OBRAZOVANJE
SUM postavio oznake na Brailleovom pismu
Oznake na Braillevom pismu postavljene su na ulazima u zgrade
Sveučilišta, kao i ulaze referada i dekanata. Senat Sveučilišta u Mostaru
ranije je donio odluku o postavljanju oznaka na Brailleovom pismu na
ustrojbene jedinice Sveučilišta. Ovim činom, Sveučilište u Mostaru sa
svim svojim članicama pokrenulo je proces inkluzije studenata s različitim
oblicima invaliditeta u obrazovnom sustavu. Sveučilište u Mostaru
zajedno s Uredom za studente s invaliditetom i studentima ove kategorije
nastojat će biti pokretač sličnih inicijativa, kako na Sveučilištu tako i u
široj zajednici.

Potpisan sporazum: SUM nositelj digitalizacije obrazovanja i u Županiji Zapadnohercegovačkoj
Sporazum o uspostavi suradnje u digitalizaciji odgojno obrazovnog sustava između Sveučilišta u Mostaru i Županije
Zapadnohercegovačke potpisali su rektor prof. dr. Zoran Tomić i predsjednik Vlade Zdenko Ćosić. Sporazumom će se jačati
kapaciteti odgojno obrazovnog sustava kroz suradnju Centra za informacijske tehnologije SUM-a s Ministarstvom obrazovanja,
znanosti, kulture i športa Županije Zapadnohercegovačke i drugim odgojno-obrazovnim ustanovama, a s ciljem osposobljavanja
učenika za daljnje školovanje, tržište rada i cjeloživotno učenje.

Sveučilište u Mostaru upisalo više studenata u

Dodijeljene plakete i povelje Zavodu za školstvo

akademsku 2020./2021. u odnosu na prošlu godinu

HNŽ i Zavodu za odgoj i obrazovanje ZHŽ i HBŽ

U

Plakete za izniman doprinos razvoju Sveučilišta u Mostaru

akademskoj

uručene su Željku Ćoriću, ravnatelju Zavoda za školstvo

2020/2021.

Hercegovačko-neretvanske županije i Jadranki Bošnjak,

godini na

ravnateljici Zavoda za odgoj i obrazovanje Županije

prvu godinu

Zapadnohercegovačke i Hercegbosanske županije. Osim

studija

plaketa, rektor Sveučilišta u Mostaru prof. dr. Zoran Tomić

upisala su

uručio je i povelje njihovim institucijama koje su imale, s njima

se 2023

na čelu, ključnu ulogu u procesu digitalizacije obrazovanja za

studenta,

vrijeme pandemije COVID-19, ali i u svim daljnjim koracima

što je u

digitalne transformacije obrazovanja koja je u tijeku.

odnosu na
isto razdoblje prošle akademske godine više za 38 studenata.
Rezultat je to aktivnosti koje je Sveučilište provodilo kroz online i
vanjske kampanje. Važan doprinos dali su i Studentski zbor
Sveučilišta u Mostaru i Centar za informacijske tehnologije
Sveučilišta organiziranjem priprema srednjoškolaca za
polaganje prijamnih ispita.

MEĐUNARODNA SURADNJA
Sveučilište u Mostaru u novom newsletteru pekinškog BRAUIC konzorcija
Međunarodni konzorcij Belt and Road Architectural University Consortium
(BRAUIC) izdao je novi newsletter u koji je uvršten dio intervjua rektora
Sveučilišta u Mostaru prof. dr. Zorana Tomića o iskoracima koji su
napravljeni u posljednjem razdoblju. Upravo ovakve objave doprinose
vidljivosti i prepoznatljivosti Sveučilišta u Mostaru u svjetskom
akademskom prostoru. Sveučilište je BRAUIC konzorciju pristupilo u
listopadu 2020. Ovaj međunarodni konzorcij osnovan je na Pekinškom
sveučilištu za građevinarstvo i arhitekturu zajedno s 44 sveučilišta širom
svijeta u listopadu 2017. godine, s ciljem izgradnje platforme za
komunikaciju i suradnju sveučilišta, i istraživanja inovativnog razvojnog mehanizma za arhitektonske discipline i sveučilišta. Od 2018.
do 2019. još 13 sveučilišta (konzorcij trenutno broji 57 članica) su se pridružila BRAUIC-u i sudjeluju u BRAUIC-u aktivnostima kao
institucije članice.

