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Predmet: Poziv za sudjelovanje na 7. Skupu mladih istraživača iz područja građevinarstva i srodnih tehničkih znanosti 

pod nazivom Zajednički temelji 2019 

Poštovani,  

Ovim putem Vas želimo obavijestiti da je Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci domaćin i organizator 7. Skupa 

mladih istraživača iz područja građevinarstva, i srodnih tehničkih znanosti, pod nazivom skupa Zajednički temelji 2019. 

Termin održavanja Zajedničkih temelja 2019 bit će od 25. do 27. rujna. 

Cilj skupa Zajednički temelji je okupljanje i druženje mladih istraživača, odnosno doktoranda i poslijedoktoranda, u 

svrhu promicanja građevinske, i njoj srodnih struka, te u svrhu stvaranja čvrstih i vrijednih veza kako bi se međusobnom 

suradnjom i udruženim djelovanjem doprinosilo efektivnom rješavanju profesionalnih i znanstveno-istraživačkih izazova. 

Zajedničkim temeljima, odnosno zajedničkom suradnjom unutar građevinske, i njoj srodnih struka, osim stvaranja 

prijateljstva, stvara se mogućnost stabilnog oslonca za postizanje kontinuiranog napretka u razvoju znanosti i struke te 

društvenih koristi i prosperiteta. Povodom prethodno spomenutih ciljeva skupa, bilo bi nam iznimno zadovoljstvo kada 

biste se odazvali našem pozivu za sudjelovanje na ovogodišnjim Zajedničkim temeljima u Rijeci. Vjerujemo da je 

predmet Vašeg znanstvenog istraživanja izrazito zanimljiv i nadamo se da ćete moći izdvojiti vrijeme kako biste nam 

svojim dolaskom uveličali ovaj poseban skup u nama značajnoj 2019. godini. Naime, u 2019. godini Građevinski fakultet 

Sveučilišta u Rijeci ponosno slavi 50 godina visokoškolskog obrazovanja građevinara. 

U želji da ćete imati lijepe uspomene na Zajedničke temelje 2019, pripremamo izlet na jedan od najljepših prirodnih 

bisera u Hrvatskoj s očaravajućom ljepotom – u Nacionalni park Brijuni, svečanu večeru u konobi Tarsa s 

dugogodišnjom gastronomskom tradicijom, smještaj u modernim i novoizgrađenim studentskim paviljonima u sklopu 

suvremene infrastrukture Sveučilišnog kampusa na Trsatu, atraktivne teme pozvanog predavanja i okruglog stola, 

upoznavanje s radom laboratorija Građevinskog fakulteta u Rijeci, nagrade za najbolju prezentaciju i najbolji rad, kao i 

puno druženja uz kavu i kolače.  

Udruga hrvatskih građevinskih fakulteta (UHGF), u suradnji s Građevinskim fakultetom u Rijeci, u potpunosti pokriva 

troškove sudjelovanja na skupu za doktorande i poslijedoktorande, i to za ukupno šest sudionika, s Građevinskog 

fakulteta Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku, Fakulteta građevinarstva, arhitekture i geodezije Sveučilišta u Splitu, 

Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru i Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci te, za ukupno osam 

sudionika, s Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Navedeni fakulteti čine članove udruge UHGF. 

Za sudjelovanje na Zajednički temeljima 2019 potrebno je napisati rad od 4 do 6 stranica na hrvatskom (ili engleskom) 

jeziku te isti kratko prezentirati za vrijeme održavanja skupa. Službeni jezik skupa je hrvatski. Rok za slanje cjelovitog 

rada je 15. srpnja 2019. godine. Uskoro će se moći pristupiti web stranici za Zajedničke temelje 2019 

(https://zt2019.uniri.hr/) s mogućnostima prijave na skup i detaljnim informacijama. 

U ime Organizacijskog odbora Zajedničkih temelja 2019 srdačan pozdrav s Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci.  

U Rijeci, 9. svibnja 2019.       Martina Šopić 
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