STUDENI 2018.
U ovom broju FER-ovog glasnika pročitajte o novim projektima, nagradama i priznanjima za naše studente i djelatnike,
događajima iz popularizacije znanosti te o ostalim aktivnostima na Fakultetu
Na glasnik se možete prijaviti putem FER-ove službene internetske stranice:
www.fer.unizg.hr

ZNANOST, ISTRAŽIVANJE I GOSPODARSTVO

IRI PROJEKT - RAZVOJ MULTIFUNKCIONALNOG
ANTITERORISTIČKOG SUSTAVA

NOVI ERASMUS+ PROJEKTI

FER kao partner sudjeluje na novom projektu čiji je koordinator

vrijednosti oko 750 000 eura čime potvrđujemo da smo u

tvrtka DOK-ING d.o.o. Ukupna vrijednost projekta je oko 25

samom vrhu i po broju ugovorenih Erasmus+ projekata među

milijuna kuna, a iznos predviđen za FER je oko 2,8 milijuna kuna.

sastavnicama Sveučilišta u Zagrebu. Cilj je ovih obrazovnih

Cilj je ovoga projekta razviti multifunkcionalni antiteroristički sustav

projekata povezivanje institucija iz različitih sektora i

(MAS) koji se sastoji od daljinski upravljanog antiterorističkog

disciplina, a usmjereni su prema proširenju i ojačavanju znanja

navalnog vozila i transportno-logističkog i zapovjedno-operativnog

iz akustike, zajedničkim HVET kvalifikacijama stručnjaka u

modula na terenskom vozilu koji će pronaći svoje primjene na

automatizaciji u zgradarstvu te inteligentnim pomorskim

navedenim sektorima tržišta.

sustavima.

POTPISANA 24 NOVA UGOVORA U OKVIRU
PROGRAMA HRVATSKE ZAKLADE ZA ZNANOST

FER-ov LABORATORIJ LAPOST U FINALU
INNOVATION RADAR PRIZE 2018

U okviru programa “Razvoj karijera mladih istraživača” potpisali smo

“Laboratorij za podvodne sustave i tehnologije” (LAPOST)

13 ugovora za nove doktorande koji će sudjelovati u znanstveno-

ušao je u finale natjecanja Innovation Radar Prize 2018

istraživačkom radu usmjeravajući svoju karijeru prema vrhunskoj

(IRP 2018). Ovo natjecanje nagrađuje vrhunske inovatore i

znanosti. Istaknuti znanstvenici s međunarodno priznatim

njihove inovacije u Europi. LAPOST se, kao jedini hrvatski

dostignućima postali su voditelji 11 istraživačkih projekata

predstavnik, natječe sa svojim projektom aPad u kategoriji

koje provode u cilju stvaranja novih znanja, jačanja hrvatskoga

“Excellent Science”. Koordinator projekta je izv. prof. dr. sc.

gospodarstva i dobrobiti društva.

Nikola Mišković, nositelj uspješnih europskih i nacionalnih

FER je partner na tri nova Erasmus+ projekta ukupne

projekata. Odluku o konačnom pobjedniku donijet će stručni
žiri početkom prosinca 2018. godine u Beču.

SVEČANO POTPISIVANJE UGOVORA O DODJELI SREDSTAVA
HRZZ-a ZA PROJEKTE U OKVIRU HRVATSKO-ŠVICARSKOG
ISTRAŽIVAČKOG PROGRAMA
Svečano potpisivanje Ugovora održano je 24. listopada 2018. godine u Ministarstvu
znanosti i obrazovanja. Ovim se programom žele osigurati preduvjeti za uspješne
znanstveno-istraživačke projekte kojima će se postići bliska suradnja između hrvatskih i
švicarskih istraživača te prijenos znanja, vještina i tehnologija. U vrlo jakoj konkurenciji,
od 111 pristiglih prijedloga, za financiranje je odabrano 11 najbolje ocijenjenih
projekata. Jedan dolazi s FER-a - čestitamo prof. Mariju Kovaču na uspjehu!

STUDENTI I NASTAVA

AKMUZ OSVOJIO ZLATO NA FESTIVALU
GLAZBE ZAGREB 2018.

FER-ovim SPORTAŠIMA DODIJELJENA
PRIZNANJA ZA AK. GOD. 2017./2018.

Akademski muški zbor Fakulteta elektrotehnike i računarstva

U sklopu proslave Dana Sveučilišta u auli Rektorata Sveučilišta u

nastupio je 4. studenoga 2018. godine u A kategoriji muških i

Zagrebu održana je Svečana dodjela nagrada najboljim sportašima

mješovitih zborova - natjecanju pjevačkih zborova i vokalnih

i kolektivima u prošloj akademskoj godini. Tom je prigodom FER-

sastava u okviru Festivala glazbe Zagreb 2018. S ostvarenih 90

ovim sportašima uručen prijelazni pehar te pehar za osvojeno prvo

bodova Zbor je osvojio zlato te osigurao nastup na koncertu

mjesto u muškoj konkurenciji za ukupni nastup. FER je također

zlatnih zborova iz svih natjecateljskih kategorija koji će se održati

dobio posebnu nagradu za izniman doprinos razvoju sveučilišnoga

u Zagrebu u veljači 2019. godine.

sporta u akademskoj godini 2017./2018.

