
6.a. 
Prijedlog 

 
PRIJEDLOG ZA LJETNU ŠKOLU U ZADRU  

Sveučilište u Zadru, Odjel za turizam i komunikacijske znanosti,  

u suradnji s Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu, Odsjekom za komunikologiju,  

Filozofskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu, Odsjekom za informacijske i komunikacijske 
znanosti, 

Fakultetom političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek novinarstva i medijske 
produkcije; 

pokrenuli su 2016. godine Ljetnu školu „Informacijska tehnologija i mediji“. 

 (Inicijativni i organizacijski odbor: izv. prof. dr. sc. Ljiljana Zekanović-Korona, prof. dr. sc. 
Nada Zgrabljić Rotar, prof. dr. sc. Jadranka Lazić Lasić) 

Škola se održava ljeti, zadnjega tjedna u kolovozu, i do sada je održana tri godine za redom, 
uz objavljivanje radova u istoimenom zborniku.  

Cilj škole je međusveučilišna i interdisciplinarna suradnja radi brzoga prijenosa znanja i 
vještina iz područja medijske i informacijske pismenosti kako bi se ojačalo medijsko 
obrazovanje studenata te budućih mladih znanstvenika za učinkovitu primjenu nove 
komunikacijske tehnologije i kritički osviješten pristup ulozi medija u društvu. 

Predavači su profesori s različitih hrvatskih sveučilišta te sa sveučilišta u Mariboru i 
Ljubljani. Škola je namijenjena studentima svih društvenih disciplina te pripadajućim 
usmjerenjima poslijediplomskoga studija. 

Na Kolegiju Hrvatskih studija, održanom u ponedjeljak 15. listopadan 2018., u sastavu: 
pročelnik izv. prof. dr. sc. Mario Grčević, zamjenica prof. dr. sc. Nada Zgrabljić Rotar i 
povjerenici: prof. dr. sc. Mislav Kukoč, izv. prof. dr. sc. Vanja Šimičević, doc.dr.sc. Lovorka 
Brajković i doc. dr. sc. Karolina Vrban Zrinski, jednoglasno je usvojen prijedlog da se 2019. 
godine pohađanje škole omogući većemu broju studenata Hrvatskih studija, te je usvojen 
prijedlog da će se najboljim studentima pri dodjeli Pročelnikove nagrade prigodom proslave 
Dana Hrvatskih studija 16. studenog 2018. dodijeliti Poziv za plaćeno sudjelovanje u ovoj ili 
nekoj drugoj ljetnoj školi Hrvatskih studija, što će im biti nagrada za iskazanu kvalitetu 
studiranja. Nagrada će, osim povelje, uključivati podmiren trošak prijevoza, sudjelovanja u 
ljetnoj školi i smještaja (bez prehrane). 

Time se ne isključuje sudjelovanje i svih drugih zainteresiranih studenata Hrvatskih studija 
kao i drugih zainteresiranih fakulteta i sveučilišta.  

Sljedeća, IV. Ljetna škola „Informacijska tehnologija i mediji“ održat će se od 21. do 25. 
kolovoza 2019. u Kampusu zadarskoga sveučilišta, gdje su osigurani: smještaj u studentskom 
domu po pristupačnoj cijeni, dvorana za održavanje predavanja i radionica te studentska menza. 


