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SSSSutra se otvara 19. Sutra se otvara 19. Sutra se otvara 19. Sutra se otvara 19. Smotra motra motra motra Sveučilišta u Zagrebu Sveučilišta u Zagrebu Sveučilišta u Zagrebu Sveučilišta u Zagrebu  
 

 

Sutra, u petak Sutra, u petak Sutra, u petak Sutra, u petak 14. studenoga 2014. u 9.30 sati,14. studenoga 2014. u 9.30 sati,14. studenoga 2014. u 9.30 sati,14. studenoga 2014. u 9.30 sati,    u Francuskom paviljonu svečano će biti otvorena u Francuskom paviljonu svečano će biti otvorena u Francuskom paviljonu svečano će biti otvorena u Francuskom paviljonu svečano će biti otvorena 

19. Smotra Sveučilišta u Zagrebu.19. Smotra Sveučilišta u Zagrebu.19. Smotra Sveučilišta u Zagrebu.19. Smotra Sveučilišta u Zagrebu.    

Program svečanog otvaranja Smotre započet će govorom prorektorice za studente, studije i upravljanje 

kvalitetom Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Ivane Čukovićprof. dr. sc. Ivane Čukovićprof. dr. sc. Ivane Čukovićprof. dr. sc. Ivane Čuković----BagićBagićBagićBagić, nakon čega će uslijediti 

pozdravni govori visokih uzvanika. Svečanost otvaranja završit će govorom rektora Sveučilišta u 

Zagrebu prof. dr. sc. Damira Borasaprof. dr. sc. Damira Borasaprof. dr. sc. Damira Borasaprof. dr. sc. Damira Borasa koji će Smotru proglasiti otvorenom. 

U umjetničkom dijelu programa svečanog otvaranja sudjelovat će studenti umjetničkih akademija 

Sveučilišta u Zagrebu. Gudački komorni orkestar Muzičke akademije izvest će Koncert za dvije violine 

i gudače u a-molu, op. 3, br. 8  Antonija Vivaldija, a Puhački kvintet studenata Muzičke akademije 

izvest će ulomke iz opere Carmen Georgesa Bizeta. Na svečanom otvaranju dvije studentice 

Akademije dramske umjetnosti izvest će insert iz ispitne produkcije Rekonstrukcije, a tijekom 

programa na zidovima Francuskog paviljona prikazivat će se izbor najboljih studentskih animiranih 

filmova nastalih za vrijeme studija na Akademiji likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu, Odsjeka 

za animirani film i nove medije. Program svečanog otvaranja vodit će studenti Ema Starčić s Fakulteta 

političkih znanosti i Ivan Fedor s Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu. 

Uz prorektore, dekane, profesore i studente, očekuje se da će svečanom otvaranju Smotre nazočiti 

brojni uzvanici i gosti. 

Smotra Sveučilišta u Zagrebu ove će se godine održati u petak i subotu, 14. i 15. studenoga 2014. Smotra Sveučilišta u Zagrebu ove će se godine održati u petak i subotu, 14. i 15. studenoga 2014. Smotra Sveučilišta u Zagrebu ove će se godine održati u petak i subotu, 14. i 15. studenoga 2014. Smotra Sveučilišta u Zagrebu ove će se godine održati u petak i subotu, 14. i 15. studenoga 2014. 

u u u u Studentskom centruStudentskom centruStudentskom centruStudentskom centru    u Zagrebu (Savska 25)u Zagrebu (Savska 25)u Zagrebu (Savska 25)u Zagrebu (Savska 25). Smotra će za posjetitelje oba dana biti otvorena u od 

9 do 19 sati, a ulaz na Smotru je besplatan. 

