Ured za odnose s javnošću
Zagreb, 18. studenoga 2016.

Smotra Sveučilišta u Zagrebu ostaje otvorena još danas i sutra u
Studentskom centru
Smotra Sveučilišta u Zagrebu, trodnevna manifestacija koja se već tradicionalno svake
godine održava u mjesecu studenome, ostaje otvorena još danas i sutra u Studentskom
centru u Zagrebu.
Smotra je za posjetitelje otvorena danas, u petak 18. studenoga, od 10 do 18 sati, a
sutra, u subotu 19. studenoga, od 9 do 15 sati. Ulaz na Smotru je besplatan.
Uz 34 sastavnice Sveučilišta u Zagrebu, na Smotri se ove godine predstavljaju brojna
veleučilišta, visoke škole te ostali sudionici iz Hrvatske.
Osim informiranja studenata o mogućnostima studiranja na preddiplomskim, diplomskim
i poslijediplomskim studijima, ove se godine u sklopu programa Smotre održava i niz
popularnoznanstvenih i umjetničkih prezentacija pod nazivom „Najbolje sa
Sveučilišta“. Nastavnici i studenti fakulteta i akademija Sveučilišta u Zagrebu na
pristupačan način u okviru ovoga dijela programa predstavljaju inovativne i atraktivne
teme i projekte kojima se bave naši istraživači, umjetnici i studenti kako bi posjetitelji –
budući studenti Sveučilišta u Zagrebu – dobili informacije o studijima i sveučilišnom životu
kojih nema u brošurama, na mrežnim stranicama ili društvenim mrežama.
Iz programa ovogodišnje Smotre posebno izdvajamo i niz aktivnosti koje u okviru
zajedničkoga predstavljanja pripremaju umjetničke akademije Sveučilišta u Zagrebu
(Akademija dramske umjetnosti, Akademija likovnih umjetnosti i Muzička akademija) u
Francuskom paviljonu.
Također pokrovitelj Smotre Sveučilišta u Zagrebu, Grad Zagreb, priprema niz aktivnosti
kojima buduće studente želi informirati o besplatnim uslugama zdravstvenih ustanova u
Zagrebu namijenjenih mladima i različitim programima savjetovanja.
Detaljan program Smotre pogledajte na poveznici: http://smotra.unizg.hr/program/.
Više informacija dostupno je na mrežnim stranicama: http://smotra.unizg.hr/
Unaprijed zahvaljujem što ćete javnost izvijestiti o ovom važnom sveučilišnom događanju.
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