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Natječaj za najbolji srednjoškolski esej na temu
„Zašto nam je važan ulazak Hrvatske u Europsku uniju?“

Visoka škola međunarodnih odnosa i diplomacije Dag Hammarskjöld u
Zagrebu u subotu 4. svibnja 2013. organizira Dan otvorenih vrata na kojem će se
budući studenti upoznati s programom i radom Škole te s njezinim sadašnjim
studentima i djelatnicima. S obzirom da Republika Hrvatska 1. srpnja 2013.
postaje punopravna članica Europske unije ovogodišnji je Dan otvorenih vrata
posvećen tom iznimno važnom događaju čiji se politički, ekonomski i društveni
značaj osobito reflektira na mlađi naraštaj čiji se početak visokoškolskog
obrazovanja poklapa s hrvatskim učlanjenjem u najmoćniju integraciju na svijetu.

Stoga je hrvatski ulazak u EU najbolja prigoda da se Visoka škola predstavi
kao jedinstvena visokoškolska ustanova u Republici Hrvatskoj koja svoje studente
ostručuje i specijalizira, među ostalim, i za europske poslove u skladu s načelima
izvrsnosti u obrazovanju te mira i suradnje u međunarodnim odnosima.
Povodom toga Visoka škola organizira Natječaj na kojem poziva sve učenike
srednjih škola u Republici Hrvatskoj te sve koji su zainteresirani za upis na
preddiplomski stručni studij u akademskoj godini 2013./2014. da pošalju svoje
eseje / pisane radove na temu „Zašto nam je važan ulazak Hrvatske u Europsku
uniju?“.

U radovima iz vlastite perspektive treba opisati na koji će način hrvatsko
pristupanje Europskoj uniji utjecati na razvoj Republike Hrvatske i njezinih
građana, osobito naraštaja koji se školuje i koji će nakon završetka obrazovanja biti
u prigodi raditi i usavršavati se u zajednici država čije stanovništvo broji više od
pola milijarde ljudi i koja teži najvišim demokratskim, gospodarskim i pravnim
standardima. Duljina pisanog rada je između tri i pet kartica teksta (1.800

slovnih znakova s razmacima po kartici). Eseje treba poslati zaključno s nedjeljom
21. travnja 2013.
Na Natječaju će biti nagrađena tri prvoplasirana eseja prema odluci
Ocjenjivačkog povjerenstva koje čine djelatnici i studenti Visoke škole, a najbolji
esej bit će predstavljen na Danu otvorenih vrata Visoke škole međunarodnih
odnosa i diplomacije Dag Hammarskjöld u Zagrebu 4. svibnja 2013. te na
službenim internetskim stranicama Visoke škole. Autorici odnosno autoru najboljeg
eseja u slučaju upisa na Visoku školu u akademskoj godini 2013./2014. osigurat
će se studijsko putovanje u inozemstvo tijekom prve godine studija.

Eseji se šalju na poštansku adresu ili elektroničku adresu Visoke škole
međunarodnih odnosa i diplomacije Dag Hammarskjöld. Sretno!

U Zagrebu, 11. ožujka 2013.

