SVEUČILIŠTE U MOSTARU
#jednojeSveučilište

OBRAZOVANJE
Počela nova akademska godina na SUM-u
Novaakademska 2020./2021. godina za studente svih ustrojbenih jedinica Sveučilišta u Mostaru počela je 5. listopada
u online okruženju obraćajem rektora SUM-a prof. dr. Zorana Tomića.

Sveučilište usvojilo Krizni plan

Nastava na SUM-u i dalje će se

Od iduće akademske godine

pripravnosti i odgovora na

održavati u kombiniranom

ukidaju se indeksi na

pojavu COVID19

modelu

Sveučilištu u Mostaru

Kriznim planom je definirana

Kombinirani model je optimalan

organizacija rada i radno vrijeme,

oblik održavanja nastave kako bi se

tijela SUM-a i fakulteta koja će

zaštitilo zdravlje svakoga studenta,

pratiti epidemiološku situaciju,

nastavnoga i nenastavnoga osoblja

organizacija nastave, preventivne

i drugih osoba uključenih u proces

epidemiološke mjere, vođenje

rada i nastave.

evidencije, sustav informiranja te
nadzor provedbe Kriznog plana.

Na inicijativu Studentskoga zbora
Sveučilišta u Mostaru od iduće
akademske 2021./2022. godine
ukida se indeks kao javna isprava
te će studenti imati studentsku
iskaznicu koja će uključivati eIndeks
uz ostale digitalne usluge. Zaključak
je to sastanka voditelja Centra za
informacijske tehnologije doc. dr.
Tomislava Volarića i vodstva
Studentskoga zbora, v.d.
predsjednice Marije Barun i Laure
Bogdan. Sveučilište u Mostaru bit
će prvo sveučilište u regiji koje će
uvesti ovakav oblik identifikacije
studenata.

Svečano promovirano 30 magistara farmacije

Prilikom posjete konzula Babića istaknuta

Rektori javnih sveučilišta u BiH razmatrali aktualna

neraskidiva veza Akademije i Hrvatske

akademska pitanja

Rektori javnih sveučilišta/univerziteta razmijenili su
iskustva početka tekuće akademske godine. Sva
sveučilišta/univerziteti krenut će s kombiniranim
Dekan Akademije Stjepan Skoko i prodekan Svetislav
Cvetković predstavili su konzulu Babiću slikarski i
grafički odjel Akademije te obišli ljevaonicu i radionice za
izradu stakla i metala.

modelom nastave što uključuje nastavu u klasičnom
obliku u skladu s epidemiološkim uvjetima i odredbama
nadležnih tijela te online nastavu. Ovaj model, koji
primjenjuju i europska sveučilišta rektori smatraju
optimalnim, kako za studente tako i za nastavnike i
nenastavno osoblje, na dobrobit njihova zdravlja.

Rektor Tomić: Razvijamo i standardiziramo moderno europsko i
svjetsko sveučilište

Hrvatska radiotelevizija o Sveučilištu u Mostaru

Prof. dr. Jasmina Havranek: Sveučilište u Mostaru pokazalo je svjesnost o značaju kvalitete
Prof. dr. sc. Jasmina Havranek, ravnateljica je Agencije za znanost i obrazovanje koja promiče važnost osiguravanja
kvalitete visokoga obrazovanja u Republici Hrvatskoj. S prof. dr. sc. Havranek razgovarali smo o učincima pandemije
na visoko obrazovanje, procesu reakreditacije, ali i poziciji Sveučilišta u Mostaru u europskom akademskom prostoru..

MEĐUNARODNA SURADNJA

Rektor Tomić primio generalnog konzula Turske u Mostaru
.Rektor Sveučilišta u Mostaru prof. dr. Zoran Tomić sastao se s Yaşarom Ergünom, novoimenovanim generalnim
konzulom Republike Turske u Mostaru..

