
OBRAZOVANJE

Govor rektora SUMa prof. dr. Zorana Tomića u povodu početka akademske

godine

Na sjednici Senata Sveučilišta u

Mostaru usvojen Pravilnik o

sveučilišnim ispravama

Sveučilište u Mostaru gradi e-Sveučilište, razdoblje koje počinje

upravo uvođenjem sveučilišne iskaznice, čime će se omogućiti brži

i jednostavniji rad. Na 377. sjednici Senata Sveučilišta u Mostaru

usvojen je Pravilnik o sveučilišnim ispravama koje će Sveučilište u

Mostaru izdavati studentima, akademskom osoblju angažiranom

na Sveučilištu i nenastavnom osoblju u radnom odnosu na

Sveučilištu. Sveučilišne isprave u smislu ovog Pravilnika su

sveučilišna iskaznica koja se izdaje u fizičkom i elektroničkom

obliku te studentska knjižica koja se izdaje u elektroničkom obliku

(e-indeks).

Održana izvanredna sjednica

Rektorskog zbora/Rektorske

konferencije BiH

Izvanredna sjednica Rektorskog zbora/Rektorske konferencije

Bosne i Hercegovine kojom je predsjedavao prof. dr. Jusuf

Duraković, rektor Univerziteta u Zenici, održana je na Univerzitetu

u Sarajevu, a na dnevnom redu bila je samo jedna točka -

rasprava o modelu angažiranja vanjskih suradnika u nastavnom

procesu kao i način isplata ugovora na osnovu izrade domaćih i

međunarodnih projekata na javnim sveučilištima/univerzitetima u

FBiH.

https://www.youtube.com/watch?v=vSzlJ0RDxoU
https://skole.sum.ba/novosti/na-sjednici-senata-sveucilista-u-mostaru-usvojen-pravilnik-o-sveucilisnim-ispravama
https://www.sum.ba/objave/novosti/odrzana-izvanredna-sjednica-rektorskog-zbora-rektorske-konferencije-bih


Rektor Tomić: Postali

smo moderno i u svijetu

prepoznatljivo sveučilište.

Rastemo, mijenjamo se i

odgovaramo brzo na

izazove. Težimo e-

sveučilištu.

Četvrtak, 30. rujan, bio je zadnji dan uprave

Sveučil išta u Mostaru kao i dekana na

ustrojbenim jedinicama. Sveuči l ište u

Mostaru kroz četiri zadnje godine doživjelo

je brojne promjene, uspone, ali i priznanja.

Ni je nedostajalo ni  problema od onih

f i n a n c i j s k i h ,  o r g a n i z a c i j s k i h  p a  i

pandemijskih. Na Sveučilištu vole reći da je

za nj ih kriza pri l ika, a ne opasnost. O

brojnim temama, za portal SUM Sova

odgovara rektor prof. dr. Zoran Tomić.

Senat SUM: Nastava u

akademskoj 2021./2022. godini će

se održavati klasično

Senat Sveučilišta u Mostaru usvojio je odluku o klasičnom

održavanju nastave u akademskoj 2021./22. godini uz

poštivanje epidemioloških mjera koje su na snazi. Na

sjednici je usvojen Pravilnik o sveučilišnim ispravama čime

SUM ostvaruje svoju viziju kao moderno europsko e-

Sveučilište i potvrđuje liderstvo u digitalnoj transformaciji

obrazovanja.

SUM sudjelovao na Svjetskom

akademskom summitu

Sveuči l iš te u Mostaru sudje lovalo je u onl ine u radu Svjetskog

akademskog summita u organizaciji Times Higher Education (THE) i

sveučilišta u Torontu kao ovogodišnjeg partnera koji se održao od 1. do 3.

rujna te predstavljao događaj od iznimne važnosti na svjetskoj akademskoj

razni.

MEĐUNARODNA SURADNJA

https://skole.sum.ba/novosti/na-sjednici-senata-sveucilista-u-mostaru-usvojen-pravilnik-o-sveucilisnim-ispravama
https://sumsova.ba/intervju/rektor-tomic-postali-smo-moderno-i-u-svijetu-prepoznatljivo-sveuciliste-rastemo


SUM potpisao sporazum sa Sveučilištem Bordeaux Montaigne

Sveučilište u Mostaru dobilo je novog međunarodnog partnera, a to je Sveučilište Bordeaux Montaigne, francusko sveučilište sa sjedištem

u Bordeaux-u koje broji više od 15.000 studenata. Potpisani ugovor se odnosi na programe razmjene nastavnog, istraživačkog,

administrativnog osoblja i studenata, razvoj novih studijskih programa, zajednička istraživanja, kulturni programi te konferencije i druge

aktivnosti od zajedničkog interesa iz područja umjetnosti, jezika, te humanističkih i društvenih znanosti.

