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Ured  za odnose s javnošću 
 
 Zagreb, 4. studenoga 2013.  

 
 
Poštovani,  

najavljujem Vam da će se u razdoblju od 11. do 16. studenoga od 11. do 16. studenoga od 11. do 16. studenoga od 11. do 16. studenoga održavati    Tjedan Sveučilišta u ZagrebuTjedan Sveučilišta u ZagrebuTjedan Sveučilišta u ZagrebuTjedan Sveučilišta u Zagrebu. 

Program ove sveučilišne manifestacije započet će 11. studenoga u 11 sati svečanom11. studenoga u 11 sati svečanom11. studenoga u 11 sati svečanom11. studenoga u 11 sati svečanom    sjednicom Senata sjednicom Senata sjednicom Senata sjednicom Senata 
Sveučilišta u ZagrebuSveučilišta u ZagrebuSveučilišta u ZagrebuSveučilišta u Zagrebu koja će se održati u auli Rektorata. Tijekom svečanosti bit će dodijeljene nagrade 
Fran Bošnjaković i Andrija Mohorovičić, počasna zvanja professor emeritus te posebna priznanja Sveučilišta 
u Zagrebu. 

Tijekom Tjedna Sveučilišta u Zagrebu održat će se niz događanja i manifestacija. 

Posebno najavljujem Smotru Sveučilišta u ZagrebuSmotru Sveučilišta u ZagrebuSmotru Sveučilišta u ZagrebuSmotru Sveučilišta u Zagrebu koja će se po prvi puta održati u Boćarskom domu u Boćarskom domu u Boćarskom domu u Boćarskom domu u 
Zagrebu od 14. do 16. studenogaZagrebu od 14. do 16. studenogaZagrebu od 14. do 16. studenogaZagrebu od 14. do 16. studenoga. Smotra će svečano biti otvorena u četvrtak 14. studenogaSmotra će svečano biti otvorena u četvrtak 14. studenogaSmotra će svečano biti otvorena u četvrtak 14. studenogaSmotra će svečano biti otvorena u četvrtak 14. studenoga    u 10 sati.u 10 sati.u 10 sati.u 10 sati. 

Također, u okviru programa manifestacije Tjedan Sveučilišta u Zagrebu bit će obilježena    110. obljetnica 110. obljetnica 110. obljetnica 110. obljetnica 
sporta na Sveučilištu u Zagrebu i HAŠKsporta na Sveučilištu u Zagrebu i HAŠKsporta na Sveučilištu u Zagrebu i HAŠKsporta na Sveučilištu u Zagrebu i HAŠK----a Mladosta Mladosta Mladosta Mladost na svečanosti koja će se Velikoj dvorani Hrvatskoga 
vojnog učilišta „Petar Zrinski“ održati 11. studenoga u 18 sati.  

U programu Tjedna Sveučilišta u Zagrebu ističe se i Info dan za doktorandeInfo dan za doktorandeInfo dan za doktorandeInfo dan za doktorande, prezentacija značajnih prezentacija značajnih prezentacija značajnih prezentacija značajnih 
dostignuća mladih znanstvenika dostignuća mladih znanstvenika dostignuća mladih znanstvenika dostignuća mladih znanstvenika sastavnica Sveučilišta u Zagrebu, kao i    radionice na temu eradionice na temu eradionice na temu eradionice na temu e----učenjaučenjaučenjaučenja. 

U prilogu maila  šaljem Vam detaljni program manifestacije Tjedan Sveučilišta u Zagrebu, uz napomenu da 
ćete informacije o svakom događanju pravovremeno primati mailom. 

Unaprijed zahvaljujem što ćete pratiti programe koji se organiziraju u okviru manifestacije Tjedan 
Sveučilišta u Zagrebu. 

Unaprijed zahvaljujem na Vašem dolasku. 

 

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

 


