MEĐUNARODNA SURADNJA
Holon Institute of Technology novi je strateški izraelski partner SUMa
Holon Institute of Tehnology (HIT) iz Tel Aviva novi je strateški partner Sveučilišta u Mostaru. Sporazum su potpisali
rektor prof. dr. Zoran Tomić i predsjednik Instituta prof. Eduard Yakubov uz nazočnost predstavnika Sveučilišta i
Instituta.

Izrael i Mostar povezali sveučilišta: Novi iskorak u tehnologijama,
startupovima i razmjeni znanja
Izaslanstvo Sveučilišta u Mostaru u okviru radnoga posjeta Izraelu potpisalo je sporazum s Azrieli College of
Engineering Jerusalem, o čijoj važnosti govori nazočnost dvaju veleposlanika na potpisivanju. Upravo je Sveučilište u
Mostaru prvo sveučilište koje je posjetilo Azrieli College nakon pandemije COVID-19, odnosno razdoblja od dvije
godine.

Infodani o mobilnosti studenata i osoblja SUM-a
Središnji Ured za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Mostaru u amfiteatru Filozofskoga fakulteta 16. ožujka 2022. i
amfiteatru Ekonomskog fakulteta 17. ožujka 2022. održao je Erasmus+ Infodan na kojem su se prisutni studenti i
osoblje SUM-a upoznali s međunarodnim stipendijama, kako ih iskoristiti te kako ostvariti mobilnost na sveučilištima
diljem Europe.

SUM s osam partnera za europsko sveučilište za mir, pravdu i
inkluzivna društva
Sveučilište u Giessenu iz Njemačke, Papinsko sveučilište
Comillas iz Španjolske, Nacionalno sveučilište Maynooth iz
Irske, Sveučilište Philipps Marburgu iz Njemačke,
Sveučilište Singidunum iz Srbije, Sveučilište Kalabrija iz
Italije, Sveučilište Limoges iz Francuske, Sveučilište
Zapadne Bohemije iz Češke i Sveučilište u Mostaru
potpisnici su Memoranduma o razumijevanju kojim žele
povećati međusobnu suradnju i interakciju.

OBRAZOVANJE

Senat: Sveučilište će pomoći socijalno ugroženim studentima
Senat Sveučilišta u Mostaru osnovao je Fond za socijalno ugrožene studente pod nazivom „Zaklada SUM“. Cilj je
Fonda financirati školovanje studenata slabijega imovinskog stanja čime bi se u budućnosti većemu broju mladih ljudi
omogućilo da studiranje i karijeru započnu na Sveučilištu u Mostaru.

PROJEKTI

Na SUM-u obilježen Svjetski dan osoba s Down sindromom
Obilježavanjem Svjetskoga dana osoba s Down sindromom želi se podizati svijest i pri tomu potaknuti ljude za veće
poštivanje prava ljudi s Downovim sindromom. Većim razumijevanjem i poboljšanjem njihova položaja u društvu može
se poboljšati kvaliteta života osoba s ovim sindromom.

Predstavljanje Cleantech

Svečano otvorena računalna

International Hackathona

učionica IT.O Room

Cleantech International Hackathon su na jučerašnjem

Računalna učionica Gabriel Jurkić IT.O Room svečano

predavanju predstavili dr. sc. Zsolt Bedő, direktor za

je otvorena na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u

inovacije na Sveučilištu u Pečuhu, prof. dr. sc. Zdenko

Mostaru. Na otvorenju je ITO kompanija, također

Klepić, prorektor za poslovanje, ljudske potencijale i

predstavila i donirala studentima SUM-a uređaj za

upravljanje kvalitetom Sveučilišta u Mostaru, dr. sc.

proširenu stvarnost Microsoft Hololens. Nova računalna

Tomislav Volarić, pomoćnik rektora za informacijske

učionica opremljena je s 25 računala te se nalazi u

tehnologije i inovacije Sveučilišta u Mostaru i prof. dr.sc.

amfiteatru Gabrijel Jurkić i uvelike će unaprijediti rad

Nikola Papac, prodekan za nastavu na Ekonomskom

brojnih studijskih grupa na Filozofskom fakultetu.

fakultetu Sveučilišta u Mostaru.

ZNANOST I RAZVOJ
Izaslanstvo SUM-a na Cybertech konferenciji u Izraelu
Izaslanstvo Sveučilišta u Mostaru sudjelovalo je konferenciji Cybertech Tel Aviv 2022 koja se održala u Izraelu.
Izaslanstvo su činili rektor Sveučilišta u Mostaru prof. dr. Zoran Tomić, prorektorica za međunarodnu suradnju prof.
dr. Sanja Bijakšić, pomoćnik rektora za informacijske tehnologije i inovacije dr. Tomislav Volarić, doc., Marko Laco
uime Ureda za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Mostaru i Tomislav Marić, voditelj Ureda za inovacije i transfer
tehnologije. Marić je novo ime Sveučilišta u Mostaru s višegodišnjim iskustvom u navedenim područjima.

