Ured za odnose s javnošću
Zagreb, 10. travnja 2017.

U srijedu na Sveučilištu u Zagrebu dva važna događanja - svečana dodjela
stipendija i stručna rasprava o kulturnim politikama i kulturnim
industrijama kao poticajim
poticajima
im a društvenoga razvo
razvo ja
U srijedu 12. travnja 2017. na Sveučilištu u Zagrebu održat će dva važna događanja. U 9.30 sati u
koncertnoj dvorani Blagoje Bersa na Muzičkoj akademiji Sveučilišta u Zagrebu svečano će biti
dodijeljene stipendije Sveučilišta u Zagrebu
Zagre bu za ak. god. 2016./2017.
U skladu s Odlukom Senata Sveučilišta u Zagrebu, na svečanosti će se dodijeliti 510 stipendija studentima
Sveučilišta u Zagrebu.
Zagrebu U kategoriji za izvrsnost (kategorija A) ukupno će biti dodijeljeno 410 stipendija, u
kategoriji stipendija za studente koji studiraju nastavničke studijske programe u području matematike,
prirodnih znanosti i informatike (STEM; kategorija B) bit će dodijeljeno 40 stipendija, 10 stipendija dodijelit
će se uspješnim studentima sportašima (kategorija C), a 50 stipendija studentima slabijega socioekonomskoga statusa (kategorija D). Ukupni iznos stipendije za svaku od navedenih kategorija je 10. 000
kuna. Pritom, pravo na primanje ove novčane potpore ne mogu ostvariti studenti koji već primaju
stipendiju drugoga stipenditora.
Stipendistima će se na svečanosti obratiti rektor Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Damir Boras i
prorektorica za studente, studije i upravljanje kvalitetom prof. dr. sc.
sc. Ivana ČukovićČuković-Bagić. Svečanosti će
nazočiti prorektori Sveučilišta u Zagrebu, dekani i prodekani sastavnica, profesori te drugi gosti. Umjetnički
program svečanosti pripremaju studenti Muzičke akademije i Akademije dramske umjetnosti Sveučilišta u
Zagrebu.
Istoga dana u 11 sati u auli Sveučilišta u Zagrebu održat će se stručna rasprava Kulturne politike i
kulturne industrije kao poticaj gospodarskog razvoja .
Riječ je o dvanaestom skupu u sklopu tribine Inovacije i transfer tehnologije – poticaj gospodarskoga razvoja
Hrvatske, koji organizira Sveučilište u Zagrebu u suradnji s Hrvatskom akademijom znanosti i umjetnosti te
partnerom Udrugom inovatora Hrvatske. Suorganizator stručne rasprave je poslijediplomski sveučilišni
specijalistički interdisciplinarni studij Intelektualno vlasništvo.
Na skupu će se raspravljati o utjecaju dobro promišljene i usmjerene kulturne politike na rast
gospodarstva Republike Hrvatske.
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Skup će započeti pozdravnim govorima rektora Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Damira Borasa i
predsjednika Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti akademika Zvonka Kusića,
Kusića nakon čega će uvodno
izlaganje o kulturnim politikama održati ministrica kulture dr. sc. Nina ObuljenObuljen- Koržinek.
Koržinek
Voditelj stručnoga skupa je prorektor za inovacije, transfer tehnologije i komunikacije Sveučilišta u Zagrebu
prof. dr. sc. Miljenko Šimpraga,
Šimpraga a panel-raspravu moderirat će voditeljica poslijediplomskoga
sveučilišnoga specijalističkoga interdisciplinarnoga studija Intelektualno vlasništvo doc. dr. sc. Romana
MatanovacMatanovac-Vučković. U panel-raspravi sudjelovat će redatelj red. prof. art. Zrinko Ogresta s Akademije
dramske umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu, glazbenik Tonči Huljić,
Huljić ravnateljica Etnografskoga muzeja u
Zagrebu Goranka Horjan,
Horjan savjetnik-mentor u Uredu glavnog ravnatelja Hrvatske radiotelevizije Damir
Novinić i direktorica Sektora za razvoj i strateška partnerstva Rijeka 2020. – Europska prijestolnica kulture
Irena Kregar Šegota.

Unaprijed zahvaljujem na Vašem dolasku na ova dva važna sveučilišna događanja.

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