Uz 33 Uz 33 Uz 33 Uz 33 sastavnice Sveučilišta u Zagrebu (sastavnice Sveučilišta u Zagrebu (sastavnice Sveučilišta u Zagrebu (sastavnice Sveučilišta u Zagrebu (fakultete i akademijefakultete i akademijefakultete i akademijefakultete i akademije),),),),    posjetiteljima će se tijekom dva posjetiteljima će se tijekom dva posjetiteljima će se tijekom dva posjetiteljima će se tijekom dva 

dana predstaviti i drugi sudionici iz Hrvatske i inozemstvadana predstaviti i drugi sudionici iz Hrvatske i inozemstvadana predstaviti i drugi sudionici iz Hrvatske i inozemstvadana predstaviti i drugi sudionici iz Hrvatske i inozemstva    ----    sveukupno sveukupno sveukupno sveukupno oko oko oko oko sedsedsedsedamdesetamdesetamdesetamdeset    

sudionikasudionikasudionikasudionika. . . .     

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 brojnim drugim 

pojedinostima koje su mladim ljudima važne prilikom odluke o upisu na fakultet. 
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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 programe Smotre kao i proteklih godina pratiti oko Očekuje se da će programe Smotre kao i proteklih godina pratiti oko Očekuje se da će programe Smotre kao i proteklih godina pratiti oko Očekuje se da će programe Smotre kao i proteklih godina pratiti oko 

20 000 posjetitelja svih generacija.20 000 posjetitelja svih generacija.20 000 posjetitelja svih generacija.20 000 posjetitelja svih generacija.    

Uz aktivnosti na svojim izložbenim prostorima, smještenima u izložbenom šatoru i u zgradi 

Studentskoga centra, sudionici Smotre predstavljat će se tijekom dva dana i na pozornici Kina SC-a. 

Također, u okviru programa Smotre ove će godine biti organizirane radionice o prilagodbi studenata 

brucoša studiju, uspješnom pripremanju ispita i upravljanju karijerom. 

Kao i prethodnih godina, u pripremu i organizaciju ovogodišnje Smotre Sveučilišta u Zagrebu aktivno 

je uključen Studentski zbor. Studenti Sveučilišta u Zagrebu sudjeluju u osmišljavanju aktivnosti 

svojih fakulteta i akademija na izložbenim prostorima te će svojim budućim kolegama biti dostupni za 

sve informacije.  

Tehničku podršku izlagačima osigurava Sveučilišni računski centar SRCE.  

Web streaming Smotre Sveučilišta u Zagrebu osigurava Televizija Student i Akademija dramske 

umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu uz potporu Hrvatske akademske i istraživačke mreže – CARNet. 

Izravan prijenos programa Smotre moći će se pratiti na mrežnoj stranici Sveučilišta u Zagrebu 

www.unizg.hr i na mrežnoj stranici Televizije student http://televizijastudent.com/. 

U povodu održavanja 19. Smotre Sveučilišta u Zagrebu studenti Fakulteta političkih znanosti 

pripremaju posebne novine koje će se besplatno dijeliti posjetiteljima. 

Sveučilište u Zagrebu posebno zahvaljuje svim sponzorima i medijskim partnerima Smotre.  
 
Glavni sponzor Smotre je Privredna banka Zagreb, srebrni sponzori su INA-Industrija nafte d.d. i 
Nexe grupa d.d., a ostali sponzori su: Euro-Unit group, M. P. Pemont d.o.o., Senso profi d.o.o., Marines 
d.o.o., Bistra d.o.o. Đurđevac, Audio Video Consulting d.o.o., Hidroing d.d. Varaždin, Collegium 
putovanja d.o.o., Erste&Steiermärkische Bank d.d., Podravka d.d., Školski servis d.o.o., SANGRAD 
d.o.o., Oprema Radman d.o.o., b4b d.o.o., VEST-izgradnja d.o.o. i Studentski centar Varaždin. 
 
Medijski partneri Smotre su Radio Sljeme, Otvoreni radio, Radio Student, Televizija student, Global, 
Srednja.hr i Studentski.hr. 
 
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/http://smotra.unizg.hr/http://smotra.unizg.hr/....    

Smotru Sveučilišta u Zagrebu pratite i    na    Facebook stranici:  

https://www.facebook.com/pages/Smotra-Sveu%C4%8Dili%C5%A1ta-u-Zagrebu/116500148411927?ref=hl . 

Unaprijed zahvaljujem što ćete medijski pratiti svečano otvaranje i program 19. Smotre Sveučilišta u 

Zagrebu. 

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

 


