
 

Rijeka, 18.lipnja 2015. 
 
ZAPISNIK 

 

Zapisnik s 1. sjednice Izvršnog odbora Udruge za razvoj visokoga školstva 

"Universitas"  održane u ponedjeljak, 18. lipnja 2015. godine u Rijeci, 

Sveučilišna avenija 6, soba 380 u 11.00 sati   

 

Prisutni članovi Izvršnog odbora:  prof. dr. sc. Marta Žuvić-Butorac, dr.sc. Marko 

Turk, doc.dr. sc. Petra Pejić-Papak i  

Ispričala se: doc. dr. sc. Bojana Ćulum. 

 

Predložen je slijedeći dnevni red:  

1. Konstituiranje novog saziva Izvršnog odbora IO-a  

2. Aktivnosti Izvršnog odbora  

3. Dogovor oko sastanka na temu vođenja financija Udruge  

4. Razno   

 

Ad. 1) Budući da je od posljednje sjednice IO-a održana Godišnja skupština Udruge 

izabran je novi Izvršni odbor. Novi članovi IO-a su: prof. dr. sc. Marta Žuvić-Butorac, 

doc. dr. sc. Bojana Ćulum, dr.sc. Marko Turk, doc.dr. sc. Petra Pejić-Papak i Ivana 

Miočić. 

Članovi IO-a iz prethodnog saziva, poželjeli su dobrodošlicu novoj predsjednici 

Udruge prof. dr. sc. Marti Žuvić-Butorac te članici Ivani Miočić ukratko upoznajući ih s 

radom, aktivnostima i načinom funkcioniranja te podjele poslova unutar IO-a. 

Posebno je razgovor bio usmjeren na funkcioniranje i načinu praćenjem relevantnih 

Internetskih portala čije se vijesti prenose na našim mrežnim stranicama, s čime su 

nove članice detaljno upoznate. Predsjednica Udruge predložila je da u dogovoru s 

Mladenom Bočarom osvježimo web stranice Universitasa. Članice su se zahvalile na 

dobrodošlici te istaknule kako vjeruju u uspješnu suradnju u IO-u Universitasa.  

 



 

Ad. 2) U okviru 2. točke dnevnog reda raspravljalo se o budućim aktivnostima IO-a.  

Naglasak je stavljen na prijedloge aktualnih tema i aktivnosti priprema tribina. Marko 

Turk se obvezao pratiti objave natječaja Grada i županije za financiranjem aktivnosti 

udruga preko kojih je do sada bilo prijavljivano održavanje web stranica i dana 

podrška radionicama. Informirat će članove o objavama s promišljanjem da se prijavi 

ciklus tribina. Uslijedio je dogovor da će već sada, kao predavača za tribinu u 

listopadu, Marko Turk kontaktirati Borisa Jokića. Iz studentske perspektive Ivana 

Miočić istakla je zanimljivost teme o prepisivanju-plagijatima s idejom provedbe 

istraživanja među studentima. Članovi IO složili su se da je tema zanimljiva i da je 

potrebno osmisliti intrigantan naslov tribine. Preliminarno su dogovorili da bi se 

aktivnost mogla realizirati u studenom s potencijalnim govornikom Petrovečkim koji 

se bavi plagijatima u znanosti. Potrebno je informativno ostvariti i kontakt sa 

Sveučilištem u Rijeci i tijelom Vijeća časti.  Ivana Miočić će putem medija popratiti i 

imena govornika koji se aktivno javljaju u kontekstu trenutnih afera oko državne 

mature. Dugoročno valja razmišljati o projektu u sklopu kojega bi se provodilo 

istraživanje, a koji bi se prijavio na 3% u sklopu Sveučilišnih projekata ili apliciralo na 

„adhoc“ projekte Programskih ugovora Sveučilišta. Valja uvidjeti mogućnost 

ostvarivanja suradnje, po osnivanju, s Uredom za institucijska istraživanja pri centru 

za osiguravanje i unaprjeđivanje kvalitete Sveučilišta u Rijeci.  

 

Također, Marko Turk će razgovarati s Mihaelom Matešić vezano uz mogućnost 

ponovnog pokretanja projekta- jezičnog tečaja za akademske djelatnike/sveučilišne 

nastavnike kao i vođenja radionica pisanja životopisa za studente, s obzirom da su 

evaluacije o održanim radionicama bile izuzetno dobre.    Podršku provedbi radionica 

pisanja životopisa daje i studentica Ivana Miočić ukazujući da je pri apliciranju na 

natječaje u posljednje vrijeme uvidjela veliku nedorečenost i površnost studenata u 

pisanju istoga.  

 

Ad.3) Predsjednica Udruge istakla je potrebu za održavanjem tematskog sastanka u 

svezi vođenja financija udruge s obzirom da Bojana Ćulum, koja je do sada vodila 

financije, na neko vrijeme odlazi na Studijsko putovanje. Dogovoreno je da će se isti 



 

održati 14.srpnja u 10 sati i da će prisustvovati predsjednica Udruge, Marko Turk i 

Bojana Ćulum. Predsjednica je istakla da ne postoji zakonska obveza potpisa 

Izvješća od strane osobe zadužene za vođenje računovodstvenog servisa te da će 

do sastanka izvršiti konzultacije i operativno uvidjeti mogućnost suradnje s 

računovođom Bojanom Gavrić. 

 

Ad. 4) Pod točkom razno nije bilo rasprave.    

 

Sjednica IO-a završila je u 12.00 sati.   

 

Zapisničarka – doc.dr.sc. Petra Pejić-Papak 

Predsjednica – prof. dr. sc. Marta Žuvić-Butorac  

Ovjerovitelj zapisnika – dr. sc. Marko Turk  


