OBRAZOVANJE
Svečanom sjednicom Senata obilježene 43 godine postojanja i rada Sveučilišta u Mostaru
Sveučilište u Mostaru održalo je svečanu sjednicu Senata u okviru Dana Sveučilišta i obilježavanja 43
godine djelovanja. Tim povodom prof. dr. Zoran Tomić, rektor SUM-a zahvalio je svim predstavnicima
univerziteta/sveučilišta, institucija i predstavnicima vlasti na dugogodišnjoj potpori u razvoju Sveučilišta
ka jednoj modernoj, europskoj visokoobrazovnoj instituciji.

Dva desetljeća Fakulteta

SUM SOVA počela s radom: News agencija i praksa na

zdravstvenih studija Sveučilišta u

jednom mjestu

Mostaru
Prije dva
desetljeća
na
Sveučilištu
u Mostaru
utemeljen
je Fakultet
zdravstvenih studija kao ustrojbena
jedinica, na kojem se školuje oko
1200 studenata. Dekan Fakulteta Ivan
Vasilj je kazao kako je fakultet u svojih
dvadeset godina postojanja zabilježio

Sveučilište u Mostaru je predstavilo i svečano otvorilo novi

veliki rast i napredak. "Fakultet

sveučilišni news portal - SUM SOVA, koji će uz SUM TV,

zdravstvenih studija je od više škole

sveučilišne novine Universitas Mostariensis i proizvodnju

postao respektabilan fakultet na

radijskih sadržaja na SUM radiju čiji se početak djelovanja

Sveučilištu u Mostaru, BiH i regiji koji

očekuje za prvi dio sljedeće godine, činiti produkcijski dio

sa sva tri ciklusa nastave omogućava

Medijskog i istraživačkog centra SUM-a.

našim studentima školovanje i velike
mogućnosti učenja i napredovanja".

Dan izvrsnosti na SUMU
Dan izvrsnosti posvećen je
nagradama i priznanjima,
dobitnicima Rektorove nagrade
te dodjeli plaketa i povelja
pojedincima i institucijama koje
su pridonijele razvoju i promociji
Sveučilišta u Mostaru.
Upriličeno je proglašenje
profesora emeritusa te novog
počasnog zvanja na Sveučilištu,
profesor honoris, odnosno
počasnog profesora. Novim
asistentima dodijeljeni su
ugovori o radu što je
omogućeno kroz program
sufinanciranja Federalnoga
zavoda za zapošljavanje.

Promovirani diplomanti Akademije likovnih umjetnosti: "Akademija je odraz našega društva i
kulture"
Akademija likovnih umjetnosti na Širokom Brijegu
sastavna je članica Sveučilišta u Mostaru i jedina članica
umjetničkog karaktera. Osim prepoznatljivosti u polju
nastave i edukacije studenata, Akademija se predstavlja
i radom svog nastavničkog kadra na brojnim
samostalnim i skupnim izložbama u zemlji i inozemstvu.

ZNANOST I RAZVOJ
Otvaranjem SUM TV Sveučilište u Mostaru postaje produkcijsko središte
U okviru 43. obljetnice Sveučilišta u Mostaru svečano je otvorena sveučilišna televizija SUM TV. Riječ je
o suvremenom edukacijskom i produkcijskom akademskom središtu temeljenom na internet platformi.
Projekt je inicijalno zamišljen kao prostor edukacije studenata, no SUM TV je imao značaj u odgovoru na
pandemiju korona virusa, tako što su osnovnim i srednjim školama pomogli u produkciji sadržaja.

PROMOCIJA 37 DOKTORA ZNANOSTI

Otvorena prva Sveučilišna tiskara u Bosni i Hercegovini
Nakon ranije utemeljene Sveučilišne
nakladničke kuće PRESSUM, moderno
je opremljena elektronička tiskara koja
će omogućiti puno lakše tiskanje svih
izdanja nastavnika i publikacija
Sveučilišta. Iz tiska su već izašle prve
tiskovine, a prva među njima je Glasnik
Sveučilišta u Mostaru, koji objedinjuje
pravne akte koje je Sveučilište donijelo u razdoblju od 2012. do 2020. Prorektor za znanost i razvoj
Sveučilišta u Mostaru Ivo Čolak kazao je kako SUM objavljuje sedamnaest znanstvenih i znanstvenoistraživačkih časopisa, brojne zbornike radova, redovite publikacije, pedeset do šezdeset udžbenika
godišnje. Tiskara će raditi punom parom i bit će u potpunosti iskorištena, a značit će i ogromnu uštedu
Sveučilištu.

MEĐUINSTITUCIONALNA SURADNJA
Rektori javnih sveučilišta i univerziteta BiH potpisali 'mostarski' sporazum
Sporazum o međusobnom razumijevanju i suradnji
sveučilišta i univerziteta Rektorskog
zbora/Rektorske konferencije Bosne i Hercegovine
potpisan je na sjednici zbora/konferencije u okviru
Dana Sveučilišta u Mostaru. Rektori javnih
sveučilišta i univerziteta zajednički su dogovorili i
potpisali suradnju u vidu međusobnih posjeta,
konzultacija nastavnika i znanstvenika, organizacije
znanstvenih skupova i konferencija te promoviranja
univerzalnih akademskih vrijednosti. Zajedničkim
snagama provodit će reformu visokog obrazovanja
u cilju ispunjavanja pretpostavki za aktivnim i
punopravnim sudjelovanjem u europskom
istraživačkom i akademskom prostoru.
Dogovorena je i suradnja u razmjeni znanstvenih
informacija i publikacija kao i mobilnost nastavnika, suradnika, istraživača i studenata na svim razinama.
Osim toga, rektori su razmatrali inicijativu izmjena i dopuna Okvirnog zakona o visokom obrazovanju.

STUDENTI

Svečana dodjela Rektorovih nagrada najboljim studentima Sveučilišta u Mostaru

Rektorovu nagradu dobio je 31 student, od kojih je 28 dobitnika Rektorove nagrade za uspjeh, a tri za
znanstveni rad, umjetnički rad i šport te je dodijeljena i jedna Rektorova nagrada timu od četiri studenta
za promicanje Sveučilišta u Mostaru.

SUMIT

Prvi "Smart Campus" u Bosni i Hercegovini

Prvi sveučilišni „Smart Campus“ u Bosni i
Hercegovini postavljen je na Sveučilištu u
Mostaru u suradnji s tvrtkama Ericsson Nikola
Tesla, HT Eronet i SUMIT-om, a djeluje na
najnovijoj NB IoT komunikacijskoj mreži.

UMJETNOST
Svečano otvorena umjetnička galerija Sveučilišta u Mostaru
Sveučilišna galerija najsuvremeniji je izložbeni prostor u BiH, modularan i prilagodljiv, čak i za složene
umjetničke projekte. Galerija ima vlastitu zbirku, urede, specijaliziranu knjižnicu za povijest umjetnosti
koja već sada broji 800 naslova i muzejsku čuvaonicu za pohranu umjetnina sa svim sigurnosnim i
konzervatorskim uvjetima. Usmjerena je približavanju umjetnosti studenskoj populaciji, ali i bogaćenju
likovne scene kvalitetnim izložbama, programima i suradnjama te pružanju mogućnosti za afirmaciju
mladih umjetnika.
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