OBRAZOVANJE
Rektorski zbor/konferencija BiH: Djelatnike u obrazovanju potrebno staviti u sustav prioriteta cijepljenja
protiv COVID-19
Rektorska konferencija/zbor Bosne i Hercegovine koja okuplja rektore osam javnih univerziteta/sveučilište zbog iznimne osjetljivosti, značaja,
ali i izloženosti poziva nadležna entitetska i kantonalna/županijska tijela da osoblje koje radi u obrazovanju od predškolskog, osnovnog,
srednjeg i visokog stavi u sustav prioriteta u COVID-19 cijepljenju.

Održana redovita sjednica Senata SUM-a
Na redovitoj sjednici Senata SUM-a donesena je odluka o upisu
studenata u prvu godinu preddiplomskih, diplomskih i integriranih
preddiplomskih i diplomskih studija akademske 2021./2022. godine.
Također usvojen je prijedlog odluke o visini školarina i upisnina za
akademsku 2021./2022. godinu, kao i usvajanje te raspisivanje
natječaja za izbor rektora Sveučilišta u Mostaru te raspisivanje
natječaja za izbor/reizbor u znanstveno-nastavna i umjetničko-nastavna
zvanja na Sveučilištu u Mostaru.

MEĐUNARODNA SURADNJA

Novi međunarodni partner SUM-a je Sveučilište u Pisi
Sveučilište u Mostaru potpisalo je sporazum o suradnji sa Sveučilištem u Pisi,
jednim od najstarijih sveučilišta na svijetu. Nakon sporazuma sa Sveučilištem u
Genovi, ovo je drugi potpisani sporazum Sveučilišta u Mostaru s prestižnim
talijanskim sveučilištem od početka 2021., što govori o izvrsnoj suradnji kako s
Veleposlanstvom Italije u Bosni i Hercegovini tako i s talijanskim sveučilištima.
Sveučilište u Pisi je moderno i prestižno središte znanstveno-istraživačkog rada
središnje Italije, te je posebno poznato u područjima fizike, matematike,
inženjerstva i računarstva. Službeno je osnovano 1343. godine, iako brojni
znanstvenici tvrde da njegovo podrijetlo datira iz 11. stoljeća. Suradnja će se
provoditi kroz aktivnosti kao što su institucionalna razmjena nastavnika, tehničkog i administrativnog osoblja i studenata, razvoj novih studijskih
programa, zajednička istraživanja, kulturni programi te konferencije i druge aktivnosti od zajedničkog interesa.

SUM TV | Studentska iskustva s međunarodnih razmjena studenata

PROJEKTI
Na „STEM Discovery Campaign 2021“ online radionici sudjelovalo 155 nastavnika
U organizaciji Centra za informacijske tehnologije Sveučilišta u Mostaru održana je online radionica "STEM Discovery Campaign 2021" o
STEM edukaciji pristupa rješavanju problema koristeći znanje iz disciplina kao što su prirodne znanosti, informatika, inženjerstvo i matematika.
Radionici je prisustvovalo 155 nastavnika iz škola koje rade po nastavnom planu i programu na hrvatskom jeziku u Bosni i Hercegovini.

ZNANOST I RAZVOJ
Održan sastanak Odbora za osiguranje i unapređenje kvalitete SUM
Sastanak Odbora za osiguranje i unapređenje kvalitete Sveučilišta u Mostaru održan
je na Građevinskom fakultetu. Odbor je usvojio i predložio Senatu za usvajanje
Izvješće o provedbi Akcijskog plana provedbe preporuka Povjerenstva stručnjaka,
institucionalna akreditacija 2020, za razdoblje travanj 2020 – travanj 2021, što je
jedna od obveznih naknadnih aktivnosti u procesu institucionalne akreditacije. Osim
navedenog Izvješća, Odbor je usvojio i predložio Senatu za usvajanje i obrasce za
godišnja izvješća na razini studijskog programa, ustrojbene jedinice i Sveučilišta.
Članovi Odbora raspravljali su i o provedbi Godišnjeg plana aktivnosti sustava za
osiguranje kvalitete Sveučilišta u Mostaru u ak. 2020./21. godini te narednim
aktivnostima po tom pitanju.

Sveučilište u Mostaru kao brend
Sveučilište u Mostaru brendiralo je svoj promotivni materijal i
poslovne pakete s ciljem interaktivnog informiranja i
promicanja sveučilišnih aktivnosti te jačanja vizualne
prepoznatljivosti kod budućih studenata kao i poslovnih
suradnika i partnera. Sveučilište u Mostaru započelo je 2017.
godine proces promjene vizualnog identiteta s ciljem jasnije
vidljivosti i vizije pozicioniranja sveučilišta i njegovih
ustrojbenih jedinica kao prepoznatljive, moderne
visokoškolske ustanove u regionalnom, međunarodnom i
europskom akademskom prostoru. Nakon dizajna SUM
prepoznatljivog logotipa i knjige grafičkih standarda, tiskanog
promotivnog materijala uključujući memorandum, posjetnice,
predloške za dokumente i prezentacije, brošure, plakate,
dizajn web stranice, podstranica, SUM domene te digitalne
grafike na svim aktualnim društvenim mrežama, Sveučilište u
Mostaru nastavilo je kreirati cjelovit sustav prepoznatljivog
brenda.

Međuinstitucionalna suradnja
Svjetski znanstvenici o medicinskom i biološkom inženjeringu na SUM-u: "Konferencija koja će utjecati na
živote i zdravlje svih"
Četvrta međunarodna konferencija za medicinski i biološki inženjering
svečano je otvorena na Farmaceutskom fakultetu Sveučilišta u
Mostaru, koji je suorganizator konferencije uz Farmaceutski fakultet
Univerziteta u Sarajevu, Medicinski fakultet Univerziteta u Banja Luci te
Društva za medicinski i biološki inženjering u BiH.

STUDENTI
SUM TV | Sport Puls
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SUMIT

Na radionici „Ispis svjedodžbi iz eMatice“ sudjelovalo 718 SUMIT školskih koordinatora i razrednika
Centar za informacijske tehnologije Sveučilišta u Mostaru – SUMIT održao je online radionicu pod nazivom „Ispis svjedodžbi iz eMatice“.
Radionica je bila namijenjena svim SUMIT školskim koordinatorima i razrednicima škola gdje se nastavni planovi i programi izvode na
hrvatskom jeziku.
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