Zagreb, 16. studenoga 2013.

Poštovani,
podsjećam Vas da se još danas u Boćarskom domu održava Smotra Sveučilišta u Zagrebu.
Smotra je za posjetitelje otvorena od 9 do 15 sati. Ulaz na Smotru je besplatan.
Posebno najavljujem da će danas u 10 sati Smotru Sveučilišta u Zagrebu posjetiti predsjednik
Republike Hrvatske prof. dr. sc. Ivo Josipović.

Iz današnjeg programa Smotre posebno izdvajamo:
•

11.00 – 11.45 sati, pozornica u zgradi

Tribina RAZLIKUJEMO LI KOMPETENCIJE?
Tribina Razlikujemo li kompetencije? predstavit će različitosti prvih dviju razina visokog
obrazovanja, odnosno razliku između prvostupnika i magistara. Sudionici tribine iznijet će različite
pristupe i stavove o ovoj temi te pokušati odgovoriti na pitanja prepoznaju li se različitosti
kompetencija prvostupnika i magistara na tržištu rada, koje su mogućnosti njihova zapošljavanja te
prilagođava li se sustav kvalifikacija potrebama i promjenama tržišta rada u tom kontekstu.
Moderator: prof. dr. sc. Vjeran Strahonja,
Strahonja dekan Fakulteta organizacije i informatike Sveučilišta u
Zagrebu
Na tribini sudjeluju:
prof. dr. sc. Zvonimir Šikić,
Šikić Fakultet strojarstva i brodogradnje
Marija Kolovrat,
Kolovrat voditeljica EduCentra (portal Moj posao)
prof. dr. sc. Aleksa Bjeliš,
Bjeliš rektor Sveučilišta u Zagrebu
mr. sc. Sanja CrnkovićCrnković- Pozaić,
Pozaić savjetnica u Ministarstvu rada i mirovinskog sustava

•

12.00 - 13. 00 sati, šator (balon)

Radionica KAKO DOBRO (NA)UČITI?
Sudjelovanjem na ovoj radionici neki će se podsjetiti, a neki tek doznati kako što učinkovitije svladati
i organizirati (akademsko) gradivo i uspješno se pripremiti za nadolazeće ispite/testove.
Voditeljica: Doris Čuržik,
Čuržik Centar za savjetovanje i podršku studentima Sveučilišta u Zagrebu
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•

13.00 – 13.45 sati, pozornica u zgradi

Svečano zatvaranje
zatvaranje Smotre Sveučilišta u Zagrebu i dodjela priznanja najuspješnijim izlagačima

Napominjem da izložbeni prostori ostaju otvoreni do 15 sati.

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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