PRVI CIRKULAR

STUDENTSKI DANI GEOLOGIJE
skup studenata geoloških usmjerenja
5. i 6. svibnja 2017., Zagreb

U organizaciji Studentskog odsjeka Hrvatskog geološkog društva 5. i 6. svibnja 2017.g. održat
će se skup pod nazivom Studentski dani geologije. Navedeni skup sadržavat će predavanja
profesora i studenata geologije, priređena prvenstveno za studente geoloških usmjerenja.
Ovim putem pozivamo studente koji su voljni održati izlaganja vlastitih istraživanja iz
geologije područja Vanjskih Dinarida Republike Hrvatske ili određenih aktualnih tema
istraživanja iz geologije općenito da se jave s kratkim sažetkom rada do 5. travnja 2017. g. na
mail adresu: studentski.hgd@gmail.com.
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ORGANIZATORI
Hrvatsko geološko društvo
Prirodoslovno-matematički fakultet, Geološki odsjek
Rudarsko-geološko-naftni fakultet

Organizacijski odbor:
Petra Bakač
Marija Debeljak
Marko Erak
Ana Kamenski
Adriana Kukolja
Iva Olić
Kristijan Rajič
Matija Vukovski

Znanstveni odbor:
Vladimir Bermanec
Davor Pavelić
Jasenka Sremac
Bruno Tomljenović
Igor Vlahović

Organizatori ekskurzije:
Karmen Fio Firi
Jasenka Sremac
Igor Vlahović

Sponzori:
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O SKUPU
Znanstveni skup studenata održat će se 5. svibnja 2017. godine u Zagrebu uz ekskurziju 6.
svibnja 2017. na području Velebita.
Svi sudionici moraju se registrirati preko obrasca na stranici http://sdg.portalnebula.hr
Predavanja će se održavati u Velikoj predavaoni (-008) Geološko-paleontološkog zavoda
Geološkog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta.
Broj mjesta za ekskurziju je ograničen na 35, te će se mjesta rezervirati po redosljedu prijava.
Kotizacija za sudjelovanje na ekskurziji po Velebitu iznosi 50,00 kn. U kotizaciju je uključen
trošak ekskurzije s ručkom i kavom. Ukoliko odaziv bude mnogo veći od predviđenog, postoji
mogućnost organiziranja dodatnog busa.

Službeni jezik skupa je hrvatski.

TEMA SKUPA
Tema skupa su geološka istraživanja područja Vanjskih Dinarida.
Pozivamo studente koji su istraživali područje Vanjskih Dinarida da se jave za održavanje
predavanja. Istraživanja uključuju različita saznanja iz stratigrafije, sedimentologije,
paleontologije, hidrogeologije, strukturne geologije, mineralogije, petrologije, i drugih grana
geologije.
Predviđeno vrijeme trajanja studentskih predavanja je 15 min + 5 min za diskusiju.
Format prezentacije treba biti PowerPoint ili PDF.

PROGRAM SKUPA
Petak, 5. svibnja 2017.
09:00-13:00

Znanstvena predavanja

13:00-14:30

Pauza za ručak

14:30-18:00

Znanstvena predavanja

18:00-

Nastavak druženja

Detaljniji raspored biti će dostupan nakon pregledavanja svih prijavljenih sažetaka.
Subota, 6. svibnja 2017.
Cjelodnevna ekskurzija: Vanjski Dinaridi, područje Velebita.
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VAŽNI DATUMI
29. ožujka 2017.

Rok za registraciju

05. travnja 2017.

Rok za predaju sažetaka

12. travnja 2017.

Rok za uplatu kotizacije za sudionike ekskurzije*

*Molimo sudionike koji planiraju sudjelovanje na ekskurziji da uplatu kotizacije izvrše do 15.
travnja 2017. jer će s tim datumom biti zaključen broj sudionika radi organizacije prijevoza.

REGISTRACIJA
Prijavu za sudjelovanje treba poslati najkasnije do 29. ožujka 2017. Godine putem mrežne
stranice na: http://sdg.portalnebula.hr

KONTAKT:
Studentski odsjek HGD-a

e-mail: studentski.hgd@gmail.com
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