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Ured  za odnose s javnošću 
 

Zagreb,  2. studenoga 2018.  

 

 

    

PPPProslaroslaroslaroslava Dana Sveučilišta u Zagrebu va Dana Sveučilišta u Zagrebu va Dana Sveučilišta u Zagrebu va Dana Sveučilišta u Zagrebu 3. i 5. studenoga 2018.3. i 5. studenoga 2018.3. i 5. studenoga 2018.3. i 5. studenoga 2018.    
 

 

UUUU    subotu 3. studenoga 2018. u 10 sati, u Hrvatskom narodsubotu 3. studenoga 2018. u 10 sati, u Hrvatskom narodsubotu 3. studenoga 2018. u 10 sati, u Hrvatskom narodsubotu 3. studenoga 2018. u 10 sati, u Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu, održat će senom kazalištu u Zagrebu, održat će senom kazalištu u Zagrebu, održat će senom kazalištu u Zagrebu, održat će se    

svečanost u povodu Dana Sveučilišta u Zagrebu. Ovom svečanošću usvečanost u povodu Dana Sveučilišta u Zagrebu. Ovom svečanošću usvečanost u povodu Dana Sveučilišta u Zagrebu. Ovom svečanošću usvečanost u povodu Dana Sveučilišta u Zagrebu. Ovom svečanošću ujedno će se obilježiti jedno će se obilježiti jedno će se obilježiti jedno će se obilježiti 

početak 350. akademske godine, u kojoj Sveučilište u Zagrebu započinje s proslavom ove početak 350. akademske godine, u kojoj Sveučilište u Zagrebu započinje s proslavom ove početak 350. akademske godine, u kojoj Sveučilište u Zagrebu započinje s proslavom ove početak 350. akademske godine, u kojoj Sveučilište u Zagrebu započinje s proslavom ove 

značajne obljetnice.značajne obljetnice.značajne obljetnice.značajne obljetnice.    

 

Program svečane sjednice započet će pozdravnim govorima visokih uzvanika, nakon čega će se 

nazočnima obratiti rektor Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Damir Borasprof. dr. sc. Damir Borasprof. dr. sc. Damir Borasprof. dr. sc. Damir Boras izlaganjem Sveučilište u 

Zagrebu na početku 350. akademske godine. Na svečanosti će rektor dodijeliti 19 počasnih zvanja i 

titula professor emeritus umirovljenim profesorima Sveučilišta u Zagrebu, nagrade „Fran 

Bošnjaković“ i „Andrija Mohorovičić“ za 2018. te posebna priznanja studentima, profesorima i 

suradnicima Sveučilišta. 

 

Prije početka svečanosti, tijekom kretanja prorektora i dekana predvođenih rektorom Sveučilišta u 

Zagrebu prema zgradi HNK-a, u vremenu od 9.30 do 9.35 sati kratkotrajno će biti obustavljen promet 

na sjevernoj strani Trga Republike Hrvatske. 

 

Istoga dana, u subotu 3. studenoga 2018. u 14 sati, u auli Sveučilišta u Zagrebu održat će se Istoga dana, u subotu 3. studenoga 2018. u 14 sati, u auli Sveučilišta u Zagrebu održat će se Istoga dana, u subotu 3. studenoga 2018. u 14 sati, u auli Sveučilišta u Zagrebu održat će se Istoga dana, u subotu 3. studenoga 2018. u 14 sati, u auli Sveučilišta u Zagrebu održat će se 

Drugi rektorski forum zapadnoga BalkanaDrugi rektorski forum zapadnoga BalkanaDrugi rektorski forum zapadnoga BalkanaDrugi rektorski forum zapadnoga Balkana. Riječ je o skupu na kojem će sudjelovati 20 rektora 

sveučilišta s toga područja. Tijekom foruma rektori će potpisati Sporazum o osnivanju Zajednice Sporazum o osnivanju Zajednice Sporazum o osnivanju Zajednice Sporazum o osnivanju Zajednice 

sveučilišta zapadnoga Balkanasveučilišta zapadnoga Balkanasveučilišta zapadnoga Balkanasveučilišta zapadnoga Balkana, čime će se unaprijediti suradnja i zajedničko djelovanje ovih 

sveučilišta u području znanosti, visokoga obrazovanja, istraživanja i transfera znanja. 

 

 

Program obilježavanja Dana Sveučilišta u Zagrebu nastavit će se u ponedjeljak 5. studenoga Program obilježavanja Dana Sveučilišta u Zagrebu nastavit će se u ponedjeljak 5. studenoga Program obilježavanja Dana Sveučilišta u Zagrebu nastavit će se u ponedjeljak 5. studenoga Program obilježavanja Dana Sveučilišta u Zagrebu nastavit će se u ponedjeljak 5. studenoga 

2018.2018.2018.2018.    

 

U auli Sveučilišta u 11 sati svečano će bit dodijeljene spomenu 11 sati svečano će bit dodijeljene spomenu 11 sati svečano će bit dodijeljene spomenu 11 sati svečano će bit dodijeljene spomen----medalje profesorima medalje profesorima medalje profesorima medalje profesorima 

umirovljenima u akademskoj godini 2017./2018.umirovljenima u akademskoj godini 2017./2018.umirovljenima u akademskoj godini 2017./2018.umirovljenima u akademskoj godini 2017./2018.    

 

Nakon svečane dodjele spomen-medalja, sveučilišno će izaslanstvo u 12.30 sati na groblju sveučilišno će izaslanstvo u 12.30 sati na groblju sveučilišno će izaslanstvo u 12.30 sati na groblju sveučilišno će izaslanstvo u 12.30 sati na groblju 

Mirogoju položiti vijence i odati počMirogoju položiti vijence i odati počMirogoju položiti vijence i odati počMirogoju položiti vijence i odati počast preminulim profesorima i studentima Sveučilišta u ast preminulim profesorima i studentima Sveučilišta u ast preminulim profesorima i studentima Sveučilišta u ast preminulim profesorima i studentima Sveučilišta u 

Zagrebu.Zagrebu.Zagrebu.Zagrebu.    

 

Također, istoga dana, u auli u 14 sati, rektor prof. dr. sc. Damir Boras dodijelit će nagrade u auli u 14 sati, rektor prof. dr. sc. Damir Boras dodijelit će nagrade u auli u 14 sati, rektor prof. dr. sc. Damir Boras dodijelit će nagrade u auli u 14 sati, rektor prof. dr. sc. Damir Boras dodijelit će nagrade 

studentima športašima za ak. god. 2017./2018.studentima športašima za ak. god. 2017./2018.studentima športašima za ak. god. 2017./2018.studentima športašima za ak. god. 2017./2018.    
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Detaljnije informacije o proslavi Dana Sveučilišta u Zagrebu prethodno ste primili mailom u srijedu. 

 

  

 

Unaprijed zahvaljujem na Vašem dolasku. 

 

 

S poštovanjem, 

dr. sc. Tamara Dagen 

mob. 099 4564 443 


