Obavijesti
KONFERENCIJA O ORGANIZACIJI, TEHNOLOGIJI I MANAGEMENTU U GRADITELJSTVU
Građevinski fakultet Sveučilišta u
Zagrebu, Društvo za organizaciju
građenja i Hrvatska udruga za upravljanje projektima (SENET) organiziraju VI. međunarodnu konferenciju:
Organizacija, tehnologija i management u graditeljstvu. Konferencija
će se održati u Mošćeničkoj Dragi
od 17.-20. rujna 2003.
Cilj je Konferencije okupiti nastavnike, znanstvenike i stručnjake iz područja organizacije tehnologije i managementa u graditeljstvu sa sveučilišta, znanstvenih instituta i građevinskih
poduzeća.
Rad Konferencije bit će podijeljen u
tri tematske cjeline: nastavni programi iz područja organizacije, tehnologija i management u graditeljstvu,
znanstveni projekti i međunarodnu
znanstvenu suradnja te znanstvene
radove sudionika.
Sudionici Konferencije s fakulteta i
sveučilišta predstavit će svoje nastavne programe. Uz upoznavanje sa
znanstvenim radovima sudionika,
cilj je pridonijeti prilagođavanju nas
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tavnih programa potrebama suvremenih građevinskih privreda, s posebnim
osvrtom na proces pridruživanja
Europskoj uniji, koji je u različitim
fazama prisutan u nizu europskih
zemalja.
U dijelu u kojem će tema biti znanstveni projekti i međunarodna znanstvena suradnja, voditelji i suradnici
predstavit će pojedine znanstvene
projekte, organizaciju i provođenje
istraživanja, izvore financiranja, sadržaje projekata te najvažnije rezultate. Razmatrat će se mogućnosti
tematskog i organizacijskog povezivanja pojedinih istraživanja te pokretanja novih međunarodnih projekata. Analizirat će se odnos znanosti i
građevinske privrede, uzajamna očekivanja i mogućnosti suradnje. Posebna će se pozornost obratiti znanstvenim programima Europske unije
te mogućnostima suradnje na zajedničkoj pripremi i pridobivanju potpore
za znanstvene projekte.
U trećem će se dijelu izlagati znanstveni radovi sudionika prihvaćeni od

strane međunarodnoga recenzentskog
odbora Konferencije. Predviđena je
i poster-sesija. Svi će radovi biti objavljeni na CD-romu, a bit će tiskana i
knjiga sažetaka. Službeni su jezici
konferencije hrvatski i engleski, a
svi će radovi biti objavljeni na engleskom jeziku.
Konferencija će se održati u hotelu
Marina u Mošćeničkoj Dragi, gdje
će biti smješteni sudionici. Kotizacija za sudjelovanje iznosi 100 EURa. Za rezervaciju hotelskog smještaja
i prijave sudjelovanja treba kontaktirati gospođu Lilianu Krašić,
Event, Andrijevićeva 12, Zagreb,
tel.: 01/370-30-88;
e-mail: liliana.krasic@event.hr.
Za informacije treba se obratiti na
Građevinski fakultet Sveučilišta u
Zagrebu, Zavod za organizaciju i
ekonomiku građenja, Kačićeva 26,
Zagreb,
tel.: 01/482-80-78,
e-mail: organizacija@grad.hr;
www.grad.hr/VIConference.
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