Udruga za razvoj visokoga školstva „Universitas“ upućuje

IZJAVU ZA JAVNOST
povodom održavanja Godišnje skupštine i izbora novih tijela Udruge
Rijeka, ponedjeljak, 18. travnja 2011. godine – danas je na Učiteljskom fakultetu u Rijeci održana redovita
Godišnja skupština Udruge za razvoj visokoga školstva Universitas.
Na Godišnjoj skupštini članovima Udruge prezentirano je godišnje izvješće o radu Udruge te financijsko
izvješće za 2010. godinu. Članovi udruge jednoglasno su prihvatili navedena izvješća te pohvalili rad Udruge u
protekloj godini.
Također, predstavljen je program i proračun rada Udruge za 2011. godinu kojega je Skupština jednoglasno
prihvatila. U Programu rada Udruge za 2011. godinu predstavljeni su projekti i aktivnosti koje Udruga namjerava
provesti tijekom 2011. godine. Riječ je o četiri projekta, i to: Studenti i volontiranje (financijska potpora Grada
Rijeke), Osposobljavanje studenata za uspješnije konkuriranje na tržištu rada (financijska potpora Zaklade
Sveučilišta u Rijeci), Sveučilište i lokalna zajednica: kako osnažiti veze? (financijska potpora Primorsko-goranske
županije), UNIweb - Podrška razvoju visokog obrazovanja (financijska potpora Grada Rijeke) i UniSTAT – Primjena
statističkih metoda (u suradnji s IT Akademijom Sveučilišta u Rijeci). Posebno je naglašeno kako se sve aktivnosti
Universitasa od ove godine provode na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci te je još jednom istaknuta
zahvalnost Upravi Učiteljskog fakulteta na profesionalnoj suradnji i pomoći.
Također Udruga planira nastaviti svoju, već tradicionalnu aktivnost, znanstveno popularnih tribina s
tematskim fokusom u području visokoga obrazovanja te priopćenja za javnost i reagiranja na aktulane događaje u
znanosti i visokom obrazovanju. U sklopu svojih stalnih aktivnosti Udruga će nastaviti redovito održavati svoje
mrežne stranice po kojima je, u posljednje dvije godine, postala poznata i prepoznatljiva na nacionalnoj razini. Uz
sve navedeno nastavit će se ulagati i u razvoj administrativnih i organizacijskih resursa bez kojih bi poslovanje
Udruge bilo neodrživo.
Budući da je Predsjedniku Udruge i članovima upravnih tijela (Upravnom i Izvršnom odboru) istekao
dvogodišnji mandat, na Godišnjoj skupštini proveden je izbor novih predstavnika Udruge. Članovi Udruge u novi
dvogodišnji mandat jednoglasno su izabrali dosadašnju predsjednicu Udruge prof. dr. sc. Jasminku Ledić, dok su se
članovi Upravnog i Izvršnog odbora izmijenili. Novi članovi Upravnog odbora Udruge jesu: prof. dr. sc. Jasna
Krstović, prof. dr. sc. Gordana Marunić, izv. prof. dr. sc. Sanja Rukavina, prof. dr. sc. Mladenka Tkalčić i doc. dr. sc.
Marta Žuvić-Butorac. U Izvršni odbor Udruge izabrani su: Mladen Bočev, mag. inf., dr. sc. Bojana Ćulum, izv. prof.
dr. sc. Vesna Kovač i Marko Turk, prof. Nova tijela Udruge izabrana su za dvogodišnje mandatno razdoblje.
Pod točkom razno predsjednica Udruge zahvalila je svim prisutnim članovima na odazivu te zahvalila na
ukazanom povjerenju.
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