OBRAZOVANJE

Prof. dr. Zoran Tomić izabran na novi mandat za rektora
Sveučilišta u Mostaru
Senat Sveučilišta u Mostaru, izabrao je prof. dr. Zorana Tomića, redovitog profesora, za rektora
Sveučilišta u Mostaru na novi četverogodišnji mandat. Nakon izbora dekana u ožujku mjesecu na
Sveučilištu u Mostaru završeno je izborno razdoblje i tako će novi Senat Sveučilišta od 1. listopada
2021. biti znatno izmijenjen.

Izjava predstavnika akademske zajednice i civilnog
društva o europskoj budućnosti BiH u povodu Dana
Europe
Više od 500 predstavnika akademske zajednice i
civilnoga društva potpisalo je Izjavu o europskoj
budućnosti Bosne i Hercegovine.

Premijer Herceg na

Specijalistički studij
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"Suvremeni sigurnosni

Stojkićem iskazao potporu

izazovi" od iduće

dualnom obrazovanju

akademske godine na
SUM-u

Predsjednik Vlade Hercegovačko-neretvanske

županije (HNŽ) Nevenko Herceg susreo se s
dekanom Fakulteta strojarstva, računarstva i
elektrotehnike (FSRE) Sveučilišta u Mostaru
(SUM) Željkom Stojkićem.

Studij se izvodi na Sveučilištu u Mostaru uz
podršku međunarodnih akademskih partnera
Sveučilišta i partnera iz institucija Bosne i
Hercegovine. Studij je planiran za akademsku
2021./2022. godinu s početkom u studenom
2021. godine.

MEĐUNARODNA SURADNJA
Sastanak rektora Sveučilišta u Mostaru i Univerziteta u
Beogradu
Rektorica Univerziteta u Beogradu prof. dr. Ivanka
Popović primila je rektora Sveučilišta u Mostaru prof.
dr. Zorana Tomića. Tijekom susreta rektori su
razmijenili iskustva funkcioniranja univerziteta i
sveučilišta u vrijeme pandemije Covid 19., izazove s
kojima se susreću, a razgovarali su i o
međunarodnim aktivnostima i povezanosti kroz
međunarodne asocijacije i mreže.
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Odjela za društvene studije
Fakulteta za regionalni razvoj
i međunarodne studije.

PROJEKTI

suradnje kroz povezivanje
gospodarstva i sveučilišta.

Sveučilište u Mostaru uključilo se u projekt Elements of AI
Sveučilište u Mostaru pridružilo se znanstvenim i obrazovnim institucijama koje podržavaju online
tečaj o osnovama umjetne inteligencije - Elements of AI. Drugo najveće sveučilište i jedino na
hrvatskom jeziku u BiH prepoznalo je značaj umjetne inteligencije te svoje studente poziva na
educiranje o sve važnijoj tehnologiji.

BKSTONE projekt Građevinskom fakultetu
isporučen prvi dio opreme
Sveučilište u Mostaru i Građevinski fakultet
Sveučilišta u Mostaru, kao jedan od partnera na
Erasmus+ projektu pod nazivom: Higher EducationEnterprise platform for fostering, modernization and
sustainable growth in natural stone industry in
Western Balkans - BK STONE, osiguralo je nabavku
laboratorijske opreme i softvera u iznosu od
31.500,00 €.

ZNANOST I RAZVOJ

Okrugli stol SUM-a o "Etički izazovi suvremenog
novinarstva - Pandemija covid 19"
U povodu Svjetskog dana slobode medija, a u organizaciji Sveučilišta u Mostaru i Medijskog i
istraživačkog centra SUM održan je Okrugli stol „Etički izazovi suvremenog novinarstva –
Pandemija covid 19“ koji je javnosti dostupan online na Sveučilišnoj internet televiziji SUM TV. Kroz
tri panela sudionici su govorili o slobodi medija i kodeksima novinarstva, kao i funkcioniranju
medija za vrijeme pandemije.

Znanstveno--stručnom

Dodijeljeno počasno zvanje

skupu „Znanost,

professor emeritus prof. dr.

znanstvena komunikacija i

sc. Antunu Karamanu

časopisi“ nazočilo preko
stotinu djelatnika SUM-a i
gostiju

Odlukom Senata Sveučilište u Mostaru na
sjednici održanoj 24. studenog Sveučilište u

U organizaciji Sveučilišta u Mostaru i
nakladničke kuće PRESSUM održan je
međunarodni znanstveno-stručni skup
„Znanost, znanstvena komunikacija i časopisi“.
Na predavanjima je nazočilo više od 60
djelatnika Sveučilišta uživo te oko 40 online,
među kojima su bili nastavno osoblje,

Mostaru dodijelilo je počasno zvanje professor
emeritus prof. dr. sc. Antunu Karamanu. Antun
Karaman je redoviti profesor na Studiju
povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta u
Mostaru te je svojim znanstveno-nastavnim i
znanstveno-istraživačkim radom doprinio
razvoju i izgradnji Sveučilišta u Mostaru.

doktorandi, istraživači te gosti s drugih
Sveučilišta.

