
SVEUČILIŠTE U RIJECI
GRAĐEVINSKI FAKULTET

Predstavljanje preddiplomskih studija



• Građevinski fakultet smješten je na području Sveučilišnog 
Kampusa na Trsatu!

• Odlična prometna povezanost, blizina studentskog doma, 
objekta studentske prehrane, sportskih, kulturnih i zabavnih 
sadržaja (Vojno igralište, Dvorana Mladosti, Park Heroja, 
povijesna jezgra naselja Trsat, Trsatska Gradina…

• 10 minuta udaljenosti od centra grada (Trsatske stube!)

www.trsatskagradina.com www.rijekasport.hr www.botel-marina.com

GDJE SMO?



https://www.gradri.uniri.hr/files/buduci_studenti/Gradevinski_fakultet_uvjeti_upisa_na_studije.pdf

https://www.gradri.uniri.hr/files/buduci_studenti/Gradevinski_fakultet_uvjeti_upisa_na_studije.pdf


STRUČNI 
PREDDIPLOMSKI 

STUDIJ
Kompetencije koje student stječe završetkom studija:

SVEUČILIŠNI PREDDIPLOMSKI STRUČNI PREDDIPLOMSKI

sudjelovanje u projektiranju i

dimenzioniranju građevina

razumijevanje procesa građenja, metoda za

projektiranje i dimenzioniranje građevinskih

objekata

stečena temeljna znanja za praćenje

diplomskih i poslijediplomskih studija

građevinarstva i srodnih područja

stečena temeljna znanja za praćenje stručnoga

diplomskog specijalističkog programa na

građevinskom studiju i srodnim, tehničkim

studijima.

sposobnost analize i procjene različitih

pitanja građevinske struke

sposobnost pisanog i usmenog artikuliranja

informacija, problema i rješenja određenih

problema struke

provođenje statičkih proračuna u betonu,

drvu i metalu

sudjelovanje u izradi statičkih proračuna u

betonu, drvu i metalu

planiranje i projektiranje hidrotehničkih i

prometnih sustava i građevina

vođenje izgradnje jednostavnijih objekata

niskogradnje i visokogradnje

suradnja na vođenju projektiranja i

dimenzioniranja jednostavnijih građevina ili

dijelova složenih građevina, organizaciju

građenja i nadzor nad izgradnjom

jednostavnijih objekata niskogradnje i

visokogradnje.

sudjelovanje u planiranju i projektiranju dijelova

hidrotehničkih i prometnih građevina,

jednostavnijih građevina ili dijelova složenih

građevina

SVEUČILIŠNI 
PREDDIPLOMSKI 

STUDIJ
VS.



NAKON UPISA POSTAJETE BRUCOŠI 
GRAĐEVINSKOG FAKULTETA ☺

• Kako biste se što bolje snašli u novoj ulozi studenta i akademskog građanina, svake godine 
za vas pripremamo:

• BESPLATNI PRIPREMNI TEČAJEVI ZA BRUCOŠE prije početka 
akademske godine: matematika, mehanika (fizika), nacrtna 
geometrija u trajanju od tjedan dana na Građevinskom fakultetu

• Program STUDENT – MENTOR 

• Program NASTAVNIK – SAVJETNIK 

• Građevinski fakultet podupire aktivnost studenata kroz:

• Studentski zbor Građevinskog fakulteta

• Ured za studente

• Sveučilište u Rijeci studentima – brucošima daje potporu kroz programe:

• RIBROO – kamp za brucoše

• Studentski zbor Sveučilišta u Rijeci 

• Sveučilišni savjetovališni centar (Ured za karijere, Pravno 
savjetovalište, Psihološko savjetovalište, Ured za studente s 
invaliditetom)

• Osnovna zdravstvena skrb (sistematski pregled, liječnik primarne 
zdravstvene zaštite, stomatolog…)



Imamo odlične prostorne i ljudske 

resurse s obzirom na broj studenata

• Povoljan omjer nastavnika i studenata – imamo relativno 
nizak broj studenata po nastavniku

• Rad organiziran u manjim grupama studenata

• Nova, velika zgrada na kampusu

• Izvrsno opremljene predavaonice, učionice, laboratoriji, 
praktikumi za samostalni rad studenata, knjižnica, 
fotokopirnica, kantina…



Praktični rad uključujemo u nastavni

proces
Osim u „klasičnim” učionicama, nastava se odvija i u:

• Informatičkim učionicama (koristeći softvere koji se koriste i u 

praksi građevinskih inženjera)

• Laboratorijima i praktikumima (gdje teorijska znanja nastojimo 

prikazati u praksi kako bismo vam pojasnili i pojednostavnili proces 

učenja i razumijevanja gradiva

• Na terenu (gdje vam nastojimo predstaviti i pojasniti probleme 

struke koji se događaju na stvarnim građevinama i sustavima )



Studente potičemo na sudjelovanje u 

različitim aktivnostima gdje mogu 

primijeniti znanja stečena na Fakultetu:

• Sudjelovanje na nagradnim natječajima – studenti Građevinskog 

fakulteta u Rijeci osvojili su brojne nagrade za primjenu svojih 

znanja u rješavanju praktičnih problema

• Sudjelovanje na ljetnim školama, studentskim konferencijama

• Sudjelovanje na radionicama (domaćim i međunarodnim), 

programima popularizacije znanosti (Noć Istraživača, Festival 

Znanosti)



Potičemo mobilnost studenata putem 

ERASMUS i CEEPUS programa te 

unutar YUFE mreže sveučilišta:

• Moguće je ostvariti mobilnost na nekom od partnerskih sveučilišta u 
zemljama EU i ostalim europskim državama i dio studija provesti u 
inozemstvu 

www.esn.org

www.uniri.hr



• Projekt student – mentor

• Humanitarni koncerti

• Radionice Autocad-a

• Brucošijade, Građevinijade

• Odlasci na studentske konferencije

• Izrade majica s logom Fakulteta

• Sudjelovanje na Riječkom karnevalu

• Sudjelovanje u raznim sportskim aktivnostima...

Imamo aktivne predstavnike studenata 
(Studentski zbor GF) koji tijekom 
godine organiziraju niz aktivnosti:



VIŠE INFORMACIJA MOŽETE PRONAĆI NA:

Web: https://www.gradri.uniri.hr/hr

Facebook: Građevinski fakultet u Rijeci - Faculty of Civil Engineering Rijeka

Instagram: gradri_civil_engineering

DOBRODOŠLI NA 

GRAĐEVINSKI FAKULTET U 

RIJECI !

https://www.gradri.uniri.hr/hr

