
UNIC Day
16. prosinca 2022.

Fakultet elektrotehnike i računarstva

Vrijeme Aktivnost Opis Mjesto

09:30 –
10:00

Otvaranje UNIC Daya Pozdravni govori:

Tomislav Tomašević, gradonačelnik Grada Zagreba -
TBC
Prof. dr. sc. Stjepan Lakušić, rektor Sveučilišta u
Zagrebu
Prof. dr. sc. Vedran Bilas, dekan Fakulteta
elektrotehnike i računarstva - TBC
Prof. dr. sc. Ivan Koprić, dekan Pravnog fakulteta u
Zagrebu i voditelj UNIC-a za Sveučilište u Zagrebu

Dvorana
B 5

10:00 - 11:00 Being  UNIC - i ti
studiraš na 
Europskom
sveučilištu

Razgovor i
predstavljanje

Studenti koji su sudjelovali u UNIC aktivnostima
ukratko će sudionicima prezentirati svoja iskustva.
Sudionicima će se obratiti predstavnici Studentskog
odbora s jednog od partnerskih sveučilišta putem
videoveze.
Prezentacija video materijala o UNIC-u.

Moderatori: izv. prof. dr. sc. Goranka Lalić Novak,
zamjenica voditelja UNIC projekta za Sveučilište u
Zagrebu i Karlo Kožina, predstavnik Sveučilišta u
Zagrebu u Studentskom odboru UNIC-a

Dvorana
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11:00 - 12:00 No man is an island -
jačanjem suradnje do
bolje zajednice

Panel diskusija 

Slijedeći UNIC-ovu ideju o povezivanju akademske sa
lokalnom i gospodarskom zajednicom, cilj ovoga
panela jest okupiti predstavnike privatnog sektora,
sveučilišta, studenata i lokalnih vlasti kako bismo
raspravili mogućnosti unaprjeđenja suradnje različitih
dionika na lokalnoj razini.

Moderator: Dario Topić, predstavnik Sveučilišta u
Zagrebu u Studentskom odboru UNIC-a
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B 5



12:00 - 12:20 Pauza za kavu

12:20 - 14:00 Future is now –
kakvo sveučilište
želim? 

Chreaton - kreativna
radionica

Cilj radionice je da studenti s različitih sastavnica,
podijeljeni u grupe i interdisciplinarnim pristupom, uz
pomoć mentora, ponude rješenja za neke od
prepoznatih izazova Sveučilišta u Zagrebu. 

Teme za raspravu:
● Suradnja Sveučilišta i privatnog sektora
● Sveučilišni kampus (izrada idejnog rješenja) 
● Smještaj studenata: kako omogućiti što većem

broju studenata pristojan (decent) i priuštiv
(affordable) smještaj

● Zelena mobilnost u Zagrebu

Dvorana
A 202

12:20 - 14:00 Piece by piece - UNIC
kolaž

Radionica 

Cilj radionice je putem vizuala osvijestiti teme od
važnosti za Sveučilište u Zagrebu i UNIC. 
Predviđen je grupni rad studenata s različitih
sastavnica Sveučilišta u Zagrebu, uz podršku mentora
kao moderatora pojedinih tema radionice.

Teme: 
● Mobilnost studenata (međunarodna i domaća)
● Izrazita raznolikost na Sveučilištu
● Postindustrijalizacija u Zagrebu: od industrije

do pametnih gradova
● Grad otporan na krize

Dvorana
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Pauza za ručak i završetak rada na Creathonu

16:00 - 17:30 Captured moment
stays forever - Grad
zaustavljen u
trenutku.

Predstavljanje
rezultata, proglašenje
pobjednika natjecanja
u fotografiranju i
završni domjenak

Sudionici radionica izložit će svoje zaključke te će se
proglasiti pobjednika natjecanja u fotografiranju.

Natjecanje u fotografiranju Captured moment stays
forever/Grad zaustavljen u trenutku nagradni je
natječaj u kojemu pravo na sudjelovanje imaju svi
studenti Sveučilišta u Zagrebu koji do 9. prosinca u
23:59 pošalju maksimalno tri digitalne fotografije
kojima će najbolje prikazati identitet Zagreba u
kontekstu UNIC načela.
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