Rijeka, 10. veljače 2015. godine

Zapisnik
s 4. sjednice Izvršnog odbora Udruge za razvoj visokoga školstva "Universitas"
održane u utorak, 10. veljače 2015. godine u Rijeci, Sveučilišna avenija 4, soba 311 u 11.00 sati

Prisutni članovi Izvršnog odbora: prof. dr. sc. Jasminka Ledić, doc. dr. sc. Bojana Ćulum, Marko Turk, prof i
doc. dr. sc. Petra Pejić-Papak.
Ispričali se: Mladen Bočev, mag. educ. inf.

Predložen je slijedeći dnevni red:
1. Prihvaćanje Zapisnika s 3. sjednice IO-a
2. Primanje novih članova Udruge
3. Priprema izborne Godišnje skupštine (članarine za 2015. godinu)
4. Razno

Ad. 1)
Zapisnik s 1. sjednice IO-a održane 19. svibnja 2014. godine jednoglasno je prihvaćen.
Zapisnik je dostupan na mrežnoj stranici Universitasa.

Ad. 2)
U razdoblju od posljednjeg sastanka IO, zaprimljene su nove pristupnice za članstvo u Udruzi i to: Ivan Šoša
(znanstveni novak/doktroand, Medicinski fakultet u Rijeci; ivan.sosa@vip.hr), Dunja Meštrović, mag.oec.
(Sveučilište u Rijeci; dmestrovic@uniri.hr),

Sabina Hodžić (Fakultet za menadžemnt u turizmu i

ugostiteljstvu, Sveučilište u Rijeci; sabinah@fthm.hr), Marina Milić Babić (znanstvena novakinja, Pravni
fakultet UNIZG, Studijski centar socijalnog rada; marina.milic.babic@gmail.com) i Ines Strenja Linić
(neurolog, KBC Rijeka; medines4@yahoo.com). Dogovoreno je da će Bojana Ćulum informirati nove

članove o primanju u članstvo Udruge uz informacije o pravima i obvezama članova sukladno Statutu
Udruge, a da će Mladen Bočev njihove kontakt e-mail adrese uključiti na Universitasovu listu elektroničke
pošte.

Ad. 3)
Dogovoreno je da će Bojana Ćulum poslati obavijest članovima o obnovi članstva odnosno potrebi uplate
članarine za 2015. godinu (rok uplate do kraja veljače), a u suradnji s Mladenom Bočevom. Pri slanju
obavijesti posebno je važno skrenuti pažnju članovima na važnost plaćanja članarine radi organizacije
Izborne godišnje skupštine.

Ad. 4)
Dogovoreno je da se u ponedjeljak, 23. veljače 2015. godine održi nova sjednica Izvršnog odbora na kojoj
će se glavna točla dnevnog reda biti priprema Godišnje skupštine.

Sjednica IO-a završila je u 12.00 sati.

Zapisničarka – doc. dr. sc. Bojana Ćulum
Predsjednica – prof. dr. sc. Jasminka Ledić
Ovjerovitelj zapisnika – Marko Turk, prof.

