OBRAZOVANJE

Senat SUM-a: Sveučilišna sportska dvorana nosit će ime Zlatka
Dalića
Sveučilišna sportska dvorana u Kampusu Rodoč nosit će naziv po proslavljenom izborniku hrvatske reprezentacije
Zlatku Daliću odlučeno je na sjednici Senata Sveučilišta u Mostaru. Zlatko Dalić, rođeni Livnjak, prvi je hrvatski
izbornik koji je odveo hrvatsku nogometnu reprezentaciju na tri velika natjecanja. Upravo pod njegovim vodstvom
hrvatska reprezentacija ostvarila je najbolji uspjeh u povijesti hrvatskog nogometa osvojivši drugo mjesto na
Svjetskom prvenstvu u Rusiji.

Obilježen Dan Rektorskog zbora/konferencije BiH

Rektorski zbor/Rektorska konferencija BiH u Sarajevu je obilježila Dan Rektorskog zbora/konferencije i tom
prigodom održala je svečanu sjednicu na kojoj je dodijelila plakete uglednim profesorima za izniman doprinos
razvoju bh. sveučilišta i univerziteta.

MEĐUNARODNA SURADNJA

Sveučilište u Mostaru potpisalo sporazum o suradnji s najstarijim
sveučilištem u Srednjoj Europi
Karlovo sveučilište u Pragu najstarije je i najveće sveučilište u Češkoj koje je osnovano 1348. godine za vrijeme
vladavine češkoga kralja i cara Svetoga Rimskog Carstva Karla IV. Osim što je najstarije sveučilište u Srednjoj
Europi, također je i najbolje ocijenjeno češko sveučilište prema međunarodnim rang listama. Sastoji se od 17
fakulteta (14 u Pragu, 2 u Hradec Královéu i 1 u Plzeňu), 3 instituta te 6 centara za učenje, istraživanje i razvoj.
Karlovo sveučilište ima gotovo 50 000 studenata, otprilike šestinu svih studenata u Češkoj, upisanih u više od 300
akreditiranih studijskih programa koji nude više od 630 različitih kolegija. Sveučilište također ima više od 7000
studenata iz drugih zemalja. Potpisani Sporazum odnosi se na akademsku suradnju u razmjeni nastavnoga osoblja i
studenata, zajedničko sudjelovanje na znanstvenim konferencijama i simpozijima, rad na zajedničkim projektima te
razmjenu iskustva u svezi sa svim važnim akademskim pitanjima.

Sveučilište u Mostaru nova je članica PETRA-E mreže
Sveučilište u Mostaru nova je
članica PETRA-E mreže,
europske mreže institucija
posvećenih obrazovanju i
osposobljavanju književnih
prevoditelja. Mreža PETRA-E
osnovana je u Seneffeu, Belgija u
rujnu 2016. godine i okuplja
predstavnike akademskih i
neakademskih institucija
uključenih u obrazovanje i
usavršavanje književnih
prevoditelja. Mrežu je osnovalo
osam partnera: British Centre for
Literary Translation (Norwich),
Conseil Européen des
Associations de Traducteurs Littéraires (europska mreža), Deutscher Übersetzerfonds (Berlin), Eötvös Loránd
University (Budimpešta), Fondazione Universitaria San Pellegrino (Misano), Katholieke Universiteit Leuven,
Nederlandse Taalunie (Hag) i Universiteit Utrecht (Utrecht).

PROJEKTI
Završen prvi webinar Ponedjeljak za Scientix
Sveučilište u Mostaru u suradnji sa Scientixovom ambasadoricom u BiH Snježanom Damjanović organiziralo je seriju
webinara o temi Ponedjeljak za Scientix. Prvi od ukupno četiri webinara održao se 21. veljače 2022. godine, a ostali
će se održavati svaki drugi ponedjeljak zaključno, sa 7. travnja 2022. godine.

