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Na svečanosti održanoj danas u auli Rektorata Sveučilišta u Zagrebu rektor prof. dr. sc. Damir Boras 

promovirao je 91 sveučilišnog specijalista.    

Riječ je o studentima koji su uspješno završili sveučilišne interdisciplinarne poslijediplomske 

specijalističke studije Ekoinženjerstvo, Javna uprava, Konferencijsko prevođenje, Poslovno upravljanje u 

graditeljstvu, Prava djece, Reguliranje tržišta elektroničkih komunikacija i Upravljanje gradom. Svi 

navedeni studijski programi izvode se u okviru Centra za poslijediplomske studije Sveučilišta u Zagrebu. 

Program svečane promocije započeo je intoniranjem Himne Republike Hrvatske, nakon čega se 

kandidatima, njihovim obiteljima i gostima obratio rektor prof. dr. sc. Damir Boras. Na svečanosti je 

uslijedio pozdravni govor prof. dr. sc. Tomislava Bolanče u ime voditelja svih sedam studijskih programa.  

Nakon što je rektor kandidatima dodijelio diplome, program promocije završio je intoniranjem 

akademske himne Gaudeamus igitur. 

 

Podsjetimo, na Sveučilištu u Zagrebu izvodi se ukupno 12 sveučilišnih interdisciplinarnih 

poslijediplomskih specijalističkih studija. Riječ je o studijima u čijem izvođenju sudjeluje dvadesetak 

sastavnica Sveučilišta u Zagrebu. Tijekom posljednjih šest godina, od 2009. do danas, ove je studijske 

programe uspješno završilo 12 magistara znanosti i 318 sveučilišnih specijalista. 

 

Uz rektora prof. dr. sc. Damira Borasa, prorektora za znanost, međuinstitucijsku i međunarodnu 

suradnju prof. dr. sc. Miloša Judaša i dekane sastavnica Sveučilišta u Zagrebu, svečanoj promociji 

sveučilišnih specijalista nazočili su voditelji i zamjenici spomenutih specijalističkih studija, te njihovi 

predstavnici: prof. dr. sc. Tomislav Bolanča (Ekoinženjerstvo), prof. dr. sc. Tihomir Hunjak (Poslovno 

upravljanje u graditeljstvu), prof. dr. sc. Dubravka Hrabar (Prava djece), prof. dr. sc. Gordan Ježić 

(Reguliranje tržišta elektroničkih komunikacija), prof. dr. sc. Gojko Bežovan (Upravljanje gradom), doc. 

dr. sc. Vedran Đulabić (Javna uprava) i prof. dr. sc. Marko Petrak (Konferencijsko prevođenje). 
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