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Ured  za odnose s javnošću 
 

Zagreb,  22. studenoga 2018.  

 

    

Smotra Sveučilišta u Zagrebu otvara se danas u Studentskom Smotra Sveučilišta u Zagrebu otvara se danas u Studentskom Smotra Sveučilišta u Zagrebu otvara se danas u Studentskom Smotra Sveučilišta u Zagrebu otvara se danas u Studentskom 

centrucentrucentrucentru        

SSSSmotra Sveučilištamotra Sveučilištamotra Sveučilištamotra Sveučilišta    u Zagrebuu Zagrebuu Zagrebuu 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, svečano biti otvorenasvečano biti otvorenasvečano biti otvorenasvečano biti otvorena    danas, u četvrtak 22. danas, u četvrtak 22. danas, u četvrtak 22. danas, u četvrtak 22. 

studenoga 2018. u Studentskom centru u Zagrebustudenoga 2018. u Studentskom centru u Zagrebustudenoga 2018. u Studentskom centru u Zagrebustudenoga 2018. u Studentskom centru u Zagrebu (Savska 25). 

 

Smotra će za posjetitelje biti otvorena u četvrtak i petak 22. i 23. studenoga od 10 do 18 sati, a u Smotra će za posjetitelje biti otvorena u četvrtak i petak 22. i 23. studenoga od 10 do 18 sati, a u Smotra će za posjetitelje biti otvorena u četvrtak i petak 22. i 23. studenoga od 10 do 18 sati, a u Smotra će za posjetitelje biti otvorena u četvrtak i petak 22. i 23. studenoga od 10 do 18 sati, a u 

subotu 24. studenoga od 9 do 15 sati. Ulaz na Smotru je besplatan.subotu 24. studenoga od 9 do 15 sati. Ulaz na Smotru je besplatan.subotu 24. studenoga od 9 do 15 sati. Ulaz na Smotru je besplatan.subotu 24. studenoga od 9 do 15 sati. Ulaz na Smotru je besplatan.    

 

SveSveSveSvečanost kojom će se službeno obilježiti otvaranje ovogodišnje Smotre Sveučilišta u Zagrebu čanost kojom će se službeno obilježiti otvaranje ovogodišnje Smotre Sveučilišta u Zagrebu čanost kojom će se službeno obilježiti otvaranje ovogodišnje Smotre Sveučilišta u Zagrebu čanost kojom će se službeno obilježiti otvaranje ovogodišnje Smotre Sveučilišta u Zagrebu 

održat će se danas u 11 sati u Francuskom paviljonu.održat će se danas u 11 sati u Francuskom paviljonu.održat će se danas u 11 sati u Francuskom paviljonu.održat će se danas u 11 sati u Francuskom paviljonu.    

    

Program svečanoga otvaranja Smotre započet će pozdravnim govorom rektora Sveučilišta u Zagrebu 

prof. dr. sc. Damprof. dr. sc. Damprof. dr. sc. Damprof. dr. sc. Damira Borasaira Borasaira Borasaira Borasa. Na svečanosti će uslijediti pozdravni govori visokih uzvanika. Uz 

sanacijskoga upravitelja Studentskoga centra u Zagrebu Mirka BošnjakaMirka BošnjakaMirka BošnjakaMirka Bošnjaka, očekuje se da će se 

uzvanicima na svečanom otvaranju obratiti pomoćnica ministrice znanosti i obrazovanja pppprof. dr. sc. rof. dr. sc. rof. dr. sc. rof. dr. sc. 

Ivana FranićIvana FranićIvana FranićIvana Franić, predsjednik Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti akademik Zvonko Kusićakademik Zvonko Kusićakademik Zvonko Kusićakademik Zvonko Kusić, 

zamjenica gradonačelnika Grada Zagreba dr. sc. Jelena Pavičić Vukičevićdr. sc. Jelena Pavičić Vukičevićdr. sc. Jelena Pavičić Vukičevićdr. sc. Jelena Pavičić Vukičević te predsjednica Republike 

Hrvatske Kolinda GrabarKolinda GrabarKolinda GrabarKolinda Grabar----KitarovićKitarovićKitarovićKitarović, koja će Smotru Sveučilišta u Zagrebu proglasiti otvorenom. 

 

U glazbenom dijelu programa svečanoga otvaranja sudjelovat će studenti Muzičke akademije 

Sveučilišta u Zagrebu, a on je posvećen predstavljanju tambure, hrvatskoga tradicijskoga i 

nacionalnoga glazbala. 

 

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 Frano RidjanFrano RidjanFrano RidjanFrano Ridjan. 

 

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 sudionikasveukupno oko 80 sudionikasveukupno oko 80 sudionikasveukupno oko 80 sudionika. 

Riječ je o najstarijoj Riječ je o najstarijoj Riječ je o najstarijoj Riječ je o najstarijoj manifestaciji toga tipa u Republici Hrvatskoj, koju Sveučilište u Zagrebu manifestaciji toga tipa u Republici Hrvatskoj, koju Sveučilište u Zagrebu manifestaciji toga tipa u Republici Hrvatskoj, koju Sveučilište u Zagrebu manifestaciji toga tipa u Republici 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.    
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Iz današnjeg programa Smotre Sveučilišta u Zagrebu (četvrtak) izIz današnjeg programa Smotre Sveučilišta u Zagrebu (četvrtak) izIz današnjeg programa Smotre Sveučilišta u Zagrebu (četvrtak) izIz današnjeg programa Smotre Sveučilišta u Zagrebu (četvrtak) izddddvajamo:vajamo:vajamo:vajamo:    

 

- predstavljanje sastavnica Sveučilišta u Zagrebu - pozornica u izložbenom šatoru  – od 10 do 10.40 te  

   od 12 do 18 sati 

 

- predstavljanje ostalih sudionika – druga sveučilišta, veleučilišta i visoke škole – pozornica u zgradi  

   SC-a od 14 do 15 sati 

 

- svečanost službenog otvaranja Smotre Sveučilišta u Zagrebu - Francuski paviljon u 11 sati 

 

- Crash test dva automobila – Fakultet prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu -  dvorište SC-a u 13  

   sati 

 

- koncert studenata Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu - Francuski paviljon u 17 sati 

 

 

Detaljnije informacije o programu svečanoga otvorenja te cijelom programu Smotre Sveučilišta u 

Zagrebu, kao i šire informacije o Smotri, primili mailom proteklih dana. 

 

 

Više informacija dostupno je na 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 


