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VETERINARSKI FAKULTET
SVEUČiLIŠTA U ZAGREBU
Povjerenstvo za ERASMUS
Klasa: 130-01/13-122/6
Ur. br.: 251-61-01/139-13-2

Zagreb, 28. veljače 2013.

ZAPISNIK

sastanka Povjerenstva za ERASMUS održanog 27. veljače 2013. godine u 13:30 sati u
dekanatu Veterinarskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

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

Dnevni red:

1. Razmatranje prijava na Natječaj za mobilnost studenata u svrhu studijskog boravka u
okviru ERASMUS programa u akogod. 2013.12014.

2. Izrada Rang liste i bodovne liste studenata kandidata - ERASMUS SMS ako god.
2013.12014.

3. Razno

Ad 1

Na natječaj za mobilnost studenata u svrhu studijskog boravka u okviru ERASMUS programa u
akogod. 2013.12014. prijavila se je kandidatkinja:

Ime i prezime Semestar za koji je Broj mjeseci za koji je Prijava na strano
studenta odabran: odabran na stranom sveučilište

zimski 1& ljetni sveučilištu
(period)

IVA ZEČEVIĆ
4 mjeseca

zimski Veterinarmedizinische
(od 1. listopada 2013. Universitat Wien
do 1. veljače 2014.)
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Nakon razmatranja pristigle prijave i uvida u dokumentaciju Povjerenstvo je donijelo sljedeće

zaključke:

Molba je pristigla s potpunom dokumentacijom te zadovoljavaju uvjete natječaja (životopis,
motivacijsko pismo, prijava na natječaj, dosadašnje ocjene i znanje stranog jezika).
Uvjeti su navedeni u tekstu Natječaja objavljenom na mrežnim stranicama Sveučilišta u
Zagrebu, kao i interni uvjeti objavljeni na mrežnim stranicama Veterinarskog fakulteta
Sveučilišta u Zagrebu.

Članovi Povjerenstva za ERASMUS donose

ODLUKU

i predlažu

IVU ZEČEVIĆ

za mobilnost u svrhu studijskog boravka u okviru ERASMUS programa
u akademskoj godini 2013.12014.

Ad 2
Obzirom na vrlo slab interes studenata Veterinarskog fakulteta za Erasmus studijski boravak,
uglavnom zbog neusklađenosti nastavnog plana našeg Fakulteta s veterinarskim fakultetima u
Europi, Povjerenstvo je izradilo Odluku o kriterijima odabira studenata kandidata za
ERASMUS akademsku razmjenu, u koju su uvršteni samo osnovni kriteriji.

Osnovni kriteriji za odabir studenata su:

PISMO MOTIVACIJE

DOSADAŠNJE OCJENE

1 - 5 bodova

1 - 5 bodova

ZNANJE JEZIKA 1 - 5 bodova

S obzirom na gore navedenu Odluku članovi Povjerenstva su izradili Rang listu studenata
kandidata - ERASMUS SMS akogod. 2013.12014. (u privitku Zapisnika).

Ad 3

Prof. dr. sc. EstelIa Prukner Radovčić izvijestila je članove Povjerenstva o potpisanom
~RASMUS bilateralnom ugovoru (Teaching Staff Mobility) sa Sveučilištem u Extremadura,
Spanjolska.

Sastanak je završio u 14.00 sati.
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Prof. dr. sc. EstelIa Prukner-Radovčić, ECTS koordinator, predsjednica Povjerenstva za ERASMUS

M . Ja"-O~
......................... ~ .
Prof. dr. sc. Marko Samardžija, član Povjerenstva

~3~ ,
Prof. dr. sc. Alen Slavica, prodekan za znanost i međunarodnu suradnju, član Povjerenstva

proyc. Igor Štoković, voditelj Ureda za međunarodnu suradnju, član Povjerenstva

'"

............................. ~~/
lahović, prodekanica za diplomsku nastavu, član Povjerenstva

Privitak:
- ispunjena Rang lista studenta kandidata

Dostaviti:
/) Ured za međunarodnu suradnju - Sveučilište u Zagrebu

prof. dr. sc. EstelIa Prukner-Radovčić, ECTS koordinator
prof. dr. sc. Marko Samardžija, član Povjerenstva
prof. dr. sc. Alen Slavica, prodekan za znanost i međunarodnu suradnju
prof. dr. sc. Igor Štoković, voditelj Ureda za međunarodnu suradnju
prof. dr. sc. Ksenija Vlahović, prodekanica za diplomsku nastavu
Referada za integrirani preddiplomski i diplomski studij
Iva Zečević, studentica
arhiva
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