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CILJEVI SAVJETOVANJA
Dati pregled i ukazati na znanstvena istraživanja, njihove rezultate i primjenu u
području morske tehnologije te značaj za gospodarstvo i poticaj razvoju ove
djelatnosti u Hrvatskoj.
Informirati gospodarstvo, znanstvenu i stručnu javnost o važnosti gospodarstvene
djelatnosti morske tehnologije.
Dati informacije o privrednim djelatnostima iz područja morske tehnologije o
kojima je potrebno voditi računa u vrijeme kada se utvrđuju glavni pravci našega
tehnološkog razvoja.
Potaknuti uspostavljanje visokog stupnja koordinacije i kooperacije u
gospodarstvenim djelatnostima vezanima uz more i morsku tehnologiju, posebice
s aspekta nužne izvozne ekspanzije.
Dati elemente za sudjelovanje u međunarodnom transferu tehnologije na temelju
vlastitih tehnoloških znanja.

TEME SAVJETOVANJA
o

Brodogradnja, strojarstvo, rudarstvo, naftna i geološka istraživanja, kemijsko
inženjerstvo.

o

Biotehnologija, ribarstvo i marikultura.

o

Inteligentni podvodni sustavi i tehnologije.

o

Obnovljivi izvori energije u području morske tehnologije.

o

Desalinacija morske vode u sprezi s obnovljivim izvorima energije.

o

Zaštita okoliša.

o

Zakonodavstvo, pravila, normizacija.

o

Pomorski transport, ekonomija.

o

Računarske aplikacije u projektiranju, proizvodnji i rukovanju objektima
morske tehnologije.

O SAVJETOVANJU
Savjetovanje se održava kao dvodnevni skup, a počinje 17. studenoga 2017.
godine na Tehničkom fakultetu Sveučilišta u Rijeci. Rad Savjetovanja će se odvijati
kroz usmena izlaganja na hrvatskome ili engleskom jeziku u maksimalnom trajanju
od 15 minuta po izlaganju. Za skup će svi sažeci zajedno sa programom biti
objavljeni na mrežnim stranicama Savjetovanja http://www.riteh.uniri.hr/winkler/
a poslije skupa u suradnji sa časopisom Pomorski zbornik radovi će, nakon
postupka recenzije biti objavljeni u posebnom izdanju Pomorskog zbornika
http://hrcak.srce.hr/pomorski-zbornik koji se citira u sljedećim bazama podataka:
ASFA (CSA) Aquatic Sciences and Fisheries Abstracts, TRID– the TRIS and ITRD
database, EBSCO Academic Search Complete, PROQUEST - Natural Science
Collection, SciTech Collection, Technology Collection, Ulrich's Intl Periodicals
Directory, News of New Electronic Journals, ZDB - Zeitschriftendatenbank,
PROQUEST-ZDB–Zeitschriftendatenbank, Worldcat Libraries, HRČAK i dr.
Radovi za izlaganje se pišu na standardnome hrvatskome književnom jeziku i/ili
na engleskom jeziku, a sažeci obvezno na oba jezika. Radovi koji će biti objavljeni
u specijalnom izdanju Pomorskog zbornika pišu se na engleskom jeziku.

PRIJAVE
Zainteresirani se prijavljuju za sudjelovanje na Savjetovanju ispunjavanjem
Prijavnog lista, koji je u privitku ove obavijesti. Prijavne listove trebaju ispuniti i
poslati svi sudionici, autori i koautori.
Radovi se prijavljuju slanjem sažetaka na hrvatskom i engleskom jeziku. Predložak
sažetaka dat je u privitku.
Ispunjene prijavne listove i sažetke radova, autori trebaju poslati elektroničkom
poštom,
kao
privitak/attachment,
osobi
za
kontakt
na
adresu
smtwinkler@gmail.com ili tijana.cupurdija@riteh.hr najkasnije do 31. svibnja
2017. godine. Obavijest o prihvaćanju sažetaka, zajedno s predloškom za pisanje
cjelovitih radova bit će poslani autorima do 15. srpnja 2017. godine. Rok za slanje
cjelovitih radova pripremljenih za tiskanje je do početka Savjetovanja.

ORGANIZACIJSKI ODBOR

