OBRAZOVANJE

Vizija razvoja Sveučilišta u Mostaru na strateškoj raspravi
Osma klauzura Sveučilišta u Mostaru povodom aktivnosti Senata u tekućemu mandatu, na kojoj su sudjelovali rektor,
prorektori, pomoćnici rektora, dekani ustrojbenih jedinica i predstavnici studenata, održana je u Neumu. Ciljevi su
ove, kao i prethodnih sedam klauzura, bili koordinacija i razmjena informacija o zadanim ciljevima svih dionika koji će
pridonijeti razvoju Sveučilišta u Mostaru.
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MEĐUNARODNA SURADNJA

Mogućnosti suradnje i razvoja IT-ja sa St. John's Sveučilištem u New
Yorku
Na temelju sporazuma o suradnji koji je potpisan 2020. godine pomoćnik rektora za informacijske tehnologije i
inovacije dr. sc. Tomislav Volarić, doc., i voditelj Ureda rektora Damir Vasilj posjetili su St. John’s Sveučilište u New
Yorku. Uime St. John's Sveučilišta ugostili su ih voditeljica Ureda za međunarodnu suradnju Christina Quartararo,
dekan prof. dr. sc. Luca Iandoli, voditeljica Odjela računalnih znanosti i matematike prof. dr. sc. Joan E. DeBello te
prof. dr. sc. Christoforos Christoforou s Odjela računalnih znanosti i matematike.

MouldTech Systems Ltd novi strateški partner SUM-a
Tvrtka MouldTech Systems iz Mađarske, koja prodaje inženjerske i proizvodne kapacitete te pruža inženjerske usluge,
izradu prototipa i serijsku proizvodnju gotovih proizvoda, novi je strateški partner Sveučilišta u Mostaru. Sporazum o
suradnji potpisan je u okviru Međunarodnoga sajma gospodarstva koji se 5. – 9. travnja održava u Rodoču, na kojem
je zemlja partner Republika Mađarska.

Posjeta predstavnika Sveučilišta Bordeaux Montaigne SUM-u

U radnom posjetu Sveučilištu u Mostaru bili su predstavnici Sveučilišta Bordeaux Montaigne iz Francuske,
dopredsjednik za međunarodnu suradnju Antoine Ertlé i prof. Ana Štulić, predstojnica jezičnog fakulteta. Sastanku su
također prisustvovali ataše za suradnju Veleposlanstva Francuske, Sylvain Rigollet te voditeljica mostarskog ogranka
Francuskog instituta Jasmina Zvonić.

PROJEKTI

Drugi sastanak projektnog tima projekta „IPPEUSUM" pod vodstvom
Ureda za projekte SUM-a
Ured za projekte SUM-a, u suradnji sa županijama na kojima djeluje SUM i Centrom za informacijske tehnologije SUMa, provodi projekt "Iskorištenost pretpristupne pomoći EU na područjima na kojima djeluje SUM - IPPEUSUM"

ZNANOST I RAZVOJ
Nj. E. Ji Ping, veleposlanik NR Kine, sastao se s rektorom Tomićem
U sklopu radnoga posjeta Sveučilištu u Mostaru veleposlanik Narodne Republike Kine Ji Ping posjetio je Rektorat
SUM-a. Tom prilikom održao je radni sastanak s rektorom SUM-a prof. dr. sc. Zoranom Tomićem, prorektoricom za
međunarodnu suradnju prof. dr. sc. Sanjom Bijakšić te prorektorom za biomedicinu prof. dr. sc. Milenkom Bevandom.
Rektor Tomić iskazao je zahvalnost veleposlaniku Pingu za iznimnu pomoć u povezivanju Sveučilišta s kineskim
znanstvenim i gospodarskim institucijama, a posebno na pomoći u posredovanju pri potpisivanju sporazuma s
Nishanom, svjetskim centrom za studije konfucijanizma.

Otvoren Cleantech HUB znanja na SUM-u
U sklopu prvoga međunarodnog centra izvrsnosti na Sveučilištu u Pečuhu (Cleantech and Green Economy Research
and Innovation Centre) u srijedu 30. ožujka službeno je otvoren Cleantech HUB znanja na Sveučilištu u Mostaru, koji
je osnovan u sklopu projekta Creation of the Cleantech knowledge centre in B&H.

Farmaceutski fakultet krenuo u projekt pokretanja Studija
kozmetologije
Studij kozmetologije održavat će se kao preddiplomski
sveučilišni studij pri čemu će se polaznici ovog studija
obrazovati u području temeljnih prirodnih i biomedicinskih
znanosti, kao i u području farmaceutskih i kozmetoloških
znanosti.

