OBRAZOVANJE
prof. dr. Jasmina Havranek: „Sveučilište u Mostaru ima valjanu akreditaciju i s tim diplomama nema
problema“

prof. dr. sc. Vesna Kazazić: „Unatoč

Dan Rektorskog zbora/konferencije BiH:

okolnostima Sveučilište uspješno odgovara na

Predsjedanje preuzima Univerzitet u Zenici

izazove u nastavnom procesu"

Rektorski zbor/konferencija u Zenici je održao redovitu sjednicu
Pandemija je obilježila proteklu godinu u svim segmentima društva

povodom Dana Rektorskog zbora/konferencije koji se obilježava

pa tako i visoko obrazovanje. Sveučilište u Mostaru nastavu je

8. veljače. Prof. dr. Damir Kukić, rektor Univerziteta u Zenici, novi

održavalo u kombiniranom modelu. Kako je protekao zimski

je predsjedatelj Rektorskog zbora/konferencije BiH u 2021. godini.

semestar, kako se održavaju ispiti te o drugim pitanjima vezanim

Rektorski zbor/konferencija razmatrao je više pitanja vezanih za

za nastavni proces razgovarali smo s pomoćnicom rektora za

visoko obrazovanje. Zaključeno je kako su svi javni univerziteti i

nastavu, studente i pravna pitanja prof. dr. Vesnom Kazazić.

sveučilište nastavu u zimskom semestru održali u kombiniranom
modelu smatrajući taj model optimalnim u vrijeme pandemije
Covid-19. Također, Rektorski zbor/konferencija osnažuje suradnju i
razmjenu nastavnika kako bi se unaprijedila kvaliteta nastave i svi
drugi nastavni procesi na javnim univerzitetima i sveučilištu.

MEĐUNARODNA SURADNJA
Stojkić: „Projektom STEAMedu želimo razviti moderan master interdsiciplirani studij na polju
STEAM tehnologije"

Unatoč pandemiji zabilježeni iskoraci na

Sveučilište u Genovi novi je međunarodni

području međunarodne suradnje

partner SUM-a

Posljedice pandemije izazvanom COVID-19, lockdown te brojna

Sveučilište u Mostaru potpisalo je sporazum o suradnji sa

ograničenja u društvenom i gospodarskom životu, utjecala su na

Sveučilištem u Genovi, jednim od najvećih sveučilišta u sjevernom

sve segmente društva pa tako i na sektor visokog obrazovanja.

dijelu Italije. Sveučilište u Genovi ima bogatu, 540 godina dugu

Osim na nastavni proces koji se u kratkom vremenskom razdoblju

povijest i danas broji preko 32 000 studenata, te nudi preko 120

organizirao putem platforme SUMARUM, pandemija je bila

studijskih programa. Potpisani sporazum odnosi se na

ograničavajući čimbenik za provođenje niza aktivnosti u sferi

akademsku suradnju u razmjeni nastavnog osoblja i studenata, rad

međunarodnog poslovanja. Međutim, zahvaljujući potpori SUMIT-a

na zajedničkim projektima te razmjenu iskustva oko svih važnih

mnoge od njih su se nastavile provoditi.

akademskih pitanja. 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.

dr. sc. Boris Crnokić: „Sveučilište u Mostaru po prvi puta dobilo ulogu koordinatora na projektu iz
programa Erasmus+"

Sveučilišni centar Posavina dobio informatičku učionicu
Predstavnici Sveučilišta u Mostaru predvođeni rektorom prof. dr. sc. Zoranom Tomićem zajedno sa predsjednikom Vlade Županije
Posavske Đurom Topićem posjetili su Sveučilišni centar Posavina te dobivenom opremom u okviru ERASMUS+ projekta DualSci
opremili informatičku učionicu.

Međuinstitucionalna suradnja
SUM TV | Mario Kordić gradonačelnik Mostara: „Sveučilište i studenti su generatori razvoja grada"

Izaslanstvo SUMa u radnoj posjeti Konzulatu

Ministarstvo znanosti i obrazovanja RH nastavit

RH i KŠC „Sv. Franjo“ u Tuzli

će doprinositi razvoju SUM-a

Prilikom radne posjete održali su sastanak s generalnim konzulom

Ministar znanosti i obrazovanja Vlade Republike Hrvatske prof. dr.

