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Predmet: Izvješće sa sastanka Povjerenstva za međunarodnu 

suradnju Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, održanog 

18. lipnja 2013. 

 
Sastanak Povjerenstva za međunarodnu suradnju Građevinskog fakulteta održan je 18. 

lipnja 2013. Sastanak je vodila Prodekanica za međunarodnu suradnju prof. dr. sc. Anita 

Cerić.  

 

Nazočni članovi Povjerenstva: prodekanica prof. dr. sc. Anita Cerić, doc. dr. sc. Damir 

Bekić, prof. dr. sc. Dubravka Bjegović, prof. dr. sc. Alan Filipin, prof. dr. sc. Meho Saša 

Kovačević, Karlo Martinović, dipl. ing. građ. i doc. dr. sc. Mladen Vukomanović. 

 

Nenazočni Članovi Povjerenstva: prof. dr. sc. Darko Dujmović, prof. dr. sc. Stjepan 

Lakušić i prof. dr. sc. Diana Šimić. 

 

Prodekanica otvorila je sastanak i predložila raspravu o sljedećim temama: 

 

1. Objavljivanje Glasnika Ureda za međunarodnu suradnju 

2. Financije Ureda za međunarodnu suradnju 

 

1. Članovima Povjerenstva predočen je primjerak radne verzije prvog broja Glasnika za 

međunarodnu suradnju nakon čega se raspravljalo o potrebnim intervencijama u 

predloženi sadržaj i izgled Glasnika,  o načinu financiranja i načinu objavljivanja, o 

ciljanim skupinama za distribuciju te o broju primjeraka koji bi se tiskali.    

 

 

Nakon rasprave članovi Povjerenstva donijeli su sljedeće zaključke:  

 

-  potrebno je napraviti izmjene u redoslijedu sadržaja, 

-  objavljivanje Glasnika financirat će se iz sredstava Ureda za međunarodnu suradnju, 

-  Glasnik će se objavljivati sukladno planu održavanja sjednica Fakultetskog vijeća, 

-  Glasnik će se objavljivati u tiskanom ( 300 kom) i elektronskom obliku,  

Zagreb, 26. lipnja 2013.  

http://www.grad.unizg.hr/
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- Glasnik će se distribuirati zaposlenicima i studentima Fakulteta , a prema potrebi i 

izvan naše fakultetske zajednice ( sveučilišta, ministarstva  i gospodarski subjekti). 

 

2. Prodekanica izvijestila je članove Povjerenstva o financijskim sredstvima kojima 

trenutno raspolaže Ured za međunarodnu suradnju. Razmatrane su aktivnosti 

međunarodne suradnje koje bi mogle biti financirane iz ovih sredstava. Naglasak je 

stavljen na podržavanje onih aktivnosti koje se isključivo odnose na  razvoj 

međunarodne suradnje Fakulteta: sklapanja novih sporazuma ili dogovora novih oblika 

suradnje te sudjelovanje u sveučilišnim i  istraživačkim mrežama.    

 

 

Za Povjerenstvo 

 

 

Prof. dr. sc. Anita Cerić        

Prodekanica za međunarodne odnose i suradnju  
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