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Ured  za odnose s javnošću 
 
Zagreb,  11. studenoga 2013.  
 
 

Tjedan Sveučilišta u Zagrebu Tjedan Sveučilišta u Zagrebu Tjedan Sveučilišta u Zagrebu Tjedan Sveučilišta u Zagrebu ----    najava događanja za utorak najava događanja za utorak najava događanja za utorak najava događanja za utorak     
12. studenoga12. studenoga12. studenoga12. studenoga    
 
 
Od 11. do 16. studenoga 2013. održava se manifestacija Tjedan Tjedan Tjedan Tjedan Sveučilišta u ZagrebuSveučilišta u ZagrebuSveučilišta u ZagrebuSveučilišta u Zagrebu. U okviru 
programa manifestacije održat će se niz različitih događanja. 
 
U nastavku Vam šaljem najavu događanja za sutra, najavu događanja za sutra, najavu događanja za sutra, najavu događanja za sutra, utorak 12. studenogautorak 12. studenogautorak 12. studenogautorak 12. studenoga. 
 
    
Info dan Info dan Info dan Info dan za doktorandeza doktorandeza doktorandeza doktorande    
Utorak, 12. studenoga u 9.30 sati, Sveučilište u Zagrebu, Zvonimirova 8, dvorana 304Utorak, 12. studenoga u 9.30 sati, Sveučilište u Zagrebu, Zvonimirova 8, dvorana 304Utorak, 12. studenoga u 9.30 sati, Sveučilište u Zagrebu, Zvonimirova 8, dvorana 304Utorak, 12. studenoga u 9.30 sati, Sveučilište u Zagrebu, Zvonimirova 8, dvorana 304 
 
Info dan namijenjen je prvenstveno doktorandima koji su tek upisali doktorski studij. Cilj ovoga 
događanja je što bolje doktoranade informirati o načinu na koji su doktorski studiji organizirani na 
Sveučilištu u Zagrebu, kao i o istraživanju na doktorskom studiju i suradnji s mentorom. 
 
Program: 
 
9.00 - 9.30 Registracija  
 
9.30 - 10.00 Dobrodošlica i uvod: Doktorski studij na Sveučilištu u Zagrebu 

prof. dr. sc. Melita Kovačević, prorektorica za istraživanje i tehnologiju 
Sveučilišta u Zagrebu 
prof dr. sc. Neven Budak, predsjednik Odbora za doktorske programe Sveučilišta u  

 Zagrebu 
 

10.00 - 10.30  Istraživanje kao temelj doktorskog studija 
prof. dr. sc. Hrvoje Buljan, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički  

 fakultet 
 

10.30 - 11.00 Kvalitetna suradnja s mentorom 
prof. dr. sc. Adrijan Barić, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i 
računarstva 
 

 11.00 - 11.30 Razgovor uz kavu 
 
 11.30 - 12.00  Iskustva s doktorskog studija 

dr. sc. Vladimir Čeperić, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva,  
 KU Leuven  

dr. sc. Tomislav Pejković, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet,  
 Université de Strasbourg 
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12.00 - 12.3o  Kako Vam Ured za doktorske studije i programe može pomoći? 
mr. sc. Slaven Mihaljević, voditelj Ureda za doktorske studije i programe Sveučilišta 
u Zagrebu 

 
    
    
Svečana dodjela spomen medaljaSvečana dodjela spomen medaljaSvečana dodjela spomen medaljaSvečana dodjela spomen medalja    redovitim profesorima Sveučilišta u Zagrebu umirovljenima u redovitim profesorima Sveučilišta u Zagrebu umirovljenima u redovitim profesorima Sveučilišta u Zagrebu umirovljenima u redovitim profesorima Sveučilišta u Zagrebu umirovljenima u 
akademskoj godini akademskoj godini akademskoj godini akademskoj godini 2012./2013.2012./2013.2012./2013.2012./2013.  
Utorak, 12. studenoga u 11Utorak, 12. studenoga u 11Utorak, 12. studenoga u 11Utorak, 12. studenoga u 11    sati, Sveučilište u Zagrebu, sati, Sveučilište u Zagrebu, sati, Sveučilište u Zagrebu, sati, Sveučilište u Zagrebu, aula Rektorata, Trg maršala Tita 14aula Rektorata, Trg maršala Tita 14aula Rektorata, Trg maršala Tita 14aula Rektorata, Trg maršala Tita 14    
 
Rektor prof. dr. sc. Aleksa Bjeliš i prorektori dodijelit će 79 medalja profesorima Sveučilišta u Zagrebu 
umirovljenima u ak. god. 2012./2013. 
 
 
Detaljan program manifestacije Tjedan Sveučilišta u Zagrebu dostupan je na mrežnoj stranici 
Sveučilišta www.unizg.hr . 
 
 
 

S poštovanjem, 

mr. sc. Tamara Dagen 

mob. 099 4564 443 

 


