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Predmet: Poziv za sudjelovanje na 8. skupu mladih istraživača iz područja građevinarstva i
srodnih tehničkih znanosti pod nazivom ZAJEDNIČKI TEMELJI 2021
Poštovani,
kao što Vam je poznato u razdoblju od 2013. do 2019. godine tradicionalno su održavani
Zajednički temelji. Cilj ovakvog skupa je upoznavanje mladih znanstvenika s građevinskih
fakulteta koji sudjeluju u Udruzi hrvatskih građevinskih fakulteta te promicanja građevinske i
njoj srodnih struka u svrhu stvaranja čvrstih i vrijednih veza kako bi se međusobnom
suradnjom i udruženim djelovanjem doprinosilo efektivnom rješavanju profesionalnih i
znanstveno-istraživačkih izazova. Međutim, prošle godine, kao posljedica pandemije, Skup,
kojemu je domaćin trebao biti Građevinski fakultet Sveučilišta u Mostaru, nije održan. Iako,
nažalost, epidemiološki uvjeti ni ove godine ne omogućavaju organizaciju Skupa na
uobičajen način, kako se ne bi prekinula tradicija, planirano je da se u organizaciji
Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru organizira on-line skup pod nazivom Zajednički
temelji 2021. Skup će biti održan 23. i 24. rujna 2021. godine.
Kako bi prethodno spomenuti ciljevi Skupa i dalje „živjeli“, bilo bi nam iznimno zadovoljstvo
kada biste se odazvali našem pozivu za sudjelovanje na ovogodišnjim on-line Zajedničkim
temeljima. Vjerujem kako je predmet Vašeg znanstvenog istraživanja iznimno zanimljiv i
nadam se da ćete moći izdvojiti vrijeme kako biste svojom nazočnošću doprinijeli kvaliteti
Skupa.
Kako bismo ovogodišnje Zajedničke temelje, usprkos teškim uvjetima u kojima djelujemo,
učinili zanimljivijima i atraktivnijima planirano je održavanje dva pozivna predavanja priznatih
znanstvenika i stručnjaka iz područja građevinarstva.
Planirano je da na skupu izlaže najviše 32 sudionika s Fakulteta koji su članovi Udruge
hrvatskih građevinskih fakulteta i to osam sudionika s Građevinskog fakulteta Sveučilišta u
Zagrebu, te po šest sudionika s građevinskih fakulteta Sveučilišta J. J. Strossmayer,
Sveučilišta u Splitu, Sveučilišta u Rijeci i Sveučilišta u Mostaru.
Za sudjelovanje na Zajednički temeljima 2021. potrebno je napisati rad od 4 do 6 stranica na
hrvatskom (ili engleskom) jeziku te isti kratko prezentirati (max. 10 minuta) tijekom
održavanja skupa. Službeni jezik skupa je hrvatski. Rok za slanje cjelovitog rada je petak,

16. srpnja 2021. godine. Na web stranici Zajedničkih temelja 2021. (https://zt2021.gf.sum.ba)
navedene su detaljnije informacije o Skupu.
U ime Organizacijskog odbora Zajedničkih temelja 2021. srdačan pozdrav s Građevinskog
fakulteta Sveučilišta u Mostaru.
U Mostaru, 31. svibnja 2021.
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