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Predmet: Izvješće sa sastanka Povjerenstva za međunarodnu 

suradnju Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, održanog 

1. lipnja 2015. 

 
Sastanak Povjerenstva za međunarodnu suradnju Građevinskog fakulteta održan je 1. 

lipnja 2015. Sastanak je vodio  prodekan za međunarodne odnose i suradnju prof. dr. sc. 

Ivica Završki.  

 

Nazočni članovi Povjerenstva: prodekan prof. dr. sc. Ivica Završki, prof. dr. sc. Ivana 

Banjad-Pečur, doc. dr. sc. Damir Bekić, prof. dr. sc. Vesnu Dragčević, prof. dr. sc. Alan 

Filipin ,  prof. dr. sc. Tomislav Ivšić,  dr. sc. Ana Skender i  doc. dr. sc. Mladen 

Vukomanović.   

 

Nenazočni članovi Povjerenstva:, prof. dr. sc. Darko Dujmović i prof. dr. sc. Diana Šimić- 

Penava. 

 

Prodekan otvorio je sastanak pozdravljanjem nazočnih i predložio nastavak sastanka 

prema Dnevnom redu: 

 

1. Izvješće prodekana 

2. Rang - lista za drugi krug natječaja za akademsku mobilnost u 2015. 

3. Podrška međunarodnim aktivnostima Fakulteta 

3. Brošura Fakulteta na engleskom jeziku 

4. Razno 

 

1. Prodekan za međunarodne odnose i međunarodnu suradnju prof. dr. sc. Ivica Završki 

izvijestio je članove Povjerenstva o statusu dvaju projekata Građevinskog fakulteta 

prijavljenih za bespovratno korištenje sredstava iz Europskog socijalnog fonda 

(financijska perspektiva 2007.-2013.). Prvi projekt u kojemu Građevinski fakultet u 

Zagrebu sudjeluje kao partner prihvaćen je za financiranje i početak provedbe projekta 

očekuje se sredinom lipnja 2015, dok se  drugi projekt, u kojem je Građevinski fakultet 

prijavitelj, nalazi u trećoj fazi evaluacije.    

 

 
Zagreb, 2. lipnja 2015.  

http://www.grad.unizg.hr/
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2. Prodekan i konstatirao je da su na Natječaj za akademsku mobilnost u 2015. godini 

(drugi krug) pristigle dvije prijave, i to za stavku b) Natječaja-mobilnost prema 

visokoškolskim ustanovama u cijelom svijetu. Također je konstatirao da prijava za druge 

stavke Natječaja nije bilo. Dvije pristigle prijave rangirane su na sljedeći način: 

 

 1. doc. dr. sc. Mladen Vukomanović  

2. prof. dr. sc. Alan Filipin 

 

Rang lista s pripadajućom dokumentacijom bit će poslana Sveučilištu u Zagrebu do 

zadanog roka.   

 

3. Prodekan obavijestio je članove Povjerenstva o tome da je dekan spreman podržati 

međunarodne aktivnosti Fakulteta na način da Fakultet angažira  vanjske konzultantske 

tvrtke  koje će pomagati djelatnicima Fakulteta u pripremi i prijavi međunarodnih 

projekata. Na sastanku je formiran i radni tim od članova Povjerenstva kojeg čine: prof. 

dr. sc. Ivica Završki, prof. dr. sc. Ivana Banjad Pečur, prof. dr. sc. Vesna Dragčević, doc. 

dr. sc. Mladen Vukomanović i doc. dr. sc. Damir Bekić čija uloga će biti  odabir tvrtki te 

odabir  usluga koje će tvrtke  pružati djelatnicima Građevinskog fakulteta.     

 

4. Prodekan obavijestio je članove Povjerenstva o tome da je dekan suglasan da se 

počne s izradom promotivne brošure o Fakultetu na engleskom jeziku. Na sastanku je 

izabrano i uredništvo brošure kojeg čine: prof. dr. sc. Ivica Završki, dr. sc. Ana Skender, 

doc. dr.sc. Mladen Vukomanović i doc. dr. sc. Damir Bekić. 

 

5. Pod točkom Razno nije bilo rasprave.  

 

 

Za Povjerenstvo 
 
 
Prof. dr. sc. Ivica Završki                                       
Prodekan za međunarodne odnose i suradnju  
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