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Nazočni: mr.sc. Goran Šunjić, asistent za nastavu 

Sveučilišni preddiplomski studij: 

I. godina:  predstavnica - Anđela Primorac 

II. godina:   zamjenik - Andrej Senkić 

Sveučilišni diplomski studij: 

OPĆI SMJER:  I. godina:  predstavnica - Ivona Maslać 

 

Na današnjem sastanku razmatrano je održavanje nastave na u tjednima:  

od 6. do 10. i od 13. do 17. svibnja 2013. godine. 

 

1. Sveučilišni preddiplomski studij građevinarstva 
 

1.11  Tjedan od 6. do 10. svibnja 2013.:  

  1.11.1 Prva godina 
- Nastava je u cijelosti održana prema rasporedu. 

1.11.2 Druga godina 
- Nastava je u cijelosti održana prema rasporedu. 

1.11.3 Treća godina 
- Sastanku nije nazočio nitko od studentskih predstavnika. 

 

1.12  Tjedan od 13. do 17. svibnja 2013.:  

  1.12.1 Prva godina 
- Nastava je u cijelosti održana prema rasporedu. 
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1.12.2 Druga godina 
- U utorak 14. svibnja nisu održana 3 sata predavanja iz predmeta 

HIDROMEHANIKA, o čemu su studenti obaviješteni na vrijeme. 

- U petak 17. svibnja nisu održana 2 sata vježbi iz predmeta 

HIDROMEHANIKA, o čemu su studenti obaviješteni na vrijeme. 

- Ostatak nastave održan je prema rasporedu. 

1.12.3 Treća godina 
- Sastanku nije nazočio nitko od studentskih predstavnika. 

 

 

2.  Sveučilišni diplomski studij građevinarstva 
 

2.1 OPĆI SMJER 
2.1.10  Tjedan od 6. do 10. svibnja 2013.:  

   2.1.10.1 Prva godina 
- U utorak 7. svibnja nisu održana 2 sata vježbi iz predmeta 

GORNJI USTROJ PROMETNICA, o čemu su studenti obavi-

ješteni na vrijeme. 

- Ostatak nastave održan je prema rasporedu. 

 

2.1.11  Tjedan od 13. do 17. svibnja 2013.:  

   2.1.11.1 Prva godina 
- U petak 17. svibnja nisu održana 2 sata predavanja i 2 sata 

vježbi iz predmeta OBALNO INŽENJERSTVO, o čemu su 

studenti obaviješteni na vrijeme. 

- Ostatak nastave održan je prema rasporedu. 

 

 



 

  GRAĐEVINSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U MOSTARU 
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING UNIVERSITY OF MOSTAR 

akademska 2012./2013. godina 
 

Matice hrvatske bb, 88000 Mostar, Bosna i Hercegovina 
tel: +387 36 355000; fax: +387 36 355001; e-mail: gfmo@gfmo.ba; web: www.gfmo.ba 

 

                             Z A P I S N I K                              3 
sa 13. redovitog sastanka sa studentskim predstavnicima - održan 20. svibnja 2013. 

 

2.2 SMJER KONSTRUKCIJA 
2.2.10  Tjedan od 6. do 10. svibnja 2013.:  

   2.2.10.1 Prva godina 
- Sastanku nije nazočio nitko od studentskih predstavnika. 

 
2.2.11  Tjedan od 13. do 17. svibnja 2013.:  

   2.2.11.1 Prva godina 
- Sastanku nije nazočio nitko od studentskih predstavnika. 

  

• Iz nekoliko izvora asistent za nastavu je došao do informacija o neprimjere-

nom ponašanju određenog broja studenata unutar naše zgrade. Radi se o 

devastiranju namještaja oštrim predmetima, pravljenju nereda po učionicama 

organiziranjem stanovitih igara (npr. pikado s kredama), puštanju preglasne 

glazbe kada se učionice koriste za ''učenje''. 

Mole se svi studenti, a posebice studentski predstavnici, Predsjednik i 

Potpredsjednik Studentskog zbora da o ovim anomalijama u ponašanju 

studenata povedu računa te ih u samom nastajanju spriječe. U protivnom 

menadžment Fakulteta će biti primoran reagirati sankcioniranjem počinitelja i 

dokidanjem pogodnosti koje je studentima dosad pružao (npr. korištenje 

učionica za učenje i sl.) 

• Naredni, u ovoj akademskoj godini posljednji, 14. redoviti sastanak zakazuje 

se za ponedjeljak 10. lipnja 2013. u 9,00 sati u Klubu nastavnika (drugi 
kat). 

 
Asistent za nastavu 

Mostar, 20. svibnja 2013. 
mr. sc. Goran Šunjić 


