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Ured  za odnose s javnošću 
 

Zagreb,  24. studenoga 2018.  
 

    
Smotra Sveučilišta u Zagrebu održava se još danas u Studentskom Smotra Sveučilišta u Zagrebu održava se još danas u Studentskom Smotra Sveučilišta u Zagrebu održava se još danas u Studentskom Smotra Sveučilišta u Zagrebu održava se još danas u Studentskom 
centru od 9 do 15 saticentru od 9 do 15 saticentru od 9 do 15 saticentru od 9 do 15 sati    

 

Smotra Sveučilišta u ZagrebuSmotra Sveučilišta u ZagrebuSmotra Sveučilišta u ZagrebuSmotra Sveučilišta u Zagrebu, trodnevna manifestacija koja se već tradicionalno organizira kako bi 

se učenici završnih razreda srednjih škola, studenti i svi zainteresirani informirali o mogućnostima 

studiranja na preddiplomskim i diplomskim studijima, odr, odr, odr, održava još danas, u subotu 24. studenoga žava još danas, u subotu 24. studenoga žava još danas, u subotu 24. studenoga žava još danas, u subotu 24. studenoga 

u Studentskom centru u Zagrebu.u Studentskom centru u Zagrebu.u Studentskom centru u Zagrebu.u Studentskom centru u Zagrebu.    

Smotra će za posjetitelje biti otvorena danas od 9 do 15 sati. Ulaz na Smotru je besplatan.Smotra će za posjetitelje biti otvorena danas od 9 do 15 sati. Ulaz na Smotru je besplatan.Smotra će za posjetitelje biti otvorena danas od 9 do 15 sati. Ulaz na Smotru je besplatan.Smotra će za posjetitelje biti otvorena danas od 9 do 15 sati. Ulaz na Smotru je besplatan.    

Uz 34 sastavnice Sveučilišta u Zagrebu, na ovogodišnjoj Smotri predstavljaju se i druga sveučilišta, 

veleučilišta, visoke škole te ostali sudionici iz Hrvatske i Slovenije – sveukupno oko 80 sudionika.sveukupno oko 80 sudionika.sveukupno oko 80 sudionika.sveukupno oko 80 sudionika.  

Riječ je o najstarijoj manifestaciji toga tipa u RepubRiječ je o najstarijoj manifestaciji toga tipa u RepubRiječ je o najstarijoj manifestaciji toga tipa u RepubRiječ je o najstarijoj manifestaciji toga tipa u Republici Hrvatskoj, koju Sveučilište u Zagrebu lici Hrvatskoj, koju Sveučilište u Zagrebu lici Hrvatskoj, koju Sveučilište u Zagrebu lici Hrvatskoj, koju Sveučilište u Zagrebu 

organizira već više od 20 godina.organizira već više od 20 godina.organizira već više od 20 godina.organizira već više od 20 godina.    

 

Iz programa Smotre za subotu 24. studenoga izdvajamo:Iz programa Smotre za subotu 24. studenoga izdvajamo:Iz programa Smotre za subotu 24. studenoga izdvajamo:Iz programa Smotre za subotu 24. studenoga izdvajamo:    

• panelpanelpanelpanel----diskusije predstavnika sastavnica Sveučilišta u Zagrebu podiskusije predstavnika sastavnica Sveučilišta u Zagrebu podiskusije predstavnika sastavnica Sveučilišta u Zagrebu podiskusije predstavnika sastavnica Sveučilišta u Zagrebu po    područjimapodručjimapodručjimapodručjima – pozornica u  

     izložbenom šatoru od 9.30 do 14.10 sati 

     voditeljica: Matina Tenžera 

• predstavljanje studija predstavljanje studija predstavljanje studija predstavljanje studija Vojno vođenje i upravljanjeVojno vođenje i upravljanjeVojno vođenje i upravljanjeVojno vođenje i upravljanje    i i i i VojnoVojnoVojnoVojno    inženjerstvoinženjerstvoinženjerstvoinženjerstvo - pozornica u  

     izložbenom šatoru od 9.15 do 9.30 sati 

• predstavljanje Akademije dramske umjetnosti Sveučilišta u Zagrebupredstavljanje Akademije dramske umjetnosti Sveučilišta u Zagrebupredstavljanje Akademije dramske umjetnosti Sveučilišta u Zagrebupredstavljanje Akademije dramske umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu – radionice, interaktivni  

   satovi – Francuski paviljon od 9 do 15 sati 

• svečano zatvaranje Smotresvečano zatvaranje Smotresvečano zatvaranje Smotresvečano zatvaranje Smotre – pozornica u izložbenom šatoru u 14.30 sati - dodjela priznanja  

    najuspješnijim sudionicima 

 

    umjetnički program: Modna revija studenata Tekstilno tehnološkoga fakulteta Sveučilišta u  

    Zagrebu pod nazivom TTF-Kreativni fragmenti 

   → TTF će predstaviti modele iz pojedinih opera koje su proteklih godina organizirale i realizirale tri  

        umjetničke akademije koje djeluju u sastavu Sveučilišta u Zagrebu, TTF i Studij dizajna pri  

        Arhitektonskom fakultetu, modele iz kolekcije Richter  (kolekcija je nastala za potrebe natječaja  

        Richter u okviru kojeg je ostvarena suradnja između TTF-a, tvornice Čateks i Muzeja suvremene  

        umjetnosti), radove nastale u sklopu projekta Međunarodnih EDU radionica kostimografije i  

        mode, modele iz performativne izložbe Maske: staroslavenska mitologija, te sličnih projekata koji  

        se provode na TTF-u i u suradnji s umjetničkim akademijama 
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Detaljnije informacije o programu te šire informacije o Smotri Sveučilišta u Zagrebu primili ste 

mailom tijekom proteklih dana. 

 

Više informacija dostupno je na službenim mrežnim stranicama Smotre: http://smotra.unizg.hr/ . 

 

Smotru Sveučilišta u Zagrebu pratite i na Facebook stranici:  

https://www.facebook.com/smotrasveucilistauzagrebu/ . 

 

Unaprijed zahvaljujem na Vašem dolasku. 

 

S poštovanjem, 

dr. sc. Tamara Dagen  
mob. 099 4564 443 


