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Predmet: Izvješće sa sastanka Povjerenstva za međunarodnu 

suradnju Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, održanog 

15.prosinca 2014. 

 
Sastanak Povjerenstva za međunarodnu suradnju Građevinskog fakulteta održan je 15. 

prosinca 2014. 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, doc. dr. sc. Ivica Stančerić – zamjena za prof. dr. 

sc. Vesnu Dragčević, dr. sc. Ana Skender i  doc. dr. sc. Mladen Vukomanović.   

 

Nenazočni članovi Povjerenstva: prof. dr. sc. Darko Dujmović  prof. dr. sc. Alan Filipin 

prof. dr. sc. Tomislav Ivšić i prof. dr. sc. Diana Šimić- Penava. 

 

Prodekan prof. dr. sc. Ivica Završki pozdravljanjem nazočnih otvorio je sastanak i 

predložio nastavak sastanka prema Dnevnom redu: 

 

1. Izvješće prodekana 

2. Raspis natječaja za akademsku mobilnost u 2015.godini (prvi krug) 

3. Promotivni materijal za međunarodne aktivnosti 

4. Razno 

 

1. Prodekan izvijestio je članove Povjerenstva  o mobilnosti studenata, nastavnika i 

nenastavnog osoblja posebno  se osvrnuvši na: Erasmus+, Erasmus Mundus te CEEPUS.  

 

2. Prodekan podsjetio je članove Povjerenstva na prethodno upućenu obavijest iz Ureda 

dekana svim nastavnicima Građevinskog fakulteta o otvorenom natječaju za akademsku 

mobilnost u okviru  bilateralnih sveučilišnih ugovora i dr., te podsjetio da sve prijave do 

zadanog roka trebaju biti dostavljene u Ured za međunarodnu suradnju. Potom su  

članovi Povjerenstva raspravljali o kriterijima na temelju kojih će Povjerenstvo izraditi 

Rang listu koju će poslati Sveučilištu u Zagrebu. Dogovoreno je da će se 7. siječnja 2015 

Zagreb, 16.prosinca 2014.  
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održati sastanak članova Povjerenstva da bi se razmotrile pristigle prijave te izradila 

Rang lista. 

 

3. Prodekan obavijestio je članove Povjerenstva o potrebi izrade promotivnih materijala 

za potrebe međunarodnih aktivnosti, te je članovima predložio da izrada promotivnih 

materijala može biti  u smislu nadogradnje i izmjene već postojećeg  materijala koji 

može poslužiti kao predložak. 

 

4. Povjerenstvo za međunarodnu suradnju raspravljalo je o načinima širenja informacija 

prema nastavnicima Građevinskog fakulteta o provedi Kohezijske politike EU 2014-

2020, odnosno o europskim strukturno-investicijskim fondovima kao instrumentima za 

provedbu iste u Republici Hrvatskoj, te o drugim programima Europske unije vezanim za  

znanost, istraživanje i visoko obrazovanje. Dogovoreno je održavanje okruglog stola 

početkom veljače 2015. 

 

 

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