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Predmet: Izvješće s XXII. međunarodne Tehnologijade 

 

Poštovani,  

u periodu od 07.-14. svibnja 2018., u organizaciji Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije 
Sveučilišta u Zagrebu, u Trogiru je održana XXII. međunarodna Tehnologijada, znanstveno-
sportsko natjecanje studenata. 

Ispred Metalurškog fakulteta na Tehnologijadi su bili: izv.prof.dr.sc. Natalija Dolić kao 
koordinatorica znanstvenog dijela, doc.dr.sc. Ivan Ivec i prof.dr.sc. Damir Hršak kao koordinatori 
sportskog dijela te Željko Grubišić, mag.ing.met. 

Na Tehnologijadi su sudjelovali studenti sa 7 fakulteta iz Republike Hrvatske (Prehrambeno-
biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta u 
Osijeku, Grafički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije 
Sveučilišta u Zagrebu, Tekstilno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Kemijsko-tehnološki 
fakultet Sveučilišta u Splitu i Metalurški fakultet Sveučilišta u Zagrebu) te studenti s Fakultete za 
kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani iz Slovenije. 

U znanstvenom dijelu ukupno je prezentirano 35 znanstvenih radova. Metalurški fakultet je 
predstavljen s tri rada, a izradili su ih i prezentirali studenti: Matija Borošić (mentor: 
izv.prof.dr.sc. Ivan Brnardić), Anamarija Vuković (mentor: izv.prof.dr.sc. Tamara Holjevac Grgurić) 
i Željka Krtić (mentor: izv.prof.dr.sc. Tamara Holjevac Grgurić). Najbolji pojedinačni plasman 
studenata MF-a postigao je student Matija Borošić s kojim je osvojio 17. mjesto. U ukupnom 
poretku znanstvenog dijela Metalurški fakultet je zauzeo 6. mjesto. Pobjednik ovogodišnjeg 
znanstvenog dijela natjecanja bio je Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 
drugo mjesto je osvojio Fakultet za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani, a treće 
Tekstilno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu 

U sportskom dijelu Tehnologijade studenti Metalurškog fakulteta postigli su odličan uspjeh 
osvajanjem 4. mjesta u ženskom nogometu te 5. mjesta u ženskoj košarci, dok su u ukupnom 
poretku osvojili su 6. mjesto. 

Ukupni pobjednik XXII. Tehnologije je Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u 
Zagrebu. 

 

Izv.prof.dr.sc. Natalija Dolić 


