Ured za odnose s javnošću
Zagreb, 19. studenoga 2019.

Smotra Sveučilišta u Zagrebu otvara se 21. studenoga u
Studentskom centru
Smotra 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, otvara se u četvrtak 21. studenoga 2019. u Studentskom centru u
Zagrebu (Savska 25).
Smotra će za posjetitelje biti otvorena u četvrtak i petak 21. i 22. studenoga od 10
do 18 sati, a u subotu 23. studenoga od 9 do 15 sati. Ulaz na Smotru je besplatan.
Svečanost kojom će se službeno obilježiti otvaranje ovogodišnje Smotre
Sveučilišta u Zagrebu održat će se u četvrtak 21. studenoga 2019. u 11 sati u
Francuskom paviljonu.
Program svečanoga otvaranja Smotre započet će pozdravnim govorom visokih
uzvanika. Uslijedit će govor rektora Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Damira
Borasa, koji će Smotru proglasiti otvorenom. Uz prorektore, dekane i prodekane,
profesore i studente, očekuje se da će svečanom otvaranju Smotre nazočiti
predstavnici agencija koje djeluju u području visokoga obrazovanja, rektori hrvatskih
sveučilišta te brojni drugi gosti i uzvanici. Program svečanoga otvaranja Smotre vodit
će Martina Validžić. U glazbenom dijelu programa svečanoga otvaranja sudjelovat
će studenti Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu.
Podsjetimo, Sveučilište u Zagrebu i ove godine organizira Smotru kako bi se učenici
završnih razreda srednjih škola, studenti i svi zainteresirani informirali o studijskim
programima i upisnim uvjetima, studentskome životu i uvjetima smještaja tijekom
studiranja u Zagrebu, opremljenosti pojedinih fakulteta, kreativnim mjestima za
zapošljavanje u pojedinim strukama te o mnogim drugim pojedinostima koje su
mladim ljudima važne prilikom odluke o upisu na fakultet.
Riječ je o najstarijoj manifestaciji toga tipa u Republici Hrvatskoj, koju
Sveučilište u Zagrebu organizira već više od 20 godina.
Uz 34 sastavnice Sveučilišta u Zagrebu, na ovogodišnjoj Smotri predstavit će se i
druga sveučilišta, veleučilišta, visoke škole te ostali sudionici iz Hrvatske i
Slovenije – sveukupno oko 80 sudionika.
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Iz programa ovogodišnje Smotre posebno izdvajamo predstavljanja sudionika
razgovorima na pozornicama s voditeljima.
Na pozornici koja će biti smještena u izložbenom šatoru predviđeno je
predstavljanje sudionika, odnosno razgovori s predstavnicima sastavnica, kako
bi se posjetitelji upoznali s aktivnostima fakulteta i akademija o kojima nema
informacija u brošurama, na mrežnim stranicama ili društvenim mrežama. Sve
će se sastavnice Sveučilišta u Zagrebu u četvrtak i petak, 21. i 22. studenoga 2019.,
predstavljati u trajanju od 10 minuta u obliku razgovora jednoga predstavnika
sastavnice i jednoga studenta s voditeljima programa na pozornici.
U subotu 23. studenoga 2019. sastavnice će se skupno predstavljati u okviru
pojedinih područja zajedničkim razgovorom po jednoga predstavnika fakulteta ili
akademije (profesora ili predstavnika uprave) s voditeljima programa na pozornici.
Taj će razgovor biti svojevrsna panel-diskusija kojoj je cilj na atraktivan način
posjetiteljima Smotre predstaviti prednosti upisa na specifični studijski program
u odnosu na slične studije u istom znanstvenom području.
Također, u četvrtak i petak, 21. i 22. studenoga, na pozornici smještenoj u zgradi
SC-a na sličan će se način predstavljati ostali sudionici Smotre – druga
sveučilišta, veleučilišta i visoke škole.
Više informacija dostupno je na mrežnim stranicama: http://smotra.unizg.hr/ .
Glavni sponzor Smotre Sveučilišta u Zagrebu je Hrvatska gospodarska komora. Zlatni
su sponzori Janaf d. d. i Zagrebačka banka, srebrni sponzori Studentski centar
Varaždin i OTP banka, a brončani sponzor Prvo plinarsko društvo. Ostali su sponzori
Gradska plinara Zagreb – opskrba i Privredna banka Zagreb. Suorganizatori Smotre
su Sveučilišna tiskara i Studentski centar u Zagrebu. Partneri Smotre su Bistra d. o. o.,
Cedevita, Kala i Audio Video Consulting Zagreb – AVC.
Glavni medijski partner ovogodišnje Smotre je Laganini FM. Medijski su partneri
Jutarnji list, Radio Sljeme, Z1 televizija, Global, Radio Student, Televizija Student i
sveučilišne novine Universitas.
Pobliže informacije o Smotri Sveučilišta u Zagrebu prethodno ste primili e-poštom.
Smotru Sveučilišta u Zagrebu pratite i na Facebook stranici:
https://www.facebook.com/smotrasveucilistauzagrebu/ .

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