MEĐUINSTITUCIONALNA SURADNJA
Potpisan sporazum partnera na projektu „Podrška mladim u
zapošljavanju u IT sektoru“
Na izložbenom prostoru grada Mostara u okviru Sajma
gospodarstva 2022 Mostar je u petak 08.04.2022. godine
održana prezentacija projekta „PODRŠKA MLADIM U
ZAPOŠLJAVANJU U IT SEKTORU“. REDAH u partnerstvu sa
Gradom Mostarom, Sveučilištem u Mostaru, kompanijom IT odjel
d.o.o. Mostar i Službom za zapošljavanje HNŽ/HNK, započinje
provedbu projekta koji će trajati 21 mjesec ukupne vrijednosti
400.182 KM, od čega je iznos grant sredstava EU 312.932 KM.

STUDENTI

Završena Sveučilišna malonogometna liga: Pobjednici ekipa sa
FSRE
Odigrano je finale ovogodišnje Sveučilišne malonogometne lige. Kao i svake godine do sada Studentski zbor
Sveučilišta u Mostaru organizirao je Sveučilišnu malonogometnu ligu, a pobjednik je ekipa Fakulteta strojarstva,
računarstva i elektrotehnike (FSRE). Drugoplasirana je ekipa Fakulteta prirodoslovno-matematičkih i odgojnih
znanosti (FPMOZ), a broncu je osvojila ekipa Filozofskog fakulteta.

Na sveučilišnom kampusu utrka

Projektom "Period" studenticama

Wings for Life World Run

Fakulteta zdravstvenih studija
SUM osigurani higijenski ulošci

Utrka na kojoj će svaki sudionik proći cilj: Wings for Life

Projekt "Period" inicijativa je bivših studentica Fakulteta

World Run 8. svibnja 2022. godine u 13 sati održati će

zdravstvenih studija Sveučilišta u Mostaru u sklopu

se u Mostaru na prostoru kampusa Sveučilišta u

kojeg se studenticama osiguravaju besplatni higijenski

Mostaru. Ovaj globalni dobrotvorni događaj organizira

ulošci, a dispenzeri s higijenskim ulošcima već su

Sveučilište u Mostaru i Studentski zbor Sveučilišta u

dostupni i postavljeni u toaletima ovog fakulteta.

Mostaru u suradnji s Red Bullom.

SUMIT
U zgradi Vlade ŽZH održana prezentacija „Procjena digitalne zrelosti
škola“
Prezentacija projekta Procjena digitalne zrelosti škola u organizaciji Zavoda za odgoj i obrazovanje i Centra za
informacijske tehnologije Sveučilišta u Mostaru – SUMIT održana je danas u zgradi Vlade Županije
Zapadnohercegovačke.

Predstavnici CARNET-a u radnoj posjeti SUMIT-u
U radnoj posjeti Centru za informacijske tehnologije Sveučilišta u Mostaru – SUMIT bili su predstavnici Računalne
infrastrukture i servisa Hrvatske akademske i istraživačke mreže – CARNET pomoćnik ravnatelja Darko Parić,
Tomislav Gotovac, Ivan Capan i Ruđer Michael Rapaić. Održani su sastanci na kojem su dogovoreni daljnji koraci
puštanja sustava Središnja administratorska aplikacija za upravljanje - OMEGA u produkciju.
Omega je okosnica CARNET-ovih korisničkih sustava i omogućuje upravljanje povezanim infrastrukturnim
podsustavima. U skladu sa sporazumom o suradnji koji su ranije potpisali ravnatelj CARNET-a Hrvoje Puljiz i rektor
Sveučilišta u Mostaru prof. dr. sc. Zoran Tomić dogovorene su aktivnosti oko omogućavanja korištenja Cloud
infrastrukture CARNET-a za potrebe Sveučilišta u Mostaru te osnovnih i srednjih škola koje nastavni plan i program
izvode na hrvatskom jeziku. U sklopu posjete predstavnici CARNET RIS-a upoznati su s aktivnostima SUMIT-a na
projektu Smart Campus te obišli lokaciju buduće zgrade SUMIT-a u Rodoču. Planirane su aktivnosti za povezivanjem
Sveučilišta u Mostaru na mrežu CARNET-a korištenjem postojeće optičke infrastrukture.

Otvorena izložba "Dante u djelima suvremenih hrvatskih umjetnika"
Izložba "Dante u djelima suvremenih hrvatskih umjetnika" otvorena je u srijedu u Sveučilišnoj galeriji u Rodoču, piše
Fena. Autor je izložbe Milan Bešlić, kustos Vladimir Filipović, a autor postava Marin Ivanović. Svojim viđenjem
Danteovih djela predstavili su se umjetnici Vatroslav Kuliš, Tomislav Buntak, Zlatko Keser, Igor Rončević, Antun Boris
Švaljek i Kuzma Kovačić.

Predstavljena knjiga Pakao

Izložba „Rebra" akademskog
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