ŽIVOT @ FER
ODRŽANA SVEČANOST PROSLAVE DANA FER-a
U petak, 23. studenoga 2018. godine proslavljen je Dan Fakulteta elektrotehnike i
računarstva Sveučilišta u Zagrebu. Na prigodnoj svečanosti, uz uvodno obraćanje dekana
izv. prof. dr. sc. Gordana Gledeca i pozdravne riječi visokih uzvanika, dodijeljena su
priznanja i nagrade najuspješnijim studentima i djelatnicima Fakulteta. Nakon svečanosti,
gosti su imali priliku pogledati izložbu postera FER-ovih projekata te se družiti na
svečanom domjenku.

NA SVEČANOJ SJEDNICI FV-a DODIJELJENE ZLATNE DIPLOME I
OSTALA GODIŠNJA PRIZNANJA
Na svečanoj 682. sjednici Fakultetskog vijeća, u povodu pedesete obljetnice diplomiranja,
dodijeljene su Zlatne diplome inženjerima koji su u akademskoj godini 1967./1968.
diplomirali na Tehničkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Na sjednici su uručena i
priznanja “Josip Lončar”, priznanja srednjim školama za istaknuti doprinos srednjoškolskom
obrazovanju studenata FER-a te su dodijeljene godišnje nagrade “Željka Matutinović –
Sunčica” i “Stanko Turk”.

ODRŽANA 37. BRUCOŠIJADA FER-a
Ovogodišnja Brucošijada FER-a održana je u prostorijama Fakulteta u subotu, 10.
studenoga 2018. godine u organizaciji Saveza studenata FER-a i KSET-a. U realizaciji
Brucošijade sudjelovalo je oko 250 volontera KSET-a, a prisustvovalo joj je gotovo 4000
posjetitelja, uključujući mnogobrojne profesore, docente, asistente, suradnike s Fakulteta i
nemali broj novinara i sponzora. Goste je zabavljalo 17 različitih izvođača na 4 pozornice.

POPULARIZACIJA ZNANOSTI

SUDJELOVANJE FER-a NA
SMOTRI SVEUČILIŠTA

ODRŽAN DAN OTVORENIH
VRATA FER-a

ODRŽAN TREĆI PO REDU
IEEE TISP TJEDAN

Ovogodišnja Smotra Sveučilišta u Zagrebu

U subotu, 24. studenoga 2018. godine

Krajem listopada održan je treći po redu

održala se od 22. do 24. studenoga

održan je Dan otvorenih vrata FER-a, u

IEEE Teacher In-Service Program (TISP)

u Studentskom centru. FER se predstavio

čijoj je realizaciji sudjelovalo više od 150

tjedan, u sklopu kojega su na FER-u održana

budućim studenticama i studentima kroz

djelatnika, studenata i članova studentskih

dva jednodnevna stručna usavršavanja

predavanja o studentskom životu, prilikama

udruga Fakulteta. Događaju je prisustvovalo

namijenjena učiteljima informatike,

za razvoj karijere te mogućnostima koje im

nekoliko tisuća posjetitelja koji su imali

računalstva i tehničke kulture Grada Zagreba.

se nude po završetku Fakulteta. Na FER-

priliku obići neke od najzanimljivijih

Ovogodišnji Program okupio je tridesetak

ovom štandu bilo je izloženo niz zanimljivih

fakultetskih laboratorija, saznati nešto više

nastavnika iz zagrebačkih osnovnih i srednjih

studentskih radova kojima smo prikazali što

o znanstvenim istraživanjima i projektima na

škola, čime se ukupni broj uključenih

se sve na FER-u može naučiti i napraviti.

Fakultetu te vidjeti i isprobati čitav niz izuma

nastavnika u posljednje tri godine popeo na

i tehnologija iz područja elektrotehnike i

više od 150.

računarstva.

NADOLAZEĆI DOGAĐAJI

SAT PROGRAMIRANJA 2018.

CAREER SPEED DATING
NA FER-u

FIRST LEGO LEAGUE
HRVATSKO NATJECANJE

3. – 9. prosinca 2018.

13. prosinca 2018.

19. siječnja 2019.

Zagreb

Zagreb

Zagreb

MOŽETE NAS KONTAKTIRATI I PRATITI PUTEM:

Web-stranica

Elektronička
poruka

Facebook

