


GDJE SMO?

➜ na Sveučilišnom Kampusu na Trsatu:



• odlična prometna povezanost, 

• blizina studentskog doma, 
objekta studentske prehrane, 

• blizina 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?



• Zgrada se nalazi uz objekte studentskog smještaja, prehrane i trgovine te
Studentskog centra

• Neposredna blizina KBC Rijeka

• Raspolaže garažom (parkirna mjesta dostupna i studentima) i vanjskim
parkiralištem u blizini; u zgradi djeluje i Sveučilišni Savjetovališni Centar

• U blizini zgrada Sveučilišnih Odjela (Matematika, Fizika, Informatika,
Biotehnologija) i Centar za napredno računanje i modeliranje (sa
superračunalom Bura), sveučilišni znanstveno-tehnologijski park Step Ri

GDJE SMO?



ŠTO JE GRAĐEVINARSTVO?
• PRIMIJENJENA TEHNIČKA ZNANOST I GOSPODARSKA 

GRANA UNUTAR KOJE SE MOŽETE BAVITI RAZLIČITIM 

DJELATNOSTIMA:

• Projektiranje, organiziranje i izvođenje građevinskih radova u
visokogradnji i niskogradnji

• Nadzor procesa građenja

• Industrija građevinskih strojeva i materijala

• Ispitivanje tla i materijala u svrhu gradnje

• Menadžment u građevinarstvu

• Održavanje građevina

• Znanstvena istraživanja

• STEM područja



GDJE SE ZAPOSLITI NAKON ZAVRŠENOG 
STUDIJA GRAĐEVINARSTVA?

• U projektiranju kao projektanti,

• Voditelji građenja ili nadzorni inženjeri na gradilištu,

• U proizvodnji građevinskog materijala,

• U ispitivanju građevinskih materijala i konstrukcija,

• U ustanovama koje gospodare vodom, otpadom, cestama, 
električnom energijom (Hrvatske vode, HAC, Čistoća…),

• U ustanovama i tvrtkama s razvijenom infrastrukturom (bolnice, 
banke, trgovački lanci…),

• U upravnim tijelima i komunalnim društvima (gradovi, županije…),

• Na tržištu nekretnina,

• U programiranju i računalnom modeliranju,

• Znanstvenici (fakulteti, istraživački instituti, tvrtke…),

• Nastavnici u školama

• itd.



STUDIJSKI PROGRAMI

Detaljnije na: https://www.gradri.uniri.hr/hr/buduci-studenti.html

https://www.gradri.uniri.hr/hr/buduci-studenti.html


STUDIJSKI PROGRAMI

180 ECTS-a
trajanje 3 godine

120 ECTS-a
trajanje 2 godine

Detaljnije na: https://www.gradri.uniri.hr/hr/buduci-studenti.html

120 ECTS-a
trajanje 2 godine

https://www.gradri.uniri.hr/hr/buduci-studenti.html


UVJETI UPISA NA GRAĐEVINSKI FAKULTET U 
RIJECI
UPISNE KVOTE ZA:

• SVEUČILIŠNI PREDDIPLOMSKI STUDIJ: 80 + 5 (stranci) 

• STRUČNI PREDDIPLOMSKI STUDIJ: 60 redovnih + 5 (DO 10) izvanrednih studenata

Detaljnije na: http://www.gradri.uniri.hr/hr/upisi/u-prve-godine/preddiplomski-studij.html

http://www.gradri.uniri.hr/hr/upisi/u-prve-godine/preddiplomski-studij.html


IZRAVAN UPIS I DODATNI BODOVI

IZRAVAN UPIS: 1. DO 3. MJESTO NA DRŽAVNIM NATJECANJIMA

•arhitektonske konstrukcije, arhitektonske tehnologije

•fizika

•matematika

•nosive konstrukcije – građevna mehanika, graditeljske tehnologije

•tehnička mehanika

•informatika

•kemija

•geodezija

DODATNI BODOVI: 5%

•završena srednja umjetnička škola

•I do III kategorija sportaša 



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 i fizika, nacrtna geometrij)

• 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…)



ZAŠTO STUDIRATI NA 
GRAĐEVINSKOM FAKULTETU 

U RIJECI?



Imamo odlične prostorne i ljudske 

resurse s obzirom na broj studenata
• Povoljan omjer nastavnika i studenata (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:



DOBRODOŠLI U RIJEKU!



RIJEKA – EUROPSKA PRIJESTOLNICA 
KULTURE 2020. I STUDENTSKI GRAD!

DOGAĐAJI U TOKU GODINE:

• RIJEČKI KARNEVAL 

• FIUMANKA 

• DANI SV. VIDA

• STUDENT DAY FESTIVAL

• HARTERA FESTIVAL

• HOMO SI TEĆ

• Epk2020 (https://rijeka2020.eu/en/) 

https://rijeka2020.eu/en/


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

