Ured za odnose s javnošću
Zagreb, 21. travnja 2014.

Pozivamo Vas na

konferenciju za novinare
koja će se održati u srijedu 23. travnja 2014. u 11 sati,
u auli Rektorata Sveučilišta u Zagrebu, Trg maršala Tita 14.

Uz rektora Sveučilišta u Zagrebu prof.
prof. dr. sc. Aleksu Bjeliša,
Bjeliša na konferenciji za novinare sudjelovat će
predstavnici Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture
Hrvatsk ih
infrastrukture Republike Hrvatske i Hrvatski
željeznica 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 bit će najavljeno održavanje 3. međunarodne konferencije o cestovnoj i

željeezničkoj infrastrukturi – CETRA 2014 (3rd International Conference on Road and Rail
želj
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
U okviru 3. međunarodne konferencije o cestovnoj i željezničkoj infrastrukturi u srijedu 30. travnja 2014.
održat će se okrugli stol na temu upravljanja i sigurnosti u željezničkom prometu na kojem će, osim
sudionika konferencije, sudjelovati i predstavnici željezničkih uprava iz regije.
Konferencija CETRA 2014 centralni je događaj vezan uz prometnu infrastrukturu ove godine u
Hrvatskoj.
Hrvatskoj CETRA 2014 održava se treći puta i predstavlja glavno mjesto razmjene znanstvenih i stručnih
informacija iz područja prometne infrastrukture te stoga omogućava blisku suradnju između znanstvenog i
gospodarskog sektora, što je preduvjet za postizanje konkurentnosti u nekom području.
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Na konferenciji za novinare predstavnici
predstavnici medija bit će izviješteni i o sadržaju Pisma namjere koje su
14. t ravnja 2014. potpisali rektor Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Aleksa Bjeliš i dekani četiriju
fakulteta Sveučilišta u Zagrebu iz tehničkog područja (Fakultet prometnih znanosti,
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.

Pismom namjere posebno se želi osnažiti daljnja suradnja četiriju fakulteta Sveučilišta u Zagrebu iz
tehničkog područja u obliku konzorcija na ostvarivanju suradnje s neovisnim istraživačkim centrom
izvrsnosti Multitel Asbl. (Mons, Belgija), kojem je cilj razvijanje istraživanja u području sigurnosti i
upravljanju željezničkim prometom te implementaciji ovoga sustava na području južne i istočne Europe,
kao i na osnivanju mogućeg nacionalnog i regionalnog centra izvrsnosti Sveučilišta u Zagrebu u području
željezničke infrastrukture i tehnologije prometa.
Konferencija za novinare održat će se u nazočnosti prorektorice za istraživanje i tehnologiju Sveučilišta u
Zagrebu prof. dr. sc. Melite Kovačević,
Kovačević dekanice Građevinskog fakulteta prof. dr. sc. Vesne Dragčević,
Dragčević
dekana Fakulteta prometnih znanosti prof. dr. sc. Ernesta Bazijanca,
Bazijanca dekana Fakulteta elektrotehnike i
računarstva prof. dr. sc. Nedjeljka Perića i dekana Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u
Zagrebu prof. dr. sc. Ivana Jurage.
Jurage

Unaprijed zahvaljujem na Vašem dolasku.

S poštovanjem,
mr. sc. Tamara Dagen
mob. 099 4564 443
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