Medicinski fakultet SUM-a potpisao sporazum sa

SUM sudjelovao na Danima Erasmusa 2020

StudiMed organizacijom iz Kölna
U sklopu obilježavanja Dana Erasmusa 2020 Ured za
Sveučilište u Mostaru i Medicinski fakultet Sveučilišta u

međunarodnu suradnju Sveučilišta u Mostaru

Mostaru potpisali su međunarodni Ugovor o suradnji sa

sudjelovao je na online sastanku: Razgovor o Erasmus+

StudiMed, njemačkom organizacijom koja surađuje s

suradnji između Sveučilišta Francuske i Bosne i

preko 30 sveučilišta diljem Europe s ciljem

Hercegovine, u organizaciji Veleposlanstva Francuske u

omogućavanja studentima pristup studijima medicine,

Bosni i Hercegovini.

dentalne medicine i veterine u inozemstvu.

Sveučilište u Mostaru nova je članica BRAUIC

Kick-off sastanak Scientix 4 Nacionalnih kontakt

konzorcija

točaka
Na online

Nakon

2020

raspisanog

konferenciji &

poziva

Presidents’

Scientix-a u

Forum of

srpnju 2020.

The Belt and

za svoje

Road

Nacionalne

Architectural

kontakt točke (NCP) u sklopu EUN (European

University

Schoolnet) partnerstva, Sveučilište u Mostaru je po prvi

International

put dobilo ulogu Nacionalne kontakt točke u Bosni i

Consortium,

Hercegovini. Time je Sveučilište u Mostaru postalo jedna

na kojem su

od 26 Nacionalnih kontakt točaka diljem Europe. Tu će

izlagali

ulogu u Bosni i Hercegovini imati u sljedeće dvije i pol

predstavnici

godine.

sveučilišta iz
cijelog
svijeta, najavljena je iznimna čast da će upravo
Sveučilište u Mostaru, nakon Pekinga, Kuala Lumpura i
Moskve biti suorganizator i domaćin ove međunarodne
konferencije 2021.

PROJEKTI

Obrazovanje uz rad – na SUM-u predstavljen projekt dualnog
obrazovanja

ZNANOST I RAZVOJ

Prof. dr. Jasmina Havranek: „Sveučilište u Mostaru je u fazi ozbiljnog razvoja“
Ravnateljica Agencije za znanost i visoko obrazovanje Republike Hrvatske prof. dr. Jasmina Havranek boravila je u
radnoj posjeti SUM-u te održala radne sastanke s upravom te posjetila Sveučilišnu televiziju. Cilj radne posjete bio je
utvrditi je li SUM na odgovarajući način ispunio preporuke Agencije za narednu reakreditaciju.

Ministar Grlić Radman: Sveučilište u Mostaru je

Kampus Sveučilišta u Mostaru uskoro postaje

otvoreno i multikulturalno

Smart Campus

Ministar vanjskih i europskih

Projekt „Smart

poslova Republike Hrvatske dr. sc.

Parking“ kao dio

Gordan Grlić Radman s

„Smart Campus“

izaslanstvom boravio je u radnoj

projekta

posjeti Sveučilištu u Mostaru te je

nastavljen je

tom prilikom održao sastanak s

postavljanjem

upravom Sveučilišta u Mostaru na čelu s rektorom prof.

senzora

dr. Zoranom Tomićem te je održao predavanje na temu

detekciju

„25 godina Daytona“.

za

zauzetosti mjesta
za parkiranjem na parkiralište u sklopu SUM kampusa.

Uspješno peto, a prvo online,
izdanje konferencije PR & Media
Days Mostariensis
Organizatori konferencije su Studij
odnosa s javnošću, Filozofski
fakultet i Sveučilište u Mostaru, i Al
Ghurair Sveučilište iz Dubaija.

