Zagreb, 15. studenoga 2013.

Poštovani,

podsjećam Vas da se Smotra Sveučilišta u Zagrebu održava od 14. do 16. studenoga u Boćarskom
domu.
Uz 33 fakulteta i akademija Sveučilišta u Zagrebu, posjetiteljima se u tri dana predstavljaju i
veleučilišta, visoke škole, studentske udruge i ostali sudionici iz Hrvatske i inozemstva. Na
ovogodišnjoj Smotri predstavlja se 110 sudionika.
sudionika Osim iz Hrvatske, sudionici Smotre dolaze iz
Slovenije, Austrije, Velike Britanije, Francuske, Nizozemske, Danske i Njemačke.
Smotra je za posjetitelje danas,
danas, u petak 15. studenoga, otvorena od 9 do 18.30 sati, a sutra, u
subotu 16. studenoga, od 9 do 15 sati. Ulaz na Smotru je besplatan.
Uz aktivnosti na svojim izložbenim prostorima, smještenima u zgradi i u izložbenom šatoru (balonu)
Boćarskog doma, sudionici Smotre predstavljat će se posebnim prezentacijama na pozornici u
izložbenom šatoru. Također, u sklopu programa predviđeno je i održavanje različitih tribina i
radionica, uz kraće nastupe i predstavljanja različitih studentskih sportskih i umjetničkih grupa.

Iz današnjeg programa Smotre posebno izdvajamo:
•

12 sati - pozornica u šatoru (balonu)

predstavljanje novih studija Sveučilišta u Zagrebu Vojno vođenje i upravljanje i Vojno
inženjerstvo koji će se od sljedeće akademske godine izvoditi u suradnji s Hrvatskim vojnim
učilištem „Petar Zrinski“
Nove studijske program predstavit će:
rektor Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Aleksa Bjeliš
ministar obrane Ante Kotromanović
ravnatelj Hrvatskog vojnog učilišta "Petar Zrinski" general-pukovnik Slavko Barić
•

14.30 - 15. 30 sati, balon

Radionica KAKO TRAŽITI (I NAĆI) POSAO?
Traženje posla zahtjevan je i izazovan posao. Pri tome je vrlo važno prikupljati i učinkovito koristiti
informacije o sebi i svijetu rada kao i o potencijalnom poslodavcu. Često su iznimno važne i vještine
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samoprezentacije, odnosno prezentacije vlastitih kvaliteta kako bismo potaknuli poslodavca da nas
poželi u svom timu.
Kroz ovu radionicu pružit ćemo korisne smjernice u traženju (i nalaženju) posla kako bismo vam
olakšali potragu:
• kako tražiti poslovne prilike?
• kako se predstaviti potencijalnom poslodavcu?
• koji su to "tajni sastojci" uspješnog životopisa?
Voditeljica: Ivana RajićRajić- Stojanović
Stojanović,
ić Centar za savjetovanje i podršku studentima Sveučilišta u
Zagrebu

•

15.30 - 16.00 sati, pozornica u zgradi

Tribina NASTAVAK SPORTSKE KARIJERE U OČUVANJU ZDRAVLJA STUDENATA KROZ

SVEUČILIŠNI SPORT I NASTAVU TJELESNE I ZDRAVSTVENE KULTURE
Cilj tribine je upoznati maturante o tome koliko je važno redovito se baviti tjelovježbom i na
akademskoj razini, o čemu će naučiti na obveznoj nastavi TZK-a, te o mogućnostima koje im pruža
sveučilišni sport.
Mederatorica: Irena Bagarić,
Bagarić prof., voditeljica Ureda za sport Sveučilišta u Zagrebu

Detaljan program, popis sudionika, sponzora i medijskih partnera, kao i ostale informacije o Smotri
dostupni su na mrežnoj stranici: http://smotra.unizg.hr/ .

Unaprijed zahvaljujem na Vašem dolasku.

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