Udruga za razvoj visokoga školstva „Universitas“ upućuje

IZJAVU ZA JAVNOST
povodom održane Godišnje skupštine, obljetnice 15 godina rada i izbora novih tijela Udruge
Rijeka, utorak, 2. lipnja 2015. godine – jučer je održana obljetnička, petanesta Godišnja skupština Udruge za razvoj
visokoga školstva Universitas. Udruga Universitas osnovana je 1. lipnja 2000. godine te se u posljednjih petnaest
godina profilirala u vidljivu i prepoznatljivu udrugu u Republici Hrvatskoj koja se bavi pitanjima znanosti i visokoga
obrazovanja.
Na Godišnjoj skupštini članovima Udruge prezentirano je godišnje izvješće o radu Udruge te financijsko
izvješće za 2014. godinu. Također, predstavljen je program i proračun rada za 2015. godinu te usvojen novi Statut
Udruge. U narednom razdoblju, Udruga planira nastaviti svoju već tradicionalnu aktivnost organiziranja tribina s
tematskim fokusom u području 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 posljednjih pet godina, 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.
Prigodno su na ovoj godišnjoj skupštini dodijeljene zahvalnice Udruge dosadašnjim predsjednicama
Udruge i Upravnog odbora, izv. prof. dr. sc. Vesni Kovač, prof. dr. sc. Jasminki Ledić i prof. dr. sc. Jasni Krstović.
Budući da je Predsjednici Udruge i članovima upravnih tijela (Upravnom i Izvršnom odboru) istekao
dvogodišnji mandat, na Godišnjoj skupštini proveden je izbor novih članova upravnih tijela Udruge. Članovi Udruge
u dvogodišnji mandat izabrali su novu predsjednicu Udruge, izv. prof. dr. sc. Martu Žuvić Butorac koja je na ovoj
funkciji naslijedila dosadašnju dugogodišnju predsjednicu i jednu od osnivačica Udruge, prof. dr. sc. Jasminku Ledić.
Izabrani članovi Upravnog odbora Udruge su: prof. dr. sc. Jasna Krstović, prof. dr. sc. Jasminka Ledić, prof.
dr. sc. Mladenka Tkalčić, izv. prof. dr. sc. Vesna Kovač i doc. dr. sc. Mihaela Matešić. U Izvršni odbor Udruge
izabrani su: doc. dr. sc. Bojana Ćulum, doc. dr. sc. Petra Pejić-Papak, studentica Ivana Miočić i Marko Turk, prof.
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