APTF sudjelovao na sastanku projekta VIRAL u Bijeljini
Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta
u Mostaru sudjelovao je na sastanku projekta VIRAL u
Bijeljini, čiji je domaćin bio jedan od partnera Univerzitet
'Bijeljina'.

ZNANOST I RAZVOJ

Povezivanje SUM-a s izraelskim sveučilištima i tvrtkama
Michael Mizrahi, voditelj odjela za istraživanje, inovacije i poduzetništvo na Azrieli College of Engineering Jerusalem,
boravi u radnome posjetu Sveučilištu u Mostaru. Mizrahi je i direktor AtoBe Startup Accelerator kojemu su glavna i
jedina usredotočenja inženjering i tehnologija.

Na Sveučilištu predstavljena inovativna rješenja izraelskih
startupova
Predavanje studentima, nastavnome i nenastavnome osoblju o temi From an Idea to a Successful Startup, Lean
Startup Tools and Skills održao je voditelj Odjela za istraživanje, inovacije i poduzetništvo na Azrieli College of
Engineering Jerusalem Michael Mizrahi tijekom svoga radnog boravka na SUM-u. Sudionici predavanja čuli su kako
rješavati probleme u svojoj startup tvrtki i kako stvoriti inovativna rješenja.

Časopis Hercegovina ušao u jednu od najprestižnijih svjetskih
citatnih baza SCOPUS
Časopis Hercegovina ušao je u jednu od najprestižnijih
svjetskih citatnih baza SCOPUS. Izdavač je Sveučilište u
Mostaru, Filozofski fakultet SUM-a, Studij povijesti, a
suizdavač Hrvatski institut za povijest – Zagreb. Ovime se
ovaj časopis svrstao u najvišu kategoriju – A1.

MEĐUINSTITUCIONALNA SURADNJA
Nastavak uspješne suradnje FEAL-a i SUM-a
U prostorijama tvrtke FEAL Široki Brijeg održan je sastanak
predstavnika FEAL-a, na čelu s direktorom Antom Musom, i
predstavnika Fakulteta strojarstva, računarstva i
elektrotehnike, na čelu s dekanicom prof. dr. sc. Davorkom
Šaravanjom. Na sastanku se razgovaralo o budućim planovima
Fakulteta strojarstva, računarstva i elektrotehnike gdje su
predstavnici Sveučilišta istaknuli želju za većim poticanjem
suradnje poslodavaca i obrazovnih institucija kako bi se
unaprijedili vještine i znanja studenata.

Prvi preliminarni javni razgovor na SUM-u - Zajednički doktorski
studij
Na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru danas je održan preliminarni javni razgovor za Rafaelu Rica,
kandidatkinju zajedničkog doktorskog studija - International Joint Cross-Border PhD Programme in International
Economic Relations and Management. Ovo je prvi javni razgovor zajedničkog doktorskog studija na Sveučilištu u
Mostaru, gdje studenti imaju opcijsku obavezu proći preliminarni javni razgovor u trećem ili četvrtom semestru studija
u kojem prezentiraju dijelove svoje doktorske disertacije pred komisijom.

SUMIT

SUMIT izradio novu web stranicu Zavoda za školstvo Mostar
Nova web-stranica Zavoda za školstvo Mostar, koju je besplatno izradio Centar za informacijske tehnologije
Sveučilišta u Mostaru – SUMIT, predstavljena je danas u prostorijama Zavoda. Nakon predstavljanja nove webstranice članovi SUMIT-a održali su radionicu za djelatnike Zavoda koji će održavati istu.

SPORT

Zlatko Dalić: „Nema ljepšeg mjesta koje bi moglo nositi moje ime"
Hrvatski izbornik Zlatko Dalić poslao je pismo zahvale Senatu Sveučilišta u Mostaru nakon što je Senat SUM-a
usvojio odluku da Sveučilišna sportska dvorana u Kampusu Rodoč nosi njegovo ime.
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