STUDENTI

Elektroničke iskaznice - Od ove godine nema papirnatih
indeksa na Sveučilištu u Mostaru
Od iduće akademske 2021./2022. godine Sveučilište u Mostaru svojim će studentima, nastavnicima i
osoblju izdavati sveučilišne iskaznice. Na inicijativu Studentskoga zbora Sveučilišta u Mostaru ukida se
indeks u fizičkom obliku te se od iduće akademske godine planira uvođenje sveučilišne iskaznice uz koju
će biti omogućeno i korištenje e-indeksa.
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SUM TV | Preko 70 studenata sudjelovalo na Sveučilišnim
ljetnim igrama

OBRAZOVANJE

Vizija europskog sveučilišta
Izazovi za razvoj suvremenoga europskog sveučilišta brojni su te se bitno razlikuju od ranijih izazova
posebice nakon pandemije Covida-19 koja je promijenila način upravljanja, rada te izvođenja nastave.
Sveučilište u Mostaru i u izvanrednim uvjetima je napravilo iskorake ka europskom sveučilištu budući da
se svaka vizija mora temeljiti na razvoju i napretku, a ne na opstanku.

Sveučilište u Mostaru upisuje
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ustrojbenim jedinicama
Sveučilišta u Mostaru
počinju 28. lipnja i traju do
10. srpnja. Budući studenti
mogu predati prijavu za razredbeni postupak za
upis na sveučilišne preddiplomske studije online,
dokumentaciju mogu dostaviti poštom ili predati
osobno na sastavnicu.

Sveučilište u Mostaru
preko

Fakulteta

strojarstva, računarstva i
elektrotehnike partner je
projekta Strengthening
capacities for the
implementation of dual
education in BH higher education (DUALSCI),
kojim je planirano stvaranje pravnih uvjeta i uvjeta
osiguranja kvalitete za provedbu dvojnog visokog
obrazovanja te pilotiranje jednog studijskog
programa po dvojnom modelu.

Pokretanjem novih studija SUM postaje konkurentno
europsko sveučilište
Sukladno potrebama tržišta rada i iskazanom zanimanju,
Sveučilište u Mostaru kontinuirano radi na razvijanju
novih studijskih programa na svim razinama uz
evaluacije i unaprjeđenje postojećih studijskih
programa. Samo kontinuiranim razvojem moguće je
postati konkurentno europsko sveučilište. Uz tri razine
studija, Sveučilište razvija i programe cjeloživotnog
učenja kako bi se već diplomiranim studentima
omogućilo daljnje usavršavanje.

MEĐUNARODNA SURADNJA

SUM potpisao sporazum sa Sveučilištem u Malmeu
Sveučilište Malmo novi je međunarodni partner Sveučilišta u Mostaru te je potpisanim sporazumom o
suradnji Sveučilište u Mostaru dobilo prvog međunarodnog partnera na području Švedske. S preko 24
000 studenata i oko 2140 znanstvenog i administrativnog osoblja Sveučilište Malmo se ubraja u veća
javna sveučilišta u Švedskoj. Zanimljivo je spomenuti da je Malmo za razdoblje 2021./2022. prema
mišljenju studenata proglašen švedskim studentskim gradom godine.

Rektor Tomić posjetio Sveučilište u Rijeci
Na sastanku je bilo riječi o trendovima i izazovima u visokom obrazovanju, o unaprjeđenju sveučilišne
suradnje, projektima kao i međunarodnim i regionalnim mrežama koje su važne za razvoj europskog
modernog sveučilišta te vidljivost sveučilišta u međunarodnoj akademskoj zajednici.

International Balkan University i SUM potpisali sporazum o
međunarodnoj suradnji
IBU ima osam fakulteta te nudi više od trideset preddiplomskih, diplomskih i doktorskih studijskih

programa, poput inženjerstva, arhitekture, ekonomije, dentalne medicine, upravnih znanosti, prava,
likovne umjetnosti, obrazovnih znanosti, humanističkih i društvenih znanosti. Suradnja će se provoditi kroz
aktivnosti kao što su institucionalna razmjena nastavnika, tehničkog i administrativnog osoblja i studenata,
razvoj novih studijskih programa, zajednička istraživanja, kulturni programi te konferencije i druge
aktivnosti od zajedničkog interesa.

