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ZAPISNIK 

s 1. virtualnog sastanka sa studentskim predstavnicima održanog 23. listopada 2020. godine 

 

Dnevni red: 

1. Izbor predstavnika studenata po studijskim smjerovima i godinama do studentskih izbora. 

2. Upoznavanje studentskih predstavnika o njihovim obvezama i pravima. 

3. Informacija o aktivnostima na organizaciji studentskih izbora 2020./2021. godine. 

 

Ad.1 

 Sukladno ustaljenoj praksi studentski predstavnici na 2. (drugoj) i 3. (trećoj) godini sveučilišnog 
preddiplomskog studija grañevinarstva, na 2. (drugoj) i 3. (trećoj) godini sveučilišnog 
preddiplomskog studija arhitekture i urbanizma, na 2. (drugoj) godini sveučilišnog 
preddiplomskog studija geodezije i geoinformatike, i na 2. (drugoj) godini sva tri smjera 
sveučilišnog diplomskog studija grañevinarstva bit će studenti koji su bili izabrani kao predstavnici 
studenata u prošloj akademskoj godini. Na 1. godini sveučilišnih preddiplomskih studija 
grañevinarstva, arhitekture i urbanizma, geodezije i geoinformatike i na 1. godini sveučilišnog 
diplomskog studija grañevinarstva za predstavnike studenata izabrani su studenti  prema rang listi 
upisanih studenata u akademsku 2020./2021. godinu.  

Predstavnici studenata u akademskoj 2020./2021. godini do studentskih izbora bit će: 

Sveučilišni preddiplomski studij grañevinarstva (SPDSG)  

Marija Doko i Vedran Stojić      predstavnici I. godine studija 

Milica Rončević i Dario Budimir     predstavnici II. godine studija 

Ivana Bošnjak i Dragana Markota    predstavnici III. godine studija 

 

Sveučilišni diplomski studij grañevinarstva (SDSG-O ; SDSG-K ; SDSG-HOI)  

Danko Zrno           predstavnik I. godine studija, smjer: Opći  

Stipe Mandić          predstavnik I. godine studija, smjer: Konstrukcije 

Vlatko Trninić predstavnik I. godine studija, smjer: Hidrotehnika i 
okolišno inženjerstvo 

Gabrijela Miličević         predstavnica II. godine studija, smjer: Opći  

Filip Baškarad          predstavnik II. godine studija, smjer: Konstrukcije 

Anamarija Arapović predstavnica II. godine studija, smjer: Hidrotehnika i 
okolišno inženjerstvo 
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Sveučilišni preddiplomski studij arhitekture i urbanizma (SPDSAiU)  

Josipa Rašić i Barbara Ivić       predstavnice I. godine studija 

Ena Rimac i Luka Opančar       predstavnici II. godine studija 

Tomislav Prskalo i Darija Kozina    predstavnici III. godine studija 

 

Sveučilišni preddiplomski studij geodezije i geoinformatike (SPDSGiG)  

Josipa Šuman             predstavnica I. godine studija 

Marija Jerkić i Ilija Azinović         predstavnici II. godine studija 

 

Ad.2 

 Studentski predstavnici koji su tu dužnost obavljali i prethodnih godina upoznati su s 
obvezama i pravima koje imaju kao studentski predstavnici, načinu praćenja nastave i suradnje s 
Upravom fakulteta.  

 Asistent Prodekana za nastavu se upoznao sa studentima koji nisu do sada obnašali ovu 
dužnost i detaljno im objasnio obveze i prava, način praćenja nastave, kao i način suradnje s 
Upravom fakulteta. 

Studenti će krajem tjedna u kojem je vršena nastava popunjavati posebno pripremljenu Google 
tablicu glede održanosti nastave u tom tjednu, te asistentu Prodekana za nastavu slati Izvješća o 
svim eventualnim problemima u nastavi. 

Jednom mjesečno održat će se virtualni sastanak asistenta Prodekana za nastavu i studentskih 
predstavnika na kojem će se detaljno razmatrati odvijanje nastave, kolokvija, ispita i svega 
vezanog za nastavu. 

 

Ad.3 

 Stipe Mandić, v. d. predsjednika Studentskog zbora Grañevinskog fakulteta Sveučilišta u 
Mostaru, informirao je sudionike sastanka o planiranim aktivnostima na organizaciji studentskih 
izbora 2020./2021. godine (formiranju Povjerenstva za provedbu istih…), a čije održavanje je 
zakazano za 16. studenog 2020. godine. 

 

 

Mostar, 23. listopada 2020.  Asistent Prodekana za nastavu 

  Anton Vrdoljak 

  mr. sc. Anton Vrdoljak 

 


