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ZNANOST, ISTRAŽIVANJE I GOSPODARSTVO

PROF. DR. SC. MISLAVU GRGIĆU DODIJELJENO ODLIKOVANJE
RED DANICE HRVATSKE
Prigodom obilježavanja Dana državnosti, Predsjednica Republike Hrvatske Kolinda GrabarKitarović uručila je 27. lipnja 2019. godine prof. dr. sc. Mislavu Grgiću odlikovanje Red Danice
hrvatske s likom Ruđera Boškovića za osobite zasluge za znanstveni rad, popularizaciju znanosti i
privlačenje međunarodnih projekata.

PROF.
DR.
SC.
BRANKA ZOVKO-CIHLAR
IZABRANA U POČASNO ZVANJE PROFESSOR
EMERITA
Senat Sveučilišta u Zagrebu je na redovitoj sjednici
održanoj 11. lipnja 2019. godine aklamacijom izabrao prof.
dr. sc. Branku Zovko-Cihlar u počasno zvanje professor
emerita Sveučilišta u Zagrebu. Prof. Zovko-Cihlar se u
svom dugogodišnjem radu u polju radiokomunikacija
istaknula vrhunskim znanstvenoistraživačkim rezultatima,
dok je kao redoviti profesor na FER-u značajno doprinijela
unapređenju nastave.

PROF. DR. SC. NEDJELJKO PERIĆ
DOBIO NAGRADU ZAKLADE HRVOJE
POŽAR
Na 25. dodjeli godišnjih nagrada Zaklade Hrvoje
Požar, održanoj 4. srpnja 2019. godine, prof. dr.
sc. Nedjeljko Perić dobio je nagradu za značajnu
stručnu i znanstvenu djelatnost u razvitku
energetike.
Prof.
Perić
se
u svojemu
dugogodišnjem
znanstvenom
radu
bavi
istraživanjem
i
projektiranjem
sustava
automatskoga
upravljanja
i automatizacije
složenih procesa i postrojenja sa značajnim
utjecajem na razvoj tog područja u RH i svijetu.

SURADNJA FER-a I FILOZOFSKOG
FAKULTETA U RAZVOJU STUDIJSKOG
PROGRAMA "KOGNITIVNE ZNANOSTI"
U sklopu projekta razvoja standarda zanimanja
za postojeće studijske programe, standarda
kvalifikacija i izrade tri nova diplomska studijska
programa Filozofskoga fakulteta u Zagrebu, FER
će sudjelovati u razvoju programa "Kognitivne
znanosti". Riječ je o interdisciplinarnom području
koje nastoji shvatiti, opisati te računalno
modelirati misaone i ponašajne procese ljudi s
ciljem
razumijevanja
temeljnih
načela
inteligencije.

FER RAZVIJA NOVE TEHNOLOGIJE ZA
AUTOMOBILSKU INDUSTRIJU
Novi projekt "New generation telemetry
technology for measurement on rotational clutch
components" financiran je iz prestižnog URP
programa kroz koji Ford Motors Company
surađuje na razvoju novih rješenja za
automobilsku industriju s odabranim partnerima iz
akademske zajednice širom svijeta. U okviru
projekta istraživat će se nove telemetrijske
mjerne metode i tehnologije za praćenje fizikalnih
parametara na automobilskoj spojki u stvarnim
radnim uvjetima.

RAZVIJAMO NOVA DCSO
SKLOPU PROGRAMA H2020.

RJEŠENJA

U

FER je partner na novom projektu u sklopu programa
H2020. Projektom pod nazivom "IDEAS" predlaže se
izgradnja i komercijalizacija disruptivnog i fleksibilnog
DCSO (Data Center Service Optimization) rješenja na
način da korisnik pokreće inteligentno upravljanje
energijom unutar tvrtke dok se druge značajke koje se
rjeđe koriste, kao što je dizajn DC (početni dizajn DC-a i
promjena njegovih detalja) nude u SaaS-u (Software as
a Service) na zahtjev.

STUDENTI I NASTAVA
ZAPOČELE STRUČNE PRAKSE FER-a
Program praksi započeo je 1. srpnja i trajat će
do 30. rujna 2019. godine. Stručne su prakse
odlična prilika za razvijanje novih vještina koje
će studenti moći koristiti u kasnijoj potrazi za
poslom. Dosadašnja su iskustva pokazala da
studenti primjenjujući znanja i vještine stečene
tijekom prakse puno lakše pronalaze posao.

NATJEČAJ ZA UPIS STUDENATA NA
POSLIJEDIPLOMSKI DOKTORSKI STUDIJ
FER-a
Raspisan je Natječaj za upis studenata na
Poslijediplomski doktorski studij FER-a za
stjecanje akademskoga stupnja doktora/doktorice
znanosti (6 semestara, prvi upisni rok u ak. god.
2019./2020.) iz područja tehničkih znanosti,
znanstvenih polja elektrotehnika i računarstvo.

ŽIVOT @ FER

"FER OPEN AIR" 2019.

PREDSTAVLJEN PROGRAM "STARTUP
FACTORY"
U Sivoj vijećnici FER-a 27. lipnja 2019. godine
predstavljen
je
program
Zagrebačkog
inovacijskog centra (ZICER) "Startup Factory".
Program
osigurava
intenzivnu
edukaciju,
vrhunske mentore, ZICER-ovu infrastrukturu,
promocijsku podršku i umrežavanje, a za najbolje
timove i bespovratna novčana sredstva iz fonda
vrijednog 1.000.000,00 kuna. Rok za prijave je
15. rujna 2019. godine.

U subotu, 1. lipnja 2019. godine na parkiralištu
pored FER-a održan je prvi "FER Open Air",
besplatan jednodnevni glazbeni festival u
organizaciji FER-a i KSET-a. Primarni cilj
Festivala bio je okupiti studente te im priuštiti
večer dobre glazbe i zabave prije ispitnih rokova.
Brojnim koncertima obogatili smo kulturnu
ponudu
Grada
Zagreba
te
promovirati
alternativnu glazbenu scenu.

POPULARIZACIJA ZNANOSTI

PODJELE DIPLOMA POLAZNICIMA
FER-ovog "CODECLUBA"

RADIONICE I STRUČNI SKUP
U DARUVARU

U četvrtak, 13. lipnja 2019. godine održano je
završno druženje polaznika, roditelja i mentora
prve generacije FER-ovih radionica
"CodeClub@FER". Tridesetak učenika osnovnih
škola tom je prilikom dobilo zaslužene diplome.

U srijedu, 5. lipnja 2019. godine u Češkoj
osnovnoj školi J. A. Komenskog i Tehničkoj školi
Daruvar sudjelovali smo u aktivnostima
daruvarske udruge "Impress" s više od 150
učenika s područja Bjelovarsko-bilogorske
županije.

NADOLAZEĆI DOGAĐAJI

"ICM SUMMER OF CODE
2019."

"ELMAR 2019."

"BREAKING
THE SURFACE 2019."

22. - 28. srpnja 2019.
Zagreb

23. - 25. rujna 2019.
Zadar

29. rujna - 6. listopada 2019.
Biograd na Moru
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