Rijeka, 14. ožujka 2011. godine
n/z Članovima Udruge za razvoj visokoga školstva Universitas
Poštovani članovi Universitasa,
dopustite da Vas informiram o nekim recentnim i predstojećim aktivnostima Universitasa i pozovem na aktivno
sudjelovanje u njima.
Prije svega, želim Vas informirati da je na inicijativu Universitasa, Senat Sveučilišta u Rijeci na svojoj 21. sjednici
održanoj 14. prosinca 2010. godine donio Temeljni dokument o politikama djelovanja udruga u Kampusu Sveučilišta u
Rijeci, i Odluku o osnivanju Povjerenstva za udruge, čije su članice i Jasminka Ledić (predsjednica Universitasa) i Bojana
Ćulum (članica Izvršnog odbora Universitasa), koja je na prvoj sjednici Povjerenstva izabrana za predsjednicu Povjerenstva.
Jedna od prvih zadaća Povjerenstva je izraditi Pravilnik o djelovanju udruga u prostorima Kampusa.
Universitas je, kao što Vam je poznato, od svoje Osnivačke skupštine 1. lipnja 2000. godine djelovao u prostorima
Filozofskog fakulteta, pa smo očekivali da će tako i ostati. Na žalost, s dekanom Filozofskog fakulteta nismo mogli ostvariti
nastavak deset godišnje suradnje, pa smo se obratili Učiteljskom fakultetu (koji s Filozofskim dijeli zgradu). Učiteljski
fakultet u posljednje se vrijeme profilirao kao institucija koja vodi posebnu skrb ne samo za kvalitetno obrazovanje svojih
studenata nego i za druge aktivnosti koje doprinose pozitivnoj slici Učiteljskog fakulteta u javnosti (primjerice, promocija
volonterskih aktivnosti studenata Učiteljskog fakulteta). Više članova Universitasa dolazi s Učiteljskog fakulteta, a neki od
njih od samog početka daju poseban doprinos aktivnostima Udruge. Upravo stoga smatramo da bi suradnja Universitasa s
Učiteljskim fakultetom mogla doprinjeti sinergiji i otvoriti i neke nove mogućnosti suradnje. Sa zadovoljstvom ističemo da
je Učiteljski fakultet prihvatio naš poziv i omogućio nam djelovanje u njihovim prostorima, doživljavajući suradnju s
Universitasom i kao mogućnost vlastite afirmacije. Universitas će, dakako, kroz sve svoje aktivnosti javno isticati suradnju i
podršku Učiteljskog fakulteta.
Posebno Vas molim da u svojim kalendarima označite četvrtak, 7. travnja 2011. godine u 13.00 sati kao vrijeme
za prisustvovanje Godišnjoj (izbornoj) skupštini Universitasa. Pozive s prilozima dobit ćete najmanje tjedan dana prije
održavanja Skupštine.
U tjednu koji prethodi Skupštini, u utorak 29. ožujka 2011. godine u 12.00 sati Univestitas organizira tribinu čiji će
gost biti Goran Radman, dekan Veleučilišta VERN'. Naziv je tribine: Reforma (visokog) obrazovanja: nazire li se svjetlo na
kraju tunela? Detaljnije informacije o tribini dobit ćete uskoro.
I konačno, ali ne najmanje važno, u tjednu poslije Skupštine, od 11. do 15. travnja u Rijeci se održava Festival
znanosti. Već tradicionalno, u okviru Festivala Universitas organizira tribinu i vodi brigu o Info‐štandu na Korzu.
Zadovoljstvo nam je najaviti da je gost ovogodišnje tribine gospodin Goran Sirovatka, ravnatelj Nacionalnog centra za
vanjsko vrednovanje obrazovanja, čija će tema biti: Zašto ne koristimo PISA–pokazatelje kao ekonomski razvijene zemlje?.
Ova će se tribina održati u Gradskoj vijećnici, u ponedjeljak 11. travnja 2011. godine u 12.30 sati, neposredno nakon
svečanog otvaranja Festivala znanosti.
Uz srdačne pozdrave, pozivam Vas da se aktivno uključite u aktivnosti Universitasa i s njima upoznate svoje
kolege, studente i prijatelje.
Jasminka Ledić
Predsjednica Udruge

