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Predmet: Izvješće sa sastanka Povjerenstva za međunarodnu 

suradnju Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, održanog 

7. siječnja 2015. 

 
Sastanak Povjerenstva za međunarodnu suradnju Građevinskog fakulteta održan je 7. 

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

sc. Ivica Završki.  

 

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

Bekić, prof. dr. sc. Vesnu Dragčević, prof. dr. sc. Tomislav Ivšić,  dr. sc. Ana Skender, 

prof. dr. sc. Diana Šimić- Penava   i  doc. dr. sc. Mladen Vukomanović.   

 

Nenazočni članovi Povjerenstva: prof. dr. sc. Ivana Banjad-Pečur, prof. dr. sc. Darko 

Dujmović i prof. dr. sc. Alan Filipin.  

 

Prodekan otvorio je sastanak pozdravljanjem nazočnih i predložio nastavak sastanka 

prema Dnevnom redu: 

 

1. Izrada Rang liste za pristigle prijave na  Natječaj za akademsku 

mobilnost u 2015.godini (prvi krug) 

2. Promotivni materijal za međunarodne aktivnosti 

 

1. Prodekan konstatirao je da su na Natječaj za akademsku mobilnost u 2015. godini 

(prvi 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. prof. dr. sc. Vlasta Szavits- Nossan 

2. prof. dr. sc. Miljeno Antić. 

 

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

zadanog roka.   

 

 

Zagreb, 12.siječnja 2015.  

http://www.grad.unizg.hr/
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2. Prodekan obavijestio je članove Povjerenstva da će izrada promotivnih materijala za 

potrebe međunarodnih aktivnosti biti povjerena vanjskim stručnjacima. 

 

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