POZIV NA GOSTUJUĆE PREDAVANJE

Saša Čvrljak
hrvatski diplomat sekundiran za vrijeme austrijskog EU predsjedanja

Austrijsko predsjedavanje Vijećem EU
iz perspektive sekundiranja
Nadolazeći izbori za Europski parlament u svibnju 2019. kao i tekuća rasprava o budućnosti Europske unije su
kao središnja pitanja istaknuli važnost promicanja vjerodostojnih i provjerenih informacija o Europskoj uniji;
važnost suzbijanja širenja lažnih informacija te edukacije graĎana, naročito studenata i mladih o prednostima i
različitim aspektima članstva u Europskoj Uniji te mogućnostima koje ona nudi. Takav imperativ se dodatno
nameće nadolazećim hrvatskim predsjedanjem Vijeća EU od 1. siječnja 2020. što je najvažniji politički dogaĎaj
dosadašnjeg hrvatskog članstva u EU i prilika za osnaživanje EU narativa u hrvatskom društvu te jačanja
kapaciteta svih uključenih dionika, pa tako i u području akademije.

Termin:

24. travnja 2019. u 17:00.

Mjesto:

VŠMOD Dag Hammarskjöld
Vukasovićeva 1, HR-10000 Zagreb, 1 kat, dvorana Maksimir (predavaonica 113)

Saša Čvrljak je hrvatski diplomat sa više od 8 godina radnog iskustva u području europskih poslova u Hrvatskoj
i inozemstvu. Od 1. prosinca 2015. radi u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova (MVEP-u), gdje je trenutno
treći tajnik u Službi za Vijeće za opće poslove i Europsko vijeće u Upravi za Europu. U razdoblju izmeĎu 1.
veljače 2018. i 31. siječnja 2019. je bio sekundiran u Uredu saveznog kancelara Republike Austrije u Beču gdje
je radio u Izvršnom tajništvu na pripremi i provedbi austrijskog Predsjedavanja Vijećem EU. Prije MVEP-a, g.
Čvrljak je radio četiri godine kao znanstveni novak na Institutu za razvoj i meĎunarodne odnose (IRMO), zatim
kao savjetnik za vidljivost na EU projektu u području visokog obrazovanja u Ministarstvu znanosti, obrazovanja
i športa te je odradio staž u Europskoj Komisiji u Bruxellesu (Secretariat General). Magistar meĎunarodnih
odnosa i europskih studija sa Srednjeeuropskog Sveučilišta u Budimpešti (CEU Budapest) te autor 6 znanstvenih
i stručnih članaka iz područja EU studija. Dobitnik stipendija Instituta otvoreno društvo, DAAD-a, Goethe
Instituta i njemačkog ministarstva vanjskih poslova te francuske ENA-e. Tečno govori njemački, engleski uz
osnovno poznavanje francuskog jezika.

