziva Duha 

Svetoga „Veni Sancte Spiritus“ za 351. akademsku godinu (2019./2020.). 

 

Unaprijed zahvaljujem što ćete medijski popratiti događanja u povodu 350. obljetnice 

Sveučilišta u Zagrebu. 

 

   

  S poštovanjem, 

 

  dr. sc. Tamara Dagen 

  mob. 099 4564 443 


