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AKTIVNOSTI U 2019. GODINI: 

 

Radionica PANDA 3 

U siječnju i veljači 2019. godine studenti iz USKA-e sudjelovali su na radionici PANDA 3 koju organizira 
Udruga Bioteka. Studenti su svoje znanje u polju krajobraznog planiranja, ekologije te zaštite okoliša i 
krajobraza prenijeli na mlade generacije nadarene djece u obliku interaktivnih radionica. 

 

Radionica Centar za kulturu Trešnjevka 

U siječnju i veljači 2019. godine studenti iz USKA-e su sudjelovali na radionicama u suradnji s Centrom za 
kulturu Trešnjevka na kojoj su kroz interaktivnu radionicu educirali mlađe generacije o karakterističnim 
kulturnim, krajobraznim i urbanističkim značajkama grada Zagreba. 

 

Sudjelovanje na DA! festivalu 

U ožujku 2019. godine brojni su studenti iz Udruge svojim kreativnim radovima sudjelovali na DA! 
Festivalu, čiji je glavni cilj poticanje druženja, interdisciplinarnosti i suradnje među studentima umjetničkih 
i tehničko-umjetničkih studija. 

 

Natječaj za novi logotip Udruge 

U travnju 2019. godine, USKA organizira natječaj za novi logo Udruge. Prvonagrađeni rad autora Marka 
Blažića postao je novi logotip USKA-e. 

 

Sudjelovanje na Danu otvorenih vrata Agronomskog fakulteta 

U svibnju 2019. godine održan je Dan otvorenih vrata Agronomskog fakulteta na kojem su studenti 
predstavljali Udrugu te informirali sve zainteresirane posjetitelje o samoj udruzi te o Studiju Krajobrazna 
arhitektura. 

 

Studentska ekskurzija u Sofiju 

Od 27. travnja do 1. svibnja 2019. godine Udruga je organizirala putovanje u Sofiju (Bugarska). Putovanju 
je prisustvovalo 24 studenata, a studenti su se u Sofiji susreli sa studentima iz ELASA Buglaria (Udruga 
studenata krajobrazne arhitekture – Bugarska), koji su organizirali razgledavanje kulturnih i povijesnih 
znamenitosti grada, posjet Šumarskom fakultetu u Sofiji te planinarenje na Vitošu goru gdje su se studenti 
upoznali sa karakterističnim planinskim krajobrazom Bugarske. 

 



Sudjelovanje na AgroAdventu 

Udruga je zajedno s ostalim udrugama Agronomskog fakulteta sudjelovala prilikom organizacije 
„AgroAdventa“ održanog u prosincu 2019. godine, na kojemu su studenti imali priliku izložiti svoje 
proizvode.  

 


