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Predmet: Izvješće sa sastanka Povjerenstva za međunarodnu 

suradnju Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, održanog 

30. studenoga   2017. 

 
Sastanak Povjerenstva za međunarodnu suradnju Građevinskog fakulteta održan je 30. 
studenoga 2017. 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. Mario Bačić 
prof. dr. sc. Ivana Banjad-Pečur,  prof. dr. sc. Darko Dujmović, izv. prof. dr. sc. Alan Filipin,   
Marinko Sladoljev, pred., doc. dr. sc. Mario Uroš    i izv. prof. dr. sc. Mladen Vukomanović.    
 
Nenazočni članovi Povjerenstva:  doc. dr. sc. Damir Bekić i dr. sc. Ivo Haladin 
 
Prodekan prof. dr. sc. Ivica Završki pozdravio je  nazočne, otvorio  sastanak i predložio 
nastavak sastanka prema Dnevnom redu: 
 
1. Izvješće prodekana 
2. Utvrđivanje Rang – liste  za prvi   krug Natječaja za akademsku mobilnost u 2018. 
3. Razno 
 

 
1.  Prodekan za međunarodne odnose i međunarodnu suradnju prof. dr. sc. 
Ivica Završki izvijestio je članove Povjerenstva vezano uz proceduru sklapanja strateških 
partnerstava u kontekstu točke a) natječaja za akademsku mobilnost. 
  
 
2.  Prodekan za međunarodne odnose i međunarodnu suradnju prof. dr. sc. Ivica 
Završki konstatirao je,  da je  za prvi  krug  Natječaja za akademsku mobilnost u 2018. 
godini pristiglo je 11 (jedanaest)   prijava, i to za stavku: 
 
a) odlazna mobilnost prema strateškim partnerima ( dvije prijave) 
b) prekogranična mobilnost prema visokoškolskim ustanovama ili znanstvenim 
organizacijama   u cijelom svijetu (devet prijava) 
 
Na temelju Odluke dekana Građevinskog fakulteta o mjerilima za odabir pristupnika za 
akademsku mobilnost,  pristigle prijave rangirane su na sljedeći način: 

-  za stavku a) prekogranična mobilnost prema strateškim partnerima  

1. Viktorija Grgić, mag.ing.aedif. 

2. Prof. dr. sc. Miljenko Antić 

 
Zagreb, 30. studenoga  2017.  
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-  za stavku b) prekogranična mobilnost prema visokoškolskim ustanovama ili 

znanstvenim organizacijama u cijelome svijetu  

 

1.  Dominik Skokandić, mag. ing. aedif. 

2. Sonja Kolarić, mag.ing.aedif. 

3.  Martina Pezer, mag.ing.aedif.. 

4. Elizabeta Šamec, mag. ing. aedif  

5. Kristijan Robert Prebanić, mag. ing.aedif. 

6. Prof. dr. sc.  Ivana Banjad Pečur  

7. Doc. dr. sc. Bojan Milovanović 

8. Doc. dr. sc. Ana Baričević 

9. Doc. dr. sc. Ivana Burcar Dunović 

 
Rang liste s pripadajućom prijavnom dokumentacijom i Odluka temeljem  koje su 
načinjene rang liste  bit će poslani Sveučilištu u Zagrebu u zadanom  roku.   
 
 
3. Pod točkom Razno nije bilo rasprave.  
 
 
      Za Povjerenstvo 
      Prodekan za međunarodne odnose i suradnju  
 
      Prof. dr. sc. Ivica Završki   
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