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Predmet: Izvješće sa sastanka Povjerenstva za međunarodnu 

suradnju Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, održanog 

24. rujna 2013. 

 
Sastanak Povjerenstva za međunarodnu suradnju Građevinskog fakulteta održan je 24. 

rujna 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. Darko Dujmović, prof. dr. sc. Alan 

Filipin i prof. dr. sc. Meho Saša Kovačević. 

 

Nenazočni članovi Povjerenstva: prof. dr. sc. Stjepan Lakušić, Karlo Martinović, mag. 

ing. aedif., prof. dr. sc. Diana Šimić  i doc. dr. sc. Mladen Vukomanović. 

 

Prodekanica otvorila je sastanak i predložila raspravu o sljedećim temama: 

1. Glasnik Ureda za međunarodnu suradnju, rujan 2013. broj 2 

2. Razno 

 

1. Članovi Povjerenstva raspravljali su o sadržaju drugog broja Glasnika Ureda  za 

međunarodnu suradnju te su nakon rasprave donijeli sljedeće zaključke: 

 

-  s obzirom kako tijekom ljetnih mjeseci nije bilo značajnijih događanja vezanih za 

međunarodnu suradnju Fakulteta, rujansko izdanje  Glasnika  sadržajno će biti 

usmjereno na početak novog europskog programa EU2014-2020 Erasmus+ i na 

kohezijsku politiku Europske unije u odnosu  na Republiku Hrvatsku kao punopravnu 28. 

članicu EU. U ovom broju dat će se  kratki osvrt na europski program EU2014-2020 

Erasmus+, na instrumente kohezijske politike EU2007-2013 i EU2014-2020 odnosno na 

Kohezijski i strukturne fondove EU koje Republika Hrvatska može koristiti od 1. srpnja 

2013. 

- ovaj broj Glasnika Ureda za međunarodnu suradnju bit će dostavljen zaposlenicima i 

studentima Fakulteta u elektronskom i/ili  tiskanom obliku. 

 

 
Zagreb, 27. rujna 2013.  
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2. Uzimajući u obzir činjenicu podudarnosti tematskih ciljeva europskih programa 

(EU2014-2020 Erasmus+ i Horizon 2020)  i tematskih ciljeva europskih fondova (Europski 

fond za regionalni razvoj i Europski socijalni fond) u području visokog obrazovanja, 

znanosti i istraživanja, Povjerenstvo je raspravljalo o potrebi određivanja smjera 

međunarodne suradnje Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu  u dolazećem 

razdoblju.  

 

 

Za Povjerenstvo 

 

 

Prof. dr. sc. Anita Cerić        

Prodekanica za međunarodne odnose i suradnju  
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