
VETERINARSKI FAKULTET
SVEUČiLIŠTA U ZAGREBU

Klasa: 130-01/11-122/2
Urobr.: 251-61-01/139-11-5

Zagreb, 21. ožujka 2011.

ZAPISNIK

sastanka Povjerenstva za ERASMUS održanog 21. ožujka 2011. godine u 10:00 sati u
dekanatu Veterinarskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Nazočni članovi:
prof. dr. sc. EstelIa Prukner-Radovčić
prof. dr. sc. Marko Samardžija
prof. dr. sc. Alen Slavica
prof. dr. sc. Ksenija Vlahović
doc. dr. sc. Igor Štoković

Dnevni red:

1. Izbor Predsjednika Povjerenstva za ERASMUS.

2. Razmatranje pristiglih prijava na Natječaj za sudjelovanje u Programu ERASMUS i
financijsku potporu studentima koji odlaze na studijski boravak ili kombinaciju
studijskog boravka i stručne prakse u ako god. 2011.12012. i izrada Rang liste
studenata kandidata - Erasmus studenska razmjena za zimski i ljetni semestar ak.g.
2011.12012.

3. Razno

Ad 1

Nakon rasprave i provedenog glasovanja za Predsjednicu Povjerenstva za ERASMUS
jednoglasno je izabrana prof. dr. sc. EstelIa Prukner-Radovčić.

Ad 2

Na raspis Natječaj za sudjelovanje u Programu ERASMUS i financijsku potporu
studentima koji odlaze na studijski boravak ili kombinaciju studijskog boravka i stručne
prakse u akogod. 2011.12012. prijavili su se sljedeći kandidati:

integrirani preddiplomski i diplomski
Adam Crnković studij veterinarske medicine,

6. godina (12. semestar)
integrirani preddiplomski i diplomski

Jurica Bičak studij veterinarske medicine
6. oodina (12. semestar)
integrirani preddiplomski i diplomski

Valerija Benko studij veterinarske medicine
6. godina (12. semestar)
doktorski studij iz Veterinarskih znanosti

Maja Lukač, dr. vet. med. (3. semestar)
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Razmatrane su prijave te su članovi Povjerenstva zaključili da su sve molbe pristigle s
potpunom dokumentacijom te zadovoljavaju uvjete natječaja. Uvjeti su navedeni u tekstu
Natječaja objavljenom na mrežnim stranicama Sveučilišta u Zagrebu, kao i na mrežnim
stranicama Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
Svega četiri kandidata prijavilo se za boravak na Sveučilištima u Brnu i u Wroclawu, a s
kojima smo potpisali sporazum o boravku sveukupno šest studenata (bilo dodiplomskog ili
poslijediplomskog studija).
S obzirom na gore navedeno Povjerenstvo za ERASMUS Veterinarskog fakulteta
Sveučilišta u Zagrebu nije smatralo potrebnim navesti dodatne uvjete natječaja, već su
studenti rangirani prema motivacijskom pismu i prosjeku ocjena, odnosno uvjetima koje je
navelo Sveučilište.
Nakon rangiranja kandidata Povjerenstvo je donijelo sljedeću

Odluku

Rang lista studenata kandidata Veterinarskog fakulteta za Erasmus studensku razmjenu
za zimski i ljetni semestar ak.g. 2011.12012. je kao što slijedi u priloženoj tablici (1. M.
Lukač; 2. J. Bičak; 3. A. Crnković; 4. V. Benko).

Sastanak je završio u 11 sati.

Prof. dr. sc. EstelIa Prukner-Radovčić, predsjednica Povjerenstva
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Prof. dr. sc. Marko Samardžija
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Prof. dr. sc. Alen Slavica

Prof. dr. sc. Ksenija Vlahović

Doc. dr. s~: Štoković
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Dostaviti:
r5J Ured za međunarodnu suradnju - Sveučilište u Zagrebu

prof. dr. sc. EstelIa Prukner-Radovčić
prof. dr. sc. Marko Samardžija
prof. dr. sc. Alen Slavica
prof. dr. sc. Ksenija Vlahović
doc. dr. sc. Igor Štoković
arhiva
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SVEUČiLIŠTE U ZAGREBU
VETERINARSKI FAKULTET

Rang lista studenata kandidata - Erasmus studenska razmjena
za zimski i ljetni semestar ak.g. 2011.12012.

. DA/,N~:
kombinacija
:studijs~og"
. boravka i

stručne
prakse na
- istom

.• ". sveqčilištu

Doctoral Studies in 640 Zimski 6 DA PRIHVAĆEN

1. Maja Lukač, dr. veto Veterinary Medicine 12.4

med.

Integrated 640 Veterinary Medicine Zimski 5 DA PRIHVAĆEN
undergraduate and 12.4

2. graduate study ofJurica Bičak
veterinary medicine

Integrated Wroclaw University of 640 Veterinary Medicine Zimski 5 DA PRIHVAĆEN
undergraduate and Environmetal and Life 12.4

3. gradu ate study of ScienceAdam Crnković
veterinary medicine

Integrated Wroclaw University of 640 Veterinary Medicine Zimski 5 DA PRIHVAĆEN

4. Valerija Benko undergraduate and Environmetal and Life 12.4
graduate study of Science

veterinary medicine
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