Predstavnici Sveučilišta u Pečuhu u

radnoj posjeti SUM-u

U okviru radnog posjeta prof. dr. Sanja Bijakšić, prorektorica za

međunarodnu suradnju i prof. dr. Zdenko Klepić, prorektor za

poslovanje, ljudske potencijale i upravljanje kvalitetom Sveučilišta

u Mostaru primili su predstavnike Instituta za vinogradarstvo i

enologiju koji djeluje u okviru Sveučilišta u Pečuhu. Tema radnog

sastanka bila je predstavljanje institucija, mogućnost provođenja

zajedničkih projekata i razvijanje akademske suradnje.

SUM potpisom sporazuma ima prvog

akademskog partnera iz Jordana

Sveučilište u Mostaru potpisalo je Sporazum o suradnji sa

Sveučilištem za tehnologiju princeze Sumaje iz Jordana. Sporazum

su potpisali rektor SUM-a prof. dr. sc. Zoran Tomić i predsjednik

Sveučilišta princeze Sumaje prof. Mashhoor Al-Refai, a održano je

putem Zoom aplikacije. Potpisivanju je nazočio i veleposlanik

Bosne i Hercegovine u Jordanu Mato Zeko budući da je ovo prvi

sporazum o suradnji jednog sveučilišta iz Bosne i Hercegovine i

sveučilišta iz Jordana.

PROJEKTI

Jedinstveni online katalog visokoškolskih knjižnica Sveučilišta u Mostaru–

COBISS+

U sklopu provedbe aktivnosti na uspostavi jedinstvenog knjižničnog i informacijskog sustava na razini Sveučilišta u Mostaru, Sveučilišna

knjižnica u suradnji s Virtualnom knjižnicom BiH (Nacionalna i sveučilišna knjižnica BiH) uspostavila je jedinstvenu tražilicu za mrežni

katalog visokoškolskih knjižnica COBISS sustav. Korisnicima visokoškolskih knjižnica Sveučilišta u Mostaru uspostava ove usluge

omogućuje da u jednoj COBISS + pretrazi dobiju informacije o tome koja od organizacijskih jedinica u svom fondu ima potrebnu

publikaciju.

https://www.sum.ba/objave/novosti/predstavnici-sveucilista-u-pecuhu-u-radnoj-posjeti-sum-u
https://www.sum.ba/objave/novosti/sum-potpisom-sporazuma-ima-prvog-akademskog-partnera-iz-jordana
https://sumsova.ba/sum-vijesti/kroz-partnertvo-u--smart-heritage-projektu-sum-doprinosi-razvoju-kulturnog


MEĐUINSTITUCIONALNA SURADNJA

Sveučilište u Mostaru potpisalo Sporazum o suradnji s Općinom i Općinskim

vijećem Čitluk

Na temelju dugogodišnje suradnje Općine Čitluk i ustrojbenih jedinica Sveučilišta u

Mostaru povodom manifestacije "Dani berbe grožđa - Brotnjo 2021" rektor

Sveučilišta u Mostaru prof. dr. sc. Zoran Tomić potpisao je Sporazum o suradnji na

znanstvenom, umjetničkom, istraživačkom, obrazovnom, razvojnom i stručnom

području s načelnikom Općine Čitluk Marinom Radišićem te Sporazum o suradnji u

realizaciji tradicionalne turističko-kulturno-gospodarske manifestacije „Dani berbe

grožđa Brotnjo“ s Predsjednikom Općinskog vijeća Čitluk Predragom Smoljanom.

Rektor Tomić primio gradonačelnika

Kordića

Gradonačelnik Kordić je zahvalio Rektoru na prijemu i izrazio važnost

visokog obrazovanja i značaj dolaska velikog broja studenata u Grad

Mostar. Grad Mostar je prepoznat kao studentski grad u Bosni i

Hercegovin i  u kojem Sveuči l iš te u Mostaru gener i ra razvoj  i

obrazovanje. Tom prigodom Rektor je zahvalio gradonačelniku Kordiću

na podršci Sveučilištu te ga upoznao s procesima na Sveučilištu i

aktivnostima vezanima za rad Sveučilišta u nadi da će se intenzivirati

suradnja na pitanjima od zajedničkog i društvenog značaja.

