
 

Građevinski fakultet, Fra Andrije Kačića-Miošića 26, HR-10000 Zagreb 
Tel : +385 (0) 1 4639 255, Faks : +385 (0) 1 4639 206 
OIB : 62924153420,  e – mail: ured_dekana@grad.unizg.hr, www.grad.unizg.hr 

Sveučilište u Zagrebu 
Građevinski fakultet 
Ured za međunarodnu 
suradnju 

 
 
 
 

 
 
 

Predmet: Izvješće sa sastanka Povjerenstva za međunarodnu 

suradnju Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, održanog 

9. svibnja  2017. 

 
Sastanak Povjerenstva za međunarodnu suradnju Građevinskog fakulteta održan je 9. 
svibnja 2017. 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,  prof. dr. sc. Darko Dujmović, izv. prof. dr. sc. Alan Filipin,  dr. sc. Ivo 
Haladin, Marinko Sladoljev, pred. i izv. prof. dr. sc. Mladen Vukomanović.    
 
Nenazočni članovi Povjerenstva: doc. dr. sc. Mario Bačić prof., doc. dr. sc. Damir Bekić i 
doc. dr. sc. Mario Uroš    
 
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 drugi  krug natječaja za akademsku mobilnost u 2017. 
3. Razno 
 

 
1.  Prodekan za međunarodne odnose i međunarodnu suradnju prof. dr. sc. 
Ivica Završki izvijestio je članove Povjerenstva o statusu međunarodnih projekata 
Građevinskog fakulteta te o nadolazećem  natječaju „Internacionalizacija visokog 
obrazovanja“  u okviru Europskog socijalnog fonda (investicijski prioritet 10.ii s 
pripadajućim specifičnim ciljem 10.ii.1), a na koji Fakultet kani aplicirati.  
  
 
2.  Prodekan za međunarodne odnose i međunarodnu suradnju prof. dr. sc. 
Ivica Završki konstatirao je,  da je  za drugi  krug  Natječaja za akademsku mobilnost u 
2017. godini pristiglo pet  prijava, i to za stavku: 
 
b) prekogranična mobilnost prema visokoškolskim ustanovama ili znanstvenim 
organizacijama   u cijelom svijetu (tri prijave) 
c) prekogranična mobilnost doktorskih studenata Sveučilišta u Zagrebu - kotizacije za 
konferencije (dvije prijave). 
 
Na temelju Odluke dekana Građevinskog fakulteta o mjerilima za odabir pristupnika za 
akademsku mobilnost,  pristigle prijave rangirane su na sljedeći način: 

 
Zagreb, 10. svibnja 2017.  
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-  za stavku b) prekogranična mobilnost prema visokoškolskim ustanovama ili 

znanstvenim organizacijama u cijelome svijetu  

 

1.  dr. sc. Ivo Haladin  

2. Dominik Skokandić, mag. ing. aedif. 

3. Hrvoje Mostečak, mag. ing. aedif. 
 

- za stavku c)  prekogranična mobilnost doktorskih studenata Sveučilišta u Zagrebu 

(kotizacije za konferencije) 

 

1. Elizabeta Šamec, mag. ing. aedif. 
 
Članovi Povjerenstva konstatirali su da jedna pristigla prijava za mobilnost  vezanu uz 
stavku c) - ne udovoljava uvjetima natječaja. ( Ivana Bartolić, struč. spec.ing. aedif.) 
 
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 članovi Povjerenstva razmijenili  su informacije o znanstvenim i/ili 
stručnim događanjima  koja  su nedavno održana  i koja će  se uskoro  održati u 
organizaciji Građevinskog  fakulteta.  
 
 
      Za Povjerenstvo 
      Prodekan za međunarodne odnose i suradnju  
 
      Prof. dr. sc. Ivica Završki   
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