Europska unija
Ulaganje u bududnost.
Projekt je sufinancirala
Europska unija iz Europskog
fonda za regionalni razvoj

Pozivamo sve studente preddiplomskih, diplomskih i poslijediplomskih doktorskih studija da se prijave
na natječaj za sudjelovanje na

MEĐUNARODNOJ LJETNOJ ŠKOLI KULTURNOG TURIZMA
24. 8. 2015. – 29. 8. 2015.
Sveučilišta u Zadru

Međunarodna ljetna škola "Kulturnog turizma" provodi se u okviru projekta Obnova i turistička
valorizacija kulturno povijesnog kompleksa Kneževe palače RC.1.1.05-0117, a organizira se za studente
Sveučilišta u Zadru te za studente partnerskih sveučilišta: Ekonomskog fakulteta i Filozofskog fakulteta
Sveučilišta u Zagrebu, Turistice (Univerza na Primorskem) iz Portoroža, Università della Svizzera italiana
(USI), Lugano.
Cilj ljetne škole je poticati zajedničku suradnju i razmjenu mišljenja među studentima i profesorima
u međukulturalnom i multidisciplinarnom okružju, u svrhu stjecanja novih znanja na području kulturnog
turizma. Polaznici de prisustvovati predavanjima, radionicama i diskusijama na temu kulturnog turizma,
marketinga u kulturi i turizmu, održivog razvoja destinacije, inovativnosti i konkurentnosti u turizmu,
korištenju novih tehnologija i sl.
Program ljetne škole u potpunosti je financiran iz sredstava projekta.
Nositelj projekta je Grad Zadar, dok je Sveučilište u Zadru jedan od četiri partnera.
Uz profesore Sveučilišta u Zadru na ljetnoj školi predavat de eminentni znanstvenici Ekonomskog
fakulteta i Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Università della Svizzera Italiana (USI) te Turistice
(Univerza na Primorskem).
Polaznicima ljetne škole pokriveni su troškovi nastave, te je osiguran povlašteni smještaj u Hostelu
Forum i Studentskom domu Sveučilišta u Zadru.
Kako se cijeli program izvodi na engleskom jeziku, uvjeti za sudjelovanje na ljetnoj školi su odlično
znanje engleskog jezika (u govoru i pismu) i izražen interes za područjem kulturnog turizma.
Za prijavu na natječaj potrebno je poslati životopis i motivacijsko pismo na engleskom jeziku, na
e-mail adresu: ikozulic@unizd.hr. Prednost prilikom odabira imaju osobe sa invaliditetom.
PRODUŽENI ROK ZA PRIJAVU na natječaj je 15. srpnja 2015. godine.
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Sveučilište u Zadru je najvede potpuno integrirano sveučilište u Republici Hrvatskoj, s 25 sveučilišnih
odjela. Na odjelima se izvode studiji na tri razine: preddiplomskoj, diplomskoj i poslijediplomskoj. Na
sveučilišnim studijima studira oko 6000 studenta, a Sveučilište zapošljava ukupno 632 djelatnika, od
toga u nastavi 415 (266 doktora znanosti i 28 magistara znanosti).
Detaljnije informacije o Ljetnoj školi možete dobiti na tel. +385 (0)23 345 051, gvidic@unizd.hr, ikozulic@unizd.hr; krceb@unizd.hr.
Dobrodošli !!!

Vrijeme i mjesto održavanja: 24. 8. 2015.— 29. 8. 2015., Zadar — Hrvatska
Prihvatljivi sudionici: studenti preddiplomskih, diplomskih i poslijediplomskih doktorskih studija
Email: gvidic@unizd.hr, ikozulic@unizd.hr; krceb@unizd.hr
Cilj: zajednička suradnja i razmjena mišljenja među studentima i profesorima u međukulturalnom i
multidisciplinarnom okružju, s ciljem stjecanja novih znanja na području kulturnog turizma