Radni sastanak predstavnika

SUM-a i Visokog učilišta Algebra

Prorektorica za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Mostaru

prof. dr. sc. Sanja Bijakšić i voditelj Centra za informacijske

tehnologije Sveučilišta u Mostaru doc. dr. Tomislav Volarić

danas su posjetili Visoko učilište Algebra u Zagrebu. Prilikom

posjete održali su radni sastanak sa dekanom doc. dr. sc.

Mislavom Balkovićem te voditeljicom razvoja poslovanja

Majom Brkljačić i voditelj icom Ureda za međunarodnu

suradnju Lidijom Šimrak.

STUDENTI

Pozdravni govor predsjednice Studentskog zbora SUM-a Marije Barun u novoj

akademskoj godini

https://www.sum.ba/objave/novosti/sveuciliste-u-mostaru-potpisalo-sporazum-o-suradnji-s-opcinom-i-opcinskim/
https://www.youtube.com/watch?v=uHIzPktkWPo


Potpisan ugovor: AKD Zagreb izrađuje SUM iskaznice

U sklopu projekta uvođenja elektroničkog indeksa i sveučilišnih iskaznica rektor SUM-a prof. dr. sc. Zoran Tomić i glavni direktor AKD-a

Jure Sertić potpisali su u Rektoratu Sveučilišta u Mostaru Sporazum kojim će izradu sveučilišnih iskaznica raditi Agencija za komercijalnu

djelatnost d.o.o. iz Zagreba. SUM gradi e-Sveučilište, razdoblje koje počinje upravo uvođenjem sveučilišne iskaznice, čime će se omogućiti

brži i jednostavniji rad te kvalitetnije studiranje.

SUMIT

SUMIT radionica „Nova školska godina – rad u SUMIT Matici i SUMIT Dnevniku“

Online radionica na temu „Nova školska godina – rad u SUMIT Matici i SUMIT Dnevniku“ održana je danas u organizaciji Centra za

informacijske tehnologije Sveučilišta u Mostaru, a bila je namijenjena za SUMIT školske koordinatore, nastavnike, razrednike i ravnatelje

škola gdje se nastavni planovi i programi izvode na hrvatskom jeziku.

Online radionica "Nova školska godina

- prebacivanje učenika u viši razred"

Zavod za odgoj i obrazovanje

organizirao radionice za korištenje

SUMIT Dnevnika

https://www.youtube.com/watch?v=uHIzPktkWPo
https://www.sum.ba/objave/novosti/potpisan-ugovor:-akd-zagreb-izraduje-sum-iskaznice
https://sumit.sum.ba/novosti/sumit-radionica-%E2%80%9Enova-skolska-godina-%E2%80%93-rad-u-sumit-matici-i


Nova školska godina – prebacivanje učenika u viši razred“ naziv je

dviju online radionica koje je Centar za informacijske tehnologije

Sveučilišta u Mostaru održao za SUMIT školske koordinatore. Na

radionicama je sudjelovalo više od 90 školskih koordinatora iz

škola gdje se nastavni planovi i programi izvode na hrvatskom

jeziku.

Centar za informacijske tehnologije Sveučilišta u Mostaru – SUMIT

u organizaciji sa Zavodom za odgoj i obrazovanje ŽZH i HBŽ,

održao je radionice pod nazivom „Rad u SUMIT Dnevniku“

namijenjene za nastavnike te SUMIT školske i županijske

koordinatore srednjih škola u Županiji Zapadnohercegovačkoj.

SVEUČILIŠTE U MOSTARU

Trg hrvatskih velikana 1, 88000 Mostar

Tel: +387 36 337-070, Fax: +387 36 320-885

Mail: mail@sum.ba

Ako više ne želite primati naš newsletter kontaktirajte nas na

mail@sum.ba

 

https://sumit.sum.ba/novosti/zavod-za-odgoj-i-obrazovanje-organizirao-radionice-za-koristenje-sumit-dnevnika
https://www.sum.ba/
https://www.facebook.com/jednojeSveuciliste/
https://www.youtube.com/channel/UCBIJsHAH1FjJnruAx_oDsdw
https://ba.linkedin.com/school/universityofmostar/
https://www.instagram.com/sveucilisteumostaru/?hl=hr
https://twitter.com/sve_mostar
https://sumsova.ba/

