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Ured  za odnose s javnošću 

 
Zagreb,  25. studenoga 2017.  
 

 
 
Smotra Sveučilišta u Zagrebu ostaje otvorena još danas u 
Studentskom centru 

 
Smotra Sveučilišta u Zagrebu, trodnevna manifestacija koja se već tradicionalno svake 
godine održava u mjesecu studenome, ostaje otvorena još danas u Studentskom centru u 
Zagrebu. 

Smotra je za posjetitelje danas otvorena 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 – ukupno oko 80 sudionika. 

Osim informiranja studenata o mogućnostima studiranja na preddiplomskim, 
diplomskim i poslijediplomskim studijima, ove se godine u sklopu programa Smotre u 
Kinu SC-a održava i niz predavanja pod nazivom „Najbolje sa Sveučilišta“. Nastavnici i 
studenti fakulteta i akademija Sveučilišta u Zagrebu na pristupačan način u okviru ovoga 
dijela programa posjetiteljima predstavljaju aktivnosti sastavnica Sveučilišta o kojima 
nema informacija u brošurama, na mrežnim stranicama ili društvenim mrežama.   

Iz programa ovogodišnje Smotre posebno izdvajamo i niz aktivnosti koje su u okviru 
zajedničkoga predstavljanja pripremile umjetničke akademije Sveučilišta u Zagrebu u 
Francuskom paviljonu, te interaktivna predavanja u atriju SC-a na kojima studenti 
dobivaju savjete kako oblikovati motivacijsko pismo i životopis, što očekivati na 
selekcijskim intervjuima, kako razvijati osobine koje su ključne odlike uspješnih studenata i 
dr. Detaljan program Smotre dostupan je na poveznici: http://smotra.unizg.hr/program/.  

Najuspješnijim sudionicima 22. Smotre Sveučilišta u Zagrebu priznanja će u Kinu SC-
a danas u 13.30 sati dodijeliti rektor prof. dr. sc. Damir Boras i prorektorica za 
studente, studije i upravljanje kvalitetom prof. dr. sc. Ivana Čuković-Bagić. 

Više informacija o Smotri Sveučilišta u Zagrebu dostupno je na mrežnim stranicama: 
http://smotra.unizg.hr/. 

Smotru Sveučilišta u Zagrebu pratite i na Facebook stranici:  
https://www.facebook.com/smotrasveucilistauzagrebu/ . 

 

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