Ivanom Bandićem u prostorijama Konzulata Republike Hrvatske te

Radovan Fuchs primio je izaslanstvo Sveučilišta u Mostaru na čelu

su nakon toga zajedno s konzulom posjetili Katolički školski centar

s rektorom prof. dr. sc. Zoranom Tomićem. Online nastava i izazovi

„Sv. Franjo“ u Tuzli. Susreli su se s ravnateljem centra velečasnim

visokog obrazovanja te mogućnosti unaprjeđenja i razvoja bile su

Markom Zubcom, direktoricom Opće gimnazije Žanom Altumbabić

neke od tema sastanka. Osim toga, ministar Fuchs podržao je

i direktorom osnovne škole Danijelom Barišićem. U cilju pružanja

inicijativu Sveučilišta u Mostaru da sa svojim SUMIT centrom

podrške obrazovnoj i akademskoj zajednici u upotrebi

postane punopravna članica CARNET-a te je Sveučilište već

informacijsko-komunikacijskih tehnologija i osiguranja pristupa

uputilo navedeni zahtjev. Ministru Fuchsu prezentiran je plan

novim tehnologija i informacijskim uslugama održan je sastanak na

izgradnje SUMIT zgrade koje će biti informacijsko središte ne

temu uvođenja digitalizacije obrazovanja u sve Katoličke školske

samo Sveučilišta u Mostaru, nego i osnovnih i srednjih škola koje

centre u Bosni i Hercegovini.

nastavni plan i program izvode na hrvatskom jeziku. Ministarstvo
znanosti i obrazovanja Vlade Republike Hrvatske kontinuirano
doprinosi razvoju Sveučilišta u Mostaru te je ministar Fuchs
istaknuo kako će i dalje nastaviti s kadrovskom i financijskom
potporom..

Potvrđen nastavak suradnje između Sveučilišta u

Zlatko Dalić posjetio SUM TV

Mostaru i HT ERONETa

Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić

Izaslanstvo Sveučilišta u Mostaru predvođeno rektorom prof. dr.
Zoranom Tomićem posjetilo je HT ERONET gdje ih je primio
predsjednik Uprave Vilim Primorac sa suradnicima. Predsjednik
Uprave Primorac izrazio je iznimno zadovoljstvo dosadašnjom
suradnjom sa SUM-om podsjećajući na uspješnu provedbu projekta e-

posjetio je Sveučilište u Mostaru, odnosno prostorije
Sveučilišne televizije gdje se upoznao s aktivnostima i
projektima koji se trenutno odvijaju. Prilikom posjete Dalić je
istaknuo kako je ugodno iznenađen projektom SUM TV-a i
svima što je vidio na Sveučilišnoj televiziji.

Škole pokrenutog prošle godine u vrijeme pandemije te projekt prvoga
sveučilišnog Smart Campusa u BiH.

Dražen Klarić: „Vrlo rado bih bio student Sveučilišta u Mostaru."

STUDENTI
Proizvodnja programa u punom kapacitetu: Nova emisija „Studentski objektiv“ na SUM TV-u

SUMIT
Doc. dr. sc. Tomislav Volarić: „SUMIT lider u digitalizaciji cijele vertikale obrazovanja"

Korištenjem SUMIT Dnevnika započeo pilot

SUMIT radi okosnicu CARNET-ovih korisničkih

projekt eDnevnik

sustava na projektu uspostave digitalno zrelih
škola u RH

Radionica „Korištenje SUMIT Dnevnika“ modul I., koja za cilj ima
omogućiti nastavnicima lakšu prilagodbu na digitalni oblik

Projekt izvršava Centar za informacijske tehnologije Sveučilišta u

razredne knjiga održana je u organizaciji nadležnih ministarstava i

Mostaru – SUMIT, a cilj projekta je uspostaviti hosting uslugu nove

zavoda, a tehničku podršku osiguravao je SUMIT. Radionici je

generacije na tehnologijama otvorenog koda. SUMIT će za preko

prisustvovalo 420 nastavnika iz 22 škole koje sudjeluju u pilot

500 tisuća korisnika, nastavnika i učenika u 1318 škola u

projektu eDnevnik.

Republici Hrvatskoj razviti sustav za upravljanje elektroničkom
poštom, upravljanje domenama, web stranice za sve škole, sustav
za dijeljenje i upravljanje dokumentima te sustav za upravljanje
virtualnim poslužiteljima.

UMJETNOST
Goran Bogdan posjetio SUM TV
Hrvatski kazališni, televizijski i filmski glumac Goran Bogdan posjetio je Televiziju Sveučilišta u Mostaru. U okviru posjete upoznat je s
radom SUM TV-a, programskim sadržajima i planovima za buduću produkciju. „Ugodno sam iznenađen sa svim projektima na Sveučilištu,
a televizija me posebno oduševila. Siguran sam da će se ovdje izgraditi brojna buduća televizijska lica“, ističe Bogdan. Televizija
Sveučilišta u Mostaru opremljena je najmodernijom opremom, a u okviru programa snima i putem interneta emitira brojne obrazovne,
kulturne i društvene sadržaje koji se organiziraju na Sveučilištu u Mostaru. Kroz režiju i čak pet televizijskih studija producira se video i
online nastava te se radi i studentska praksa koja studentima omogućuje stjecanje i usavršavanje vještina televizijskog novinarstva, javnog
nastupa ili režije. Od nedavno Sveučilišna televizija započinje blisku suradnju s Večernjim listom BiH čiji je rezultat i pokretanje internetske
televizije Večernji TV.

SVEUČILIŠTE U MOSTARU
Trg hrvatskih velikana 1, 88000 Mostar
Tel: +387 36 337-070,
Fax: +387 36 320-885
Mail: mail@sum.ba