MEĐUINSTITUCIONALNA SURADNJA

Rektor Tomić primio izaslanstvo Grada Ljubuškog

Potpisan ugovor o financijskoj potpori iz

Sveučilište u Mostaru surađivat će s Institutom

sredstava Državnog proračuna Republike

Ivo Pilar iz Zagreba

Hrvatske
U Institutu društvenih znanosti Ivo Pilar u Zagrebu
Rektor Sveučilišta u Mostaru prof. dr. Zoran Tomić i

održan je sastanak rektora Sveučilišta u Mostaru prof.

državni tajnik Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan

dr. Zorana Tomića i prof. dr. Vlade Majstorovića,

Republike Hrvatske Zvonko Milas potpisali su Ugovor o

prorektora za međusveučilišnu i međuinstitucionalnu

financijskoj potpori za provedbu programa i projekata iz

suradnju s ravnateljem Instituta prof. dr. Željkom

sredstava Državnog proračuna Republike Hrvatske za

Holjevcem i ddr. sc. Miljenkom Brekalom o

2020. godinu temeljem odluke donesene na sjednici

mogućnostima suradnje dviju institucija..

Vlade Republike Hrvatske.

STUDENTI

Biskup Palić poručio studentima da razvijaju um i intelekt te da duhovno rastu
Povodom početka nove akademske 2020./2021. godine u mostarskoj Katedrali održana je Sveta Misa, zaziv Duha
Svetoga za uspješnu godinu. Misno slavlje predvodio je mons. dr. Petar Palić, biskup mostarsko-duvanjski i apostolski
upravitelj trebinjsko – mrkanski.

SUMIT

Potpisan Sporazum o uspostavi suradnje u digitalizaciji odgojno obrazovnog programa s Vladom Županije
Posavske
Izaslanstvo Sveučilišta u Mostaru u okviru radnog posjeta Županiji Posavskoj potpisalo je Sporazum o uspostavi
suradnje u digitalizaciji odgojno obrazovnog sustava između SUM-a i Vlade Županije Posavske s ciljem jačanja
kapaciteta obrazovnog sustava i osposobljavanja učenika za daljnje školovanje, tržište rada i cjeloživotno učenje.
Sveučilište će na temelju potpisanoga sporazuma školama u Županiji Posavskoj omogućiti e-Maticu - matičnu knjigu u
digitalnom obliku, izradu elektroničkog identiteta za učenike i nastavnike, Školarac - sustav za učenje na daljinu,
adresu elektroničke pošte za sve korisnike s domenom skole.sum.ba te Cloud server u suradnji s HT Eronetom. Osim
toga, SUMIT će osigurati i e-dnevnik te web stranice za sve škole.

SUMIT održao sastanke s
ravnateljima 135 osnovnih i
srednjih škola

SUMIT održao online edukacije

Nastavak suradnje SRCA I

o organizaciji nastave u

SUMIT-a

virtualnom okruženju za 1942
nastavnika iz 135 škola

U organizaciji ministarstava

Učestali online sastanci poput ovih
predstavljaju samo korak naprijed u

obrazovanja, znanosti, kulture i

SUMIT je održao pet online

sporta županija u kojima se nastava

edukacija pod nazivom

u osnovnim i srednjim školama

"Organizacija nastave u virtualnom

izvodi po nastavnom planu i

okruženju - sustav Školarac“ za

programu na hrvatskom jeziku i

nastavnike škola u županijama koje

Zavoda za školstvo Hercegovačko-

rade po nastavnom planu i

suradnji između Sveučilišta u
Mostaru, Centra za informacijske
tehnologije Sveučilišta u Mostaru
(SUMIT-a) i Sveučilišnog računskog
centra u Zagrebu.

neretvanske županije održani su

programu na hrvatskom jeziku.

sastanci s ravnateljima škola s
područja županija..

RTV Herceg Bosne o digitalizaciji obrazovanja

Umjetnost

Sveučilišna likovna kolonija okupila značajna umjetnička imena
Josip Škerlj, Stipe Nobilo, Jasmin Kukavica, Miroslav Šetka, Robert Kralj, Marta Baće, Miroslav Stamatović dio je
velikih umjetničkih imena koja su sudjelovala na 7. Sveučilišnoj likovnoj koloniji koja je trajala do 10. listopada kada
održana radna izložba.

SVEUČILIŠTE U MOSTARU
Trg hrvatskih velikana 1, 88000 Mostar
Tel: +387 36 337-070,
Fax: +387 36 320-885
Mail: mail@sum.ba
Ukoliko se želite odjaviti s liste pritisnite ovdje.