PROJEKTI
Kroz partnertvo u Smart Heritage projektu SUM doprinosi
razvoju kulturnog turizma Hercegovine
Zanimljivu ponudu prezentacije nasljeđa obitelji Kosača domaćim stanovnicima, ali i domaćim i stranim
turistima donijet će posljednja faza realizacije projekta Smart Heritage u sklopu Interreg Adrion programa
Europske unije. Projekt donosi digitalizaciju kulturne građe i niz kulturno – turističkih elemenata kojima će
Mostar i Hercegovina dobiti zapaženo mjesto u jadranskoj regiji uz suradnju s projektnim partnerima iz
Grčke, Italije i Albanije.

ZNANOST I RAZVOJ

Tvornica za učenje - mjesto inovacija, povezanosti, znanja,
perspektive i mogućnosti
Fakultet strojarstva, računarstva i elektrotehnike i Sveučilište u Mostaru organizirao je „Dan otvorenih
vrata Tvornice za učenje/Centra za digitalizaciju“ kako bi se prezentirali rezultati projekta „Povećanje
konkurentnosti mikro, malih i srednjih poduzeća digitalizacijom - IC SMED“ i projekta “Ponovno
povezivanje sveučilišta i gospodarstva radi poticanja inovacija“.

Popovski graditelji: Održan Znanstveni sat u okviru
Graditeljske i urbane baštine
Na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru održan
je Znanstveni sat u okviru Graditeljske i urbane baštine,
pod naslovom POPOVSKI GRADITELJI.

MEĐUINSTITUCIONALNA SURADNJA
Rektorski zbor/konferencija BiH zasjedao u Zenici
Rektorski zbor/konferencija BiH održala je redovitu
sjednicu kojom je predsjedavao rektor Univerziteta u
Zenici prof. dr. Damir Kukić. Rektori javnih
univerziteta i sveučilišta razmatrali su informaciju o
realizaciji nastave na javnim univerzitetima i
sveučilištu. Zaključeno je kako je nastava uspješno
obavljena u kombiniranom modelu prilagođena
pandemijskim uvjetima. Time su javne visokoškolske
ustanove ispunile svoje primarne zadaće i obveze
koje im proizlaze iz misije i strateških ciljeva.

SUMIT

SRCE i SUMIT održali sastanak na temu sveučilišnih
iskaznica
Sveučilišni računski centar i Centar za informacijske tehnologije Sveučilišta u Mostaru održali su sastanak
na kojem je prezentirano organizacijsko i tehničko rješenje sveučilišnih iskaznica.

Srednja ekonomska škola iz Livna od iduće školske godine

prva prelazi na SUMIT eDnevnik
Radionica „Rad u SUMIT dnevniku“ za SUMIT
školske koordinatore i nastavnike Srednje
ekonomske škole iz Livna održana je u prostorijama
škole u Livnu. Na radionici je osim nastavnika i
članova SUMIT-a koji su vodili radionicu
prisustvovala i ministrica znanosti, prosvjete, kulture i
športa Hercegbosanske županije Gordana Nakić.

UMJETNOST
SUM TV | SUM Alumni | Višestruko nagrađivana književnica i
autorica romana, novela, bajki i pjesama

MEDIJSKI CENTAR
MIC - Studenti se okušali kao urednici, reporteri, novinari i
montažeri još tijekom studiranja
Novinarstvo se kao profesija ne može temeljiti samo na teoriji. U obrazovanju dobrog novinara veliku
ulogu igra praktičan rad tijekom studiranja. Kako bi studenti novinarstva izašli spremni na medijsko tržište
pobrinuo se Medijski i istraživački centar SUM-a koji svojim studentima nudi rad na Sveučilišnoj televiziji
SUM TV, news-portalu SUMSova, SUM radiju, sveučilišnim novinama “Universitas Mostariensis” i
elektroničkom biltenu - Newsletter.

Izašao 15. broj sveučilišnih novina
Universitas Mostariensis

Novi broj sveučilišnih novina Universitas Mostariensis izašao je u
suradnji s Večernjim listom. Petnaesti broj Universitas Mostariensisa
donosi popis otvorenih mjesta za upis na fakultete SUM-a, kao i članke
o ukidanju indeksa u fizičkom obliku te uvođenje sveučilišnih iskaznica
za sve studente kao i nastavnike te osoblje SUM-a. Sva dosadašnja
izdanja možete pogledati na klikom na "Pročitajte više".
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