Rijeka, 29.siječnja 2014. godine

Zapisnik
s 1. sjednice Izvršnog odbora Udruge za razvoj visokoga školstva "Universitas"
održane u srijedu, 29. siječnja 2014. godine u Rijeci, Sveučilišna avenija 4, soba 311 u 12.00 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 1. sjednice IO-a
2. Priprema Godišnje skupštine 2014.
3. Primanje novih članova
4. Razno

Ad. 1)
Zapisnik s 1. sjednice IO-a održane 8. travnja 2013. godine jednoglasno je prihvaćen.
Članovi IO osvrnuli su se na zaključke 1. sjednice te raspravljali o aktivnostima planiranim na prethodnom
sastanku IO. Naglašeno je da se odustalo od prijedloga izrade Facebook profila Universitasa jer trenutno
nema resursa za administriranje i realizaciju profila. Podsjetit će se Mladen Bočev za prenošenja informacija
o emisiji Radio Rijeke Akademska četvrt koja se emitira ponedjeljkom od 19.45 do 20.00 sati. Jasminka
Ledić iznijela je informaciju da je projekt „Mislim kritički” članice Ive Buchberger prijavljen na natječaj
Grada Rijeke, a Marko Turk je obavio razgovor s članicom Mihaelom Matešić u svezi prijedloga projekta
(koji je bio iznesen na GS-i 2013.). Mihaela Matešić je naglasila da će materijal o projektnim aktivnostima
biti strukturiran i dostavljen do kraja veljače.
Zapisnik je dostupan na mrežnoj stranici Universitasa.

Ad. 2)
U okviru pripremnih radnji za organizaciju Godišnje skupštine Udruge koja se okvirno planira za 25. ili 26.
ožujka 2014. godine raspravljalo se o podjeli poslova među članovima IO. Dogovoreno je da će dokumente
(Izvješće o provedenim aktivnostima, Izvješće o prihodima i rashodima te Operativni plan za 2014. godinu)
prirediti Jasminka Ledić, Bojana Ćulum i Marko Turk. Za potrebe izvješća o aktivnostima na web stranicama
Udruge tijekom 2013. godine zadužuje se dostaviti podatke Mladen Bočev. Do kraja veljače materijal za
Godišnju skupštinu bit će pripremljen i dostavljen UO-u. Bojana Ćulum pridala je značaj dobivanju
informacije o obnovi interesa i mogućnosti za provedbu projekta kojega je predložio član Darko Lončarić (u
svezi iznesenog prijedloga na Godišnjoj skupštini 2013.;

ciklus radionica o alatima za praćenje i

unapređivanje znanstveno-istraživačkog rada znanstvenika) kojega bi Universitas realizirao u suradnji s
Učiteljskim fakultetom u Rijeci. Članovima Universitasa poslat će se obavijest o datumu skupštine kao i
informacija o uplati članarine za 2014. godinu s pozivom da se uplata izvrši do 28.02.2014. godine.
Ad. 3)
U razdoblju od posljednjeg sastanka IO, zaprimljene su četiri nove pristupnice za članstvo u Udruzi i to:
Ivana Miočić (studentica diplomskog studija Pedagogije pri FFRi), Tea Draganić (odgajateljica), Zoran Ladić
(HAZU, Odsjek za povijesne znanosti) i Vilma Kotlar (magistra pedagogije i edukacije filozofije, doktorandica
na studiju Pedagogije FFRi). Članovi IO-a razmotrili su pristigle pristupnice i jednoglasno usvojili prijedlog da
svo četvreno prijavljenih kandidata budu primljeni u članstvo Universitasa. Dogovoreno je da će Bojana
Ćulum informirati nove članove o primanju u članstvo Udruge uz informacije o pravima i obvezama članova,
sukladno Statutu Udruge te proslijediti njihove kontakte Mladenu Bočevu za listu elektroničke pošte.

Ad. 4)
Jasminka Ledić informirala je IO o suradnji Vesne Kovač, Marka Turka i Jasminke Ledić s Institutom za
razvoj obrazovanja (IRO) u svezi angažmana u projektu „IPA equality”. Naglasila je kako su uvjeti koji se
nude u tom projektu za Universitas kao udrugu nepovoljni te je IO jednoglasno podržao mišljenje užeg tima

koji je iskazao upitnost sudjelovanja u tom projektu, što uključuje i eventualnu odluku o odustajanju od
sudjelovanja.

Sjednica IO-a završila je u 12.35 sati.

Zapisničarka – doc. dr. sc. Petra Pejić Papak
Predsjednica – prof. dr. sc. Jasminka Ledić
Ovjerovitelj zapisnika – Marko Turk, prof.

