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SENAT SVEUČILIŠTA NA PRVOJ SJEDNICI U NOVOJ AKADEMSKOJ GODINI ODLUČIO O 
MANIFESTACIJI NAMIJENJOJ SREDNJOŠKOLCIMA 

Smotra Sveučilišta 12. i 13. prosinca na 
Ekonomskom fakultetu 
Objavljeno 28. listopada 2014.  
 

 
Na jučerašnjoj sjednici Senata Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera, prvoj u akademskoj 

2014./2015. godini, odlučeno je da će se 12. i 13. prosinca 2014. (petak i subota) od 10 do 18 sati na 

Ekonomskom fakultetu održati 18. smotra Sveučilišta. 

Ona se, kako je rečeno, organizira za učenike završnih razreda srednjih škola, studente te ostale 

zainteresirane, a ima zadaću pravodobnoga obavještavanja svih budućih studenata o programima 

studija, opremljenosti pojedinih fakulteta, kreativnim mjestima za zapošljavanje u pojedinim 

strukama, novim radnim uvjetima koje osiguravaju poduzetnici i kompanije, uvjetima smještaja 

tijekom studija u Osijeku, studentskom životu i o još mnogo drugih detalja. “Na smotri će se 

predstaviti sve sveučilišne sastavnice i ustanove sa svojim programima i mogućnostima studiranja 

koji se kod nas otvaraju mladim ljudima. Očekujemo da će i ova smotra imati dobar odaziv, kao i 

one prethodnih godina", istaknuo je rektor Željko Turkalj. 

Planira se izrada vodiča za buduće studente u akademskoj 2015./2016. godini, koji će ponovno 

sadržavati sve relevantne osnovne podatke o znanstveno-nastavnim sastavnicama, a svi redoviti i 

izvanredni studenti bit će pozvani da predlože svoje grafičko-dizajnersko rješenje plakata 18. 

smotre i naslovnice vodiča. 

Prihvaćeni su i prijedlozi nekoliko važnih dokumenata: pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja 

prava na dodjelu studentskih stipendija i potpora Sveučilišta, pravilnika o uvjetima i načinu 

korištenja sredstava Poslovnog fonda Sveučilišta, te izmjene i dopune Odluke o posebnim 

naknadama Sveučilištu i znanstveno-nastavnim/umjetničkim sastavnicama. Dane su i dvije 

suglasnosti – na ustroj i izvedbu programa cjeloživotnog učenja pod nazivom Primijenjena statistika 

na Odjelu za matematiku te rektoru Turkalju za potpisivanje ugovora za distribucije i opskrbu 

toplinskom energijom za potrebe Sveučilišta. T.Levak 

Potvrđeni Loretana Farkaš i Ivica Raguž 

Senat je potvrdio izbor Loretane Farkaš za dekanicu Filozofskog fakulteta u Osijeku te Ivice 

Raguža za dekana Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Đakovu. Među ostalima, sjednici Senata 

nazočila su još dva nova člana: Mario Vinković, novi prorektor Sveučilišta za nastavu i studente, te 

Boris Bakota, novi v.d. dekana Pravnoga fakulteta u Osijeku. 
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