Ured za odnose s javnošću
Zagreb, 22. travnja 2014.

Poštovani,
podsjećam Vas da će se sutra, u srijedu 23. travnja 2014. u 11 sati u auli Rektorata Sveučilišta u Zagrebu
(Trg maršala Tita 14) održati konferencija za novinare.
novinare
Na konferenciji za novinare bit će najavljeno održavanje 3. međunarodne konferencije o cestovnoj
cestovnoj i

željezničkoj infrastrukturi – CETRA 2014 (3rd International Conference on Road and Rail
Infrastructure) koja će se u organizaciji Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu održati u Splitu od 28.
do 30. travnja 2014.
Cilj je ove međunarodne konferencije prikazati najnovija iskustva i spoznaje u području projektiranja,
građenja i održavanja prometne infrastrukture s osvrtom na upravljanje i sigurnost u cestovnom i
željezničkom prometu. Na konferenciji će sudjelovati oko 250 sudionika iz 39 zemalja s 48 inozemnih
sveučilišta. Očekuje se da će konferenciju otvoriti ministar pomorstva, prometa i infrastrukture Republike
Hrvatske dr. sc. Siniša Hajdaš Dončić.
Dončić Konferencija CETRA 2014 centralni je događaj vezan uz prometnu
infrastrukturu ove godine u Hrvatskoj.
Na konferenciji za novinare predstavnici medija bit će izviješteni i o sadržaju Pisma namjere koje su 14.
travnja 2014. potpisali rektor Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Aleksa Bjeliš i dekani četiriju
fakulteta Sveučilišta u Zagrebu iz tehničkog područja (Fakultet
Fakultet prometnih znanosti, Građevinski
fakultet, Fakultet elektrotehnike i računarstva, Fakultet strojarstva i brodogradnje) s ciljem
međusobnog zajedničkog djelovanja u znanstvenim istraživanjima vezanima uz željeznički promet
koja će doprinijeti razvoju željezničke infrastrukture i tehnologije u Republici Hrvatskoj kroz pokretanje
znanstvenih projekata te izradu strateških studija u ovom području.
Uz rektora Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Aleksu Bjeliša,
Bjeliša na konferenciji za novinare sudjelovat će
predsjednik Uprave HŽ Infrastrukture Darko Peričić te prof. dr. sc. Stjepan Lakušić s Građevinskog
fakulteta i prof. dr. sc. Tomislav Josip Mlinarić s Fakulteta prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu.
Na konferenciji za novinare sudjelovat će i prorektorica za istraživanje i tehnologiju Sveučilišta u Zagrebu
prof. dr. sc. Melita Kovačević,
Kovačević dekanica Građevinskog fakulteta prof. dr. sc. Vesna Dragčević,
Dragčević dekan
Fakulteta prometnih znanosti prof. dr. sc. Ernest Bazijanac,
Bazijanac dekan Fakulteta elektrotehnike i računarstva
prof. dr. sc. Nedjeljko Perić i dekan Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc.
Ivan Juraga.
Juraga
Poziv s detaljnijim informacijama o temama konferencije za novinare primili ste jučer mailom.
Unaprijed zahvaljujem na Vašem dolasku.
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