Zagreb, 13. studenoga 2013.

Smotra Sveučilišta u Zagrebu otvara se 14. studenoga u
Boćarskom domu
Ove godine, u razdoblju od 14. do 16. studenoga,
studenoga održava se 18. Smotra Sveučilišta u Zagrebu. Smotra
je namijenjena učenicima završnih razreda srednjih škola i studentima, ali i svima koje zanima
nastavak školovanja na Sveučilištu u Zagrebu, kao i na drugim visokoškolskim institucijama u
Republici Hrvatskoj i Europskoj uniji.
Na Smotri se predstavlja 110 izlagača, pripremljen je i bogat popratni program predstavljanja
studijskih programa, održat će se radionice i tribine sa zanimljivim temama i panelistima, a Smotru će
posjetiti i predsjednik Republike Hrvatske,
Hrvatske , kao i neki ministri.
Moto ovogodišnje Smotre je Karijera bez granica.
Smotra Sveučilišta u Zagrebu
Zagrebu,
rebu, koja se po prvi puta održava u Boćarskom domu u Zagrebu
(Prisavlje 2),
2), svečano će biti otvorena u četvrtak 14. studenoga u 10 sati.
Program svečanog otvaranja Smotre posvećen je plesnoj umjetnosti budući da se od ove akademske
godine po prvi puta u Hrvatskoj, na Sveučilištu u Zagrebu, izvode preddiplomski studiji Suvremenog
plesa i Baletne pedagogije na Akademiji dramske umjetnosti.
Nakon pozdravnih govora prorektorice za studente i studije prof. dr. sc. Blaženke Divjak te visokih
uzvanika, Smotru će otvoriti rektor Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Aleksa Bjeliš. Očekuje se da
svečanom otvaranju Smotre, kao i prethodnih godina, nazočiti brojni uzvanici i gosti.
U umjetničkom dijelu programa svečanog otvaranja nastupit će studentice studija Suvremenog plesa
koje će izvesti Pro-Impro uz pratnju korepetitora-udaraljkaša Mire Manojlovića. Također, sa željom da
se na svečanom otvaranju Smotre posebna pažnja usmjeri na poticanje studentskog amaterizma, ali i
da se dodatno istakne da je Republika Hrvatska od 1. srpnja nova članica Europske unije te da se na
poseban način poželi dobrodošlica stranim izlagačima na ovogodišnjoj Smotri, poseban program
izvest će članovi Studentskog kulturno-umjetničkog društva Ivan Goran Kovačić, grupe Međunarodni
folklor. U programu svečanog otvaranja nastupit će i Etno kazališna glumačka skupina Mokre gljive s
Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, koja je ove godine nagrađena Posebnom Rektorovom
nagradom, a izvest će isječak iz predstave Balade Petrice Kerempuha.
Smotra Sveučilišta u Zagrebu održava se tijekom tri dana, od 14. do 16. studenoga,
studenoga u Boćarskom
domu,
domu pod pokroviteljstvom Grada Zagreba.
Zagreba
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Uz 33 fakulteta i akademija Sveučilišta u Zagrebu, posjetiteljima će se u tri dana predstaviti i
veleučilišta, visoke škole, studentske udruge i ostali sudionici iz Hrvatske i inozemstva. Na
ovogodišnjoj Smotri predstavit će se oko 110 sudionika.
sudionika Osim iz Hrvatske, sudionici Smotre dolaze iz
Slovenije, Austrije, Velike Britanije, Francuske, Nizozemske, Danske i Njemačke.
Sveučilište u Zagrebu i ove godine organizira Smotru kako bi se učenici završnih razreda srednjih
škola i svi zainteresirani iz prve ruke informirali o studijskim programima i uvjetima upisa na
pojedine studijske programe, studentskom životu, uvjetima smještaja tijekom studiranja u Zagrebu i
brojnim drugim detaljima koji su mladim ljudima važni prilikom odluke o upisu na fakultet. Nadalje,
Smotra je namijenjena i studentima budući da su organizirane radionice, tribine i individualno
savjetovanje o tome kako uspješno učiti i naučiti, kreativnim mjestima i načinima zapošljavanja u
pojedinim strukama, novim radnim uvjetima, strateškim smjernicama razvoja u Hrvatskoj,
razlikovanju kompetencija na pojedinim razinama studija (prvostupnici vs. magistri struke) i drugim
zanimljivim temama.
Kao i proteklih godina, u okviru suradnje između Sveučilišta u Zagrebu i srednjih škola, programe
Smotre pratit će srednjoškolci iz cijele Hrvatske, koji će na Smotru Sveučilišta u Zagrebu stići u
organiziranim skupinama. Očekuje se da će program ovogodišnje Smotre pratiti oko 25000
25000
posjetitelja svih generacija.
Smotra će za posjetitelje biti otvorena u četvrtak i petak 14. i 15. studenoga od 9 do 18.30 sati, a
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 panel-diskusija,
tribina i radionica, uz kraće nastupe i predstavljanja različitih studentskih sportskih i umjetničkih
grupa.
U okviru programa Smotre održat će tri tribine (Što nas (ne) ograničava,
ograničava Nastavak sportske karijere
u očuvanju zdravlja studenata
studenata kroz sveučilišni sport i nastavu tjelesne i zdravstvene kulture i
Razlikujemo li kompetencije) i dvije radionice (Kako tražiti (i naći) posao? i Kako dobro
(na)učiti?).
U programu Smotre posebno ističemo predstavljanje novih studija Sveučilišta u Zagrebu koji se
izvode u suradnji s Hrvatskim vojnim učilištem „Petar Zrinski“. To su studiji Vojno vođenje i
upravljanje i Vojno inženjerstvo, koji bi se trebali početi izvoditi od sljedeće akademske godine.
Predstavljanju ovih novih studijskih programa, u petak 15. studenoga u 12 sati, nazočit će ministar
obrane Ante Kotromanović.
U subotu 16. studenoga Smotru Sveučilišta u Zagrebu posjetit će predsjednik Republike Hrvatske
prof. dr. sc. Ivo Josipović.
Josipović
Detaljan program, popis sudionika i sve dodatne informacije o Smotri Sveučilišta u Zagrebu objavljene
su na mrežnoj stranici http://smotra.unizg.hr/,
http://smotra.unizg.hr/ koja je kao i prethodnih godina dvojezična (hrvatski,
engleski).