SUM TV | Međunarodna konferencija EU - Hrvati u BiH

MEĐUINSTITUCIONALNA SURADNJA

Apostolski nuncij Pezzuto primio menadžment Sveučilišta
u Mostaru
Apostolski nuncij u Bosni i Hercegovini monsinjor Luigi Pezzuto primio je menadžment Sveučilišta u
Mostaru te je tom prigodom izražena zahvalnost na dugogodišnjoj obostranoj suradnji. Monsinjor
Pezzuto i počasni je doktor (doctor honoris causa) Sveučilišta u Mostaru čime je osim časti i
naslova preuzeo na sebe čuvanje ugleda i dostojanstva Sveučilišta u europskoj i svjetskoj javnosti
te je bilo riječi o zajedničkoj suradnji u budućnosti. Monjsinor Pezzuto je i dosadašnjih godina
svesrdno pomogao razvoju Sveučilišta te povezivanju s europskim sveučilištima i institucijama.

Potpisan Sporazum za

Gradonačelnik Kraljević

praćenje projekta NASA-ine

primio članove

misije "Mars 2020"

menadžmenta SUM-a
Akademija likovnih
umjetnosti čini
kampusSveučilišta
u Širokom Brijegu
te je na sastanku
predstavljena
inicijativa obnove i
uređenja
Akademije kako bi dobila novo ruho.
Gradonačelnik Kraljević je podržao inicijativu i
dao potporu svim aktivnostima te će

Svečano potpisivanje Sporazuma o realizaciji
zajedničkih aktivnosti na praćenju projekta
NASA-ine misije "Mars 2020", održano je 28.
svibnja u prostorijama općine Jezero.

menadžment Sveučilišta razgovarati i s
nadležnim županijskim tijelima kako bi zgrada
Akademije likovnih umjetnosti prošla kroz
neophodan proces obnove te time postala još
funkcionalnije i ugodnije okruženje za učenje i
rad, a na ponos Sveučilišta, Grada Širokog
Brijega i Županije Zapadnohercegovačke gdje
se lokacijski nalazi.

Rektori javnih
sveučilišta/univerziteta
sastali se s
ministricom Gudeljević
Ministrica civilnih poslova Bosne i
Hercegovine Ankica Gudeljević primila
je rektore sveučilišta/ univerziteta,
č l a n o v e

R e k t o r s k o g

zbora/konferencije BiH.

STUDENTI

SUM TV │Studentski objektiv │Anita Glibić,
glasnogovornica Studentskog centra Mostar

Na SUM-u održan

Izabrani najbolji studentski

Studentski simpozij

radovi iz područja likovne

sanitarnog inženjerstva

umjetnosti

Na simpoziju su sudjelovali studenti Sveučilišta

Studentski zbor Sveučilšta u Mostaru raspisao

iz BiH i Hrvatske. Ove godine gosti simpozija u

je natječaj za najbolje studentske radove iz

Mostaru bili su i studenti Univerziteta u

područja likovne umjetnosti. Pobjednica je

Sarajevu koji su simpozij pratili kao pasivni, ali

Ljiljana Krtalić, studentica 4. godine smjera

kao i aktivni izlagači.

slikarstva na Akademiji likovnih umjetnosti, a
njezin pobjednički rad se naziva „Bez naziva“.

Studenti Sveučilišta u Mostaru sudjelovali na Huawei
programu za talente "Seeds for the future 2021"
Program za razvoj mladih talenata tvrtke Huawei
Technologies "Seeds for the Future" pokrenut je
u Bosni i Hercegovini prošli tjedan sa sudionicima
Univerziteta u Sarajevu, Sveučilišta u Mostaru i
Univerziteta u Banjoj Luci. Studenti su prošli
treninge o 5G tehnologiji, AI, cloud serverima, i
naučili teorije o liderstvu te upoznali se s
kineskom kulturom.

SUMIT

Odabrana najbolja rješenja u sklopu Hackathona by
SUMIT
Vrijedi istaknuti da su nagrade koje su dodijeljene najboljim rješenjima iznosile ukupno 1500,00 KM
u kriptovalutama. Osnovni cilj projekta je potaknuti učenike na praktičnu primjenu znanja iz
područja ICT-a.

Nastavak digitalne
transformacije obrazovanja
u Hercegbosanskoj županiji
U prostorijama Vlade Hercegbosanske županije
održan je sastanak predstavnika Vlade te
članova SUMIT-a. Na sastanku s ministricom

znanosti, prosvjete, kulture i športa Gordanom
Nakić ispred SUMIT-a sudjelovali su voditelj IT
centra Sveučilišta u Mostaru doc. dr. Tomislav
Volarić te Franjo Vučić, član SUMIT-a, dok je
sastanku prisustvovao i Tin Brdar županijski
SUMIT koordinator.

UMJETNOST

Svečano zatvorena 8. Sveučilišna likovna kolonija
Sveučilišna likovna kolonija jedinstveni je međunarodni umjetnički simpozij koji okuplja umjetnike iz
cijele BiH, Hrvatske, Crne Gore i Srbije, a od ove godine i profesore te studente Akademije likovnih
umjetnosti u Širokom Brijegu.

SUM TV | Tour d'Culture | Željko Andrijanić

Darko Juka: "Umjetnost i kultura su srž identiteta jednog
naroda"
Gost emisije SUM Alumni bio je Darko Juka,
hrvatski književnik, novinar, kolumnist, ugledni
kulturni i društveni djelatnik, te stručnjak za
komunikacije i odnose s javnošću. Ujedno je i
bivši student Sveučilišta u Mostaru prve
generacije tada novoosnovanog Studija
novinarstva, zbog čega je izrazio iznimno
zadovoljstvo.
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