Ured za odnose s javnošću
Zagreb, 22. studenoga 2017.

Sutra se u Studentskom centru otvara 22.
22. Smotra Sveučilišta u
Zagrebu
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, diplomskim i poslijediplomskim studijima, otvara se sutra, u četvrtak
23. studenoga 2017. u Studentskom centru u Zagrebu (Savska 25).
Smotra će za posjetitelje
posj etitelje biti otvorena u četvrtak i petak 23. i 24. studenoga
studenoga od 10 do 18
18 sati,
sati, a u
subotu 25. studenoga od 9 do 15 sati.
sati. Ulaz na Smotru je besplatan.
Uz 34 sastavnice Sveučilišta u Zagrebu, na ovogodišnjoj Smotri predstavit će se i veleučilišta,
visoke škole
šk ole te ostali sudionici iz Hrvatske - ukupno oko 80 sudionika.
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.
Svečanost kojom će se obilježiti otvaranje 22. Smotre Sveučilišta u Zagrebu održat će se sutra, u
četvrtak 23. studenoga
studenoga 2017. u 13.30 sati u Francu
Francuskom paviljonu.
Program svečanoga otvaranja započet će nastupom Gudačkoga kvarteta Muzičke akademije,
akademije nakon
čega će se uzvanicima obratiti prorektorica za studente, studije i upravljanje kvalitetom Sveučilišta u
Zagrebu prof. dr. sc. Ivana ČukovićČuković- Bagić.
Bagić Program će se nastaviti plesom na svili u izvedbi alumna
Sveučilišta u Zagrebu Ivana Šeparovića i Nikoline
Nikoline Komljenović,
Komljenović nakon čega će uslijediti govori
visokih uzvanika.
Svečanost će se nastaviti modnom revijom studentica diplomskoga studija Kostimografija i
preddiplomskoga studija Tekstilni i modni dizajn TekstilnoTekstilno- tehnološkoga fakulteta Sveučilišta
u Zagrebu
Zagrebu tijekom koje će biti prikazani modeli nastali u okviru triju studentskih projekata – Zagreb
bijeli grad 1900, Anđeli Gustava Klimta i Kostimi iz perioda kasnog baroka, rokokoa do klasicizma. Na
svečanosti će uslijediti govor rektora Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Damira
Damira Borasa.
Borasa Program
svečanosti završit će nastupom ansambla Harmonija disonance Muzičke akademije Sveučilišta u
Zagrebu koji će izvesti hrvatske etno napjeve.
Svečanosti u Francuskom paviljonu nazočit će ministrica znanosti i obrazovanja i izaslanica
predsjednika Vlade Republike Hrvatske prof. dr. sc. Blaženka Divjak,
Divjak državni tajnik u Ministarstvu
za demografiju, obitelj i mlade i socijalnu politiku Marin Strmota,
Strmota predstavnici Grada Zagreba,
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agencija koje djeluju u području visokoga obrazovanja, rektori hrvatskih sveučilišta, prorektori, dekani
i prodekani, profesori i studenti te brojni drugi gosti i uzvanici.
Iz programa ovogodišnje Smotre posebno izdvajamo niz predavanja pod nazivom „Najbolje sa
sveučilišta“ (Kino SC-a), predstavljanje aktivnosti i projekata umjetničkih
umje tničkih akademija Sveučilišta
u Zagrebu (Francuski paviljon) i aktivnosti koje priprema pokrovitelj Smotre Grad Zagreb
(izložbeni prostor).

Detaljnije informacije o Smotri Sveučilišta u Zagrebu prethodno ste primili mailom.
Više informacija dostupno je na mrežnim stranicama: http://smotra.unizg.hr/

Unaprijed zahvaljujem na Vašem dolasku.

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