Sveučilište u Zagrebu, p.p. 407, Trg maršala Tita 14, HR-10000 Zagreb
tel.: +385 (0)1 4564 443; faks: +385 (0)1 4830602
e-mail: tdagen@unizg.hr; url.: www.unizg.hr

Kao i prethodnih godina, u pripremu i organizaciju ovogodišnje Smotre Sveučilišta u Zagrebu aktivno
su uključeni studenti koji sudjeluju u osmišljavanju aktivnosti svojih fakulteta i akademija na
izložbenim prostorima te su svojim budućim kolegama dostupni za sve informacije.
U skladu sa sveučilišnom politikom jednakog pristupa obrazovanju, posebna pažnja usmjerena je na
uključivanje većeg broja studenata s invaliditetom u pripremu i realizaciju programa. Također,
Sveučilište je u aktivnosti u sklopu Smotre uključilo i studente slabijeg socijalnog statusa koji su se
natjecali za dobivanje stipendije, ali je zbog velikog zanimanja i jake konkurencije nažalost nisu dobili.
Tehničku podršku izlagačima Smotre osigurava Sveučilišni računski centar SRCE.

Web streaming Smotre Sveučilišta u Zagrebu osigurava Televizija Student.
Ovogodišnja Smotra Sveučilišta u Zagrebu održava se u sklopu programa manifestacije Tjedan

Sveučilišta u Zagrebu.
Sveučilište u Zagrebu posebno zahvaljuje svim sponzorima i medijskim partnerima Smotre.
Detaljan program, popis sudionika, sponzora i medijskih partnera, kao i ostale informacije o Smotri
dostupni su na mrežnoj stranici http://smotra.unizg.hr/ .

Dobro došli na 18. Smotru Sveučilišta u Zagrebu!
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