
 

 
 

Zagreb, 19. siječnja 2010. 
 

IZVJEŠTAJ O RADU U 2009. GODINI 
MEĐUNARODNA SURADNJA 

 

 
Hrvatsko meteorološko društvo aktivno učestvuje u međunardonoj suradnji i to: 

 
1. Članstvo i aktivno učešće u radu Europskog meteorološkog društva 

Hrvatsko meteorološko društvo jedno je od 32 meteorološka društva iz europskih zemalja koja 
međusobno surađuju na promociji meteorologije i usklađivanju rada na pojedinim područjima 
preko komisija. Najznačajnije aktivnosti se provode unutar Komisije za edukacije i Komisije za 
akreditacije u kojima objema Hrvatsko meteorološko društvo ima svoje aktivne predstavnike. 
Tako je cilj komisije za edukaciju napraviti pregled postojećih sustava školovanja meteorologa 
u svim zemljama Europe i dati informaciju i mogućnost zainteresiranima da se školuju u 
inozemstvu. Ujedno se želi uskladiti programe školovanja kako bi razmjena studenata i 
diplomiranih meteorologa bila što bolja. Komisija za akreditaciju ima za cilj definirati i uskladiti 
kriterije koje treba zadovoljiti osoba koja bi se željela baviti meteorologijom (prvenstveno 
prognoza vremena u medijima).  

-U svom redovitom izdanju EMS je objavio prilog o novoj predsjednici HMD-a dr.sc. Ameli 
Jeričević.  

-Oleg Perčinić se prijavio na natječaj EMS-a: EUROPHOTOMETEO'2009-natječaj za 
najbolju fotografiju 

-Naši mladi znanstvenici u jakoj konkurenciji redovito dobivaju potporu EMS-a za sudjelovanje 
na znanstvenim i stručnim skupovima.  

-Reaktivirana suradnja Slovenskim meteorološkim društvom: 

 - Izleti (Zavižan 26-27. 9. 2009., Slovenija – proljeće 2010.) 

 - Predavanja – dr.sc. Jure Jerman (18.11.2009.)- Prognoza vremena za jedriličare 

 - Razmjena publikacija 
2. Sudjelovanje u organizaciji međunarodnih znanstvenih i stručnih skupova 

Hrvatsko meteorološko društvo sudjeluje u organizaciji gotovo svih domaćih i međunarodnih 
znanstvenih i stručnih skupova koji u programu imaju meteorologiju.  

3. Izdavanje Hrvatskog meteorološkog časopisa u kojem se objavljuju radovi autora iz 
inozemstva, časopis ima međunarodnu recenziju i šalje se na 180 adresa u inozemstvu, 
razmjenjuje se s mnogobrojnim časopisima iz drugih zemalja. 
 

                                                                                              Predsjednica HMD-a: 

                     dr. sc. Amela Jeričević 
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