SUM potpisao ugovor s LPU Sveučilištem iz Indije
Sveučilište u Mostaru novu je godinu započelo potpisivanjem
Ugovora o suradnji s najvećim privatnim Sveučilištem u Indiji
Lovely Proffesional University Jalandhar – Delhi. Ovo Sveučilište
je danas među 25 najboljih instituta u Indiji koje je Ministarstvo za
razvoj ljudskih potencijala Vlade Indije prepoznalo za promicanje
inovacija i poduzetništva te je uvršteno među 30 najboljih na
području farmacije, 50 najboljih na području menadžmenta i među
100 najboljih inženjerskih institucija. Potpisanim Ugovorom sa
Sveučilištem u Mostaru otvorili su svoja vrata akademskom
osoblju i istraživačima sa Sveučilišta, ali i izrazili spremnost dolaska svojih nastavnika i istraživača na ustrojbene jedinice SUM-a.
Također se, potpisanim ugovorom, otvara mogućnost i studentskoj razmjeni na dodiplomskim, diplomskim i poslijediplomskim
studijima u odgovarajućim područjima studija na oba sveučilišta, razmjeni svih objavljenih publikacija značajnih za razvoj znanstvenih
i obrazovnih aktivnosti. Ostavljena je i mogućnost organiziranja i provođenja dodiplomskog i diplomskog studija, kao i organiziranje i
provođenje zajedničkih poslijediplomskih studija, ali i zajedničko sudjelovanje na znanstvenim konferencijama i simpozijima.

MEĐUINSTITUCIONALNA SURADNJA

BHANSA novi partner Sveučilišta u Mostaru u kreiranju društva znanja
Sveučilište u Mostaru i Agencija za pružanje usluga u zračnoj plovidbi (BHANSA) potpisali su Sporazum o suradnji u cilju
ostvarivanja suradnje i zajedničkih interesa u znanstvenoistraživačkoj djelatnosti, transferu znanja i tehnologija, a u svrhu zajedničkog
kreiranja društva znanja. Sporazumne strane su definirale načela dugoročne suradnje na projektima istraživanja, razvoja i
obrazovanja iz područja djelatnosti Sveučilišta, koji mogu značajno pridonijeti uspješnosti ostvarenja razvojnih planova BHANSA-e.

SUM TV │ prof. dr. Damir Boras: "Ulaganje u Sveučilište u Mostaru je ulaganje i u
Hrvatsku!"

SUM TV │ prof. dr. Marin Milković: "Sveučilište u Mostaru važan dionik Rektorskog Zbora
RH"

STUDENTI
Studentski zbor Sveučilišta u Mostaru u suradnji s Hrvatskim narodnim kazalištem Mostar osigurao je
projekt Studenti za HNK, HNK za studente koji je na snazi već petu godinu.

Ured za studente s invaliditetom SUM-a

Sveučilište u Mostaru komemoracijom odalo počast

pokrenuo mapiranje studenata ove

preminulim studentima

kategorije

Sveučilište u Mostaru komemoracijom se oprostilo od svojih tragično
Ured za studente s invaliditetom Sveučilišta u Mostaru s

preminulih studenata u novogodišnjoj noći - Ivana Miličevića, Žane

ciljem mapiranja studenata s invaliditetom na Sveučilištu

Pavković, Mie Soldo, Stipe Pavkovića i Stjepana Jukića. Marija

pokrenuo je online registracijski obrazac putem kojeg

Pavković, Stipe Romić i Mirela Rezo bili su studenti Sveučilišta u

studenti imaju mogućnost prijaviti se u bazu Ureda i

Splitu. Tragično su prekinuti životi osam mladića i djevojaka, osam

ostvariti prava koja Ured svojim posredstvom može

mladosti je ugašeno.

ostvariti.

SUMIT
Počela II. faza procesa Digitalne transformacije obrazovanja

CARNet i SUMIT nastavljaju surađivati na procesu

Sastanak SRCA i SUMITa o realiziranju novih

digitalne transformacije obrazovanja

projekata

Na sastanku se razgovaralo o

Teme sastanka bile su

planovima za suradnju na

projekt HR-ZOO koji ima

zajedničkim projektima koje će

za cilj izgradnju

CARNet i SUMIT zajedno raditi

r a č u n a l n o g

na procesu digitalne

podatkovnog oblaka koji

transformacije obrazovanja te

će biti temeljna

razmatran je plan da Sveučilište

sastavnica nacionalne

u Mostaru postane punopravna

istraživačke i inovacijske

članica CARNeta. Zaključeno je

e-infrastrukture te

da će CARNet nastaviti podržavati SUMIT u procesu

mogućnost da SUMIT

digitalizacije škola koje rade po hrvatskom nastavnom planu i
programu u Bosni i Hercegovini, ali i da će se SUMIT uključiti u
proces digitalizacije škola u Republici Hrvatskoj.
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