Okrugli stol o govoru mržnje na SUM-u: Hrabriji smo kada treba
nešto napisati, nego izgovoriti
Govor mržnje dolazi zbog nedostatka odgoja, obrazovanja i argumenata u raspravi - kazao je to Zoran Tomić, rektor
Sveučilišta u Mostaru na okruglom stolu "Govor mržnje u medijima u BiH" koji je održan na Filozofskom fakultetu
Sveučilišta u Mostaru.

Konferencija u Neumu: Akademska zajednica kao predvodnik
iskrenoga dijaloga i generator istinske tolerancije
Untying the knot – Bosnia and Herzegovina on the path
towards EU and NATO membership naziv je međunarodne
znanstveno – stručne konferencije u organizaciji
Sveučilišta u Mostaru, Hrvatske akademije za znanost i
umjetnost u BiH i sveučilišta iz Hrvatske koja je okupila
predstavnike akademske zajednice, istaknute
znanstvenike i stručnjake kako bi kroz interdisciplinarnu
znanstvenu raspravu ponudili odgovor na aktualna pitanja
koja se tiču europske budućnosti Bosne i Hercegovine.

MEĐUINSTITUCIONALNA SURADNJA
Strateško partnerstvo SUM-a i Vlade doprinosi razvoju Županije
Posavske
„Sveučilište u Mostaru je nas strateški partner s kojim želimo
nastaviti razvijati Županiju Posavsku i odgovoriti na brojne
izazove“, istaknuo je predsjednik Vlade Đuro Topić na radnom
sastanku s rektorom SUM-a prof. dr. Zoranom Tomićem,
prorektorom za poslovanje, ljudske potencijale i upravljanje
kvalitetom prof. dr. Zdenkom Klepićem, pomoćnikom rektora za
informacijske tehnologije i inovacije doc. dr. Tomislavom

Volarićem i voditeljem Ureda rektora Damirom Vasiljem.

STUDENTI

Ivana Rašić nova predsjednica Studentskog zbora SUM
Novoizabrana predsjednica Studentskog zbora Sveučilišta u Mostaru je Ivana Rašić, studentica 4. godine Pravnog
fakulteta. Jednoglasno je izabrana na mjesto predsjednice 21. ožujka 2022. godine na redovnoj sjednici
Predsjedništva.

Najbolji studenti SUM-a na prijemu kod rektora Tomića
Rektor Sveučilišta u Mostaru prof. dr. Zoran Tomić primio je studente Sveučilišta u Mostaru kojima su u organizaciji
Federalnoga ministarstva obrazovanja i nauke/znanosti dodijeljena priznanja za najbolje studente u Federaciji BiH u
akademskoj 2020./2021. godini.

SUMIT
Kampus SUM-a dobio „Smart Kiosk“
Smart Kiosk u sklopu projekta prvoga sveučilišnog Smart Campusa u Bosni i Hercegovini, koji je postavljen na SUM-u

u suradnji s tvrtkama Ericsson Nikola Tesla, HT Eronet i SUMIT-om, danas je svečano otvoren na kampusu
Sveučilišta u Mostaru.

Radionice za odgojno-obrazovne djelatnike „Lego WE DO“
Ured za projekte u suradnji sa SUMIT-om organizirao je u ožujku tri radionice pod naslovom Lego WE DO u sklopu
Scientix projekta. Predavači na radionici bili su SUMIT-ovi stručnjaci koji su kroz robotizirani set Lego-kocaka podučili
više od 20 odgojno-obrazovnih djelatnika u svezi s tim kako potaknuti učenike na timski rad, komunikaciju, diskusiju,
stvaralačko i kritičko razmišljanje kao i razvijanje motoričkih i kreativnih vještina.
Kako bi se usvojeno znanje na radionicama odmah pokazalo u praksi, edukatori će u svojim školama motivirati
učenike uzrasta od 6 do 10 godina te će zajedno, uz pomoć Lego-kocaka, primijeniti osnove robotike, mehanike,
matematike i tehnologije. Sve će rezultirati natjecanjem skupina učenika, koji su zajedno s edukatorima, zahvaljujući
Scientix programu, mladima kroz igru približili znanstvene discipline iz STEAM područja i pristup suvremenim
tehnologijama.
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