Rijeka, 19. travnja 2017. godine
ZAPISNIK
s 3. sjednice Izvršnog odbora Udruge za razvoj visokoga školstva "Universitas" održane u srijedu, 19.
travnja 2017. godine u Rijeci, Sveučilišna avenija 4 (Filozofski fakultet u Rijeci), soba 325 u 13:00 sati
Prisutni članovi Izvršnog odbora: Mladen Bočev, mag. edu. inf., Ivana Miočić, mag. paed., dr.sc. Marko
Turk i izv. prof. dr. sc. Marta Žuvić.
Ispričala se: doc. dr. sc. Petra Pejić Papak
Predložen je sljedeći dnevni red:
1. Prihvaćanje Zapisnika s 2. sjednice IO-a
2. Izvještaj predsjednika Udruge sa sjednice Upravnog odbora
3. Izvještaj o provedbi točaka akcijskog plana rada Udruge do lipnja 2017. godine
4. Mrežne stranice Udruge
5. Program UniSTIK - Statistička analiza podataka u stručnom i znanstvenom radu
6. Razno
Ad. 1)
Zapisnik s 2. sjednice Izvršnog odbora održane 29. ožujka 2017. godine jednoglasno je prihvaćen. Zapisnik
će biti dostupan na mrežnoj stranici Universitasa.
Ad. 2)
Predsjednik je izvijestio o održanoj konstituirajućoj sjednici Upravnog odbora Udruge. Informirao je o
poticajima članova UO-a da se Udruga priključi u inicijativu Marš za znanost te planiranoj izjavi za javnost

vezano uz HKO. Predsjednik Udruge izrazio je potrebu da zapisnici sa sjednica IO i UO budu objavljeni kao
novosti na mrežnim stranicama radi veće otvorenosti rada udruge spram članstva.
Ad. 3)
Predsjednik je informirao članove IO-a o daljnjem tijeku planiranja proširenog programa za studente,
„Usavršavanje u komunikacijskim vještinama za razvoj karijere“ (prijedlog akronima je UNIKAS), u trajanju
od 2 dana, koji će za korisnike (studente) biti besplatan. Predsjednik izvještava da se ostvarivanje akcijskog
plana rada Udruge do lipnja 2017. godine odvija prema planu, a sljedeća aktivnost je tribina u okviru
Festivala znanosti. Predsjednik Udruge izvijestio je o promjenama koje je bilo potrebno evidentirati prema
državnoj upravi te da je isto i učinio.
Ad. 4)
Mladen Bočev izvijestio je o aktualnostima vezanim uz održavanje web stranice (primjerice položaj portfelja
članova web stranice). Izvijestio da je promet na stranici u blagom padu, a „live streaming“ i izjave za
javnost podižu posjećenost stranice. Uputio je da bi bilo potrebno stupiti u kontakt s web dizajnerom koji je
izrađivao stranicu kako bi se mogla ispraviti greška u logu udruge (doći do vektora), a predsjednik udruge
obvezao se da će ga kontaktirati.
Mladen je zamoljen da kontinuirano vodi računa o objavljivanju novosti u okviru emisije „Akademskih
kvarat ure“. Također, članovi IO-a mole se da prate objave o Udruzi u medijima, kako bi se također moglo
objaviti na stranicama. Dogovorena je i kontinuirana objava fotografija na stranicama (fotogalerija). Mladen
je predložio da također uz nove aktivnosti na mrežnim stranicama prikazuje i logo/slika za svaku aktivnost
(npr. obavjesti, tribine i sl). Prijedlog je podržan te će Mladen Bočev o tome u budućnosti voditi računa.
Ad. 5)
Članica IO-a Marta Žuvić izvijestila je o novom programu UniSTIK - Statistička analiza podataka u stručnom i
znanstvenom radu. Program je osmišljen prvenstveno za zadovoljavanje potreba za razvojem znanstvenih i
stručnih kompetencija visokoškolskih nastavnika. Statistička analiza podataka istraživanja prisutna je u svim

područjima znanstveno-istraživačkog i stručnog rada te je u tom smislu potreban razvoj odgovarajućih
kompetencija. Članovi IO-a također su izviješteni o financijskom planu realizacije programa. Predsjednik
Udruge izvijestio je članove IO-a o održanom sastanku s dekanicom Učiteljskog fakulteta te pristanku na
suradnju u izvođenju navedenog programa. U tom bi kontekstu nositelj ovoga programa bio UFRI, a
izvoditelji UFRI i Universitas. Voditeljica programa i nositeljica predmeta/modula bila bi članica IO-a Marta
Žuvić. Prijedlog programa je usvojen i upućuje se u daljnji postupak.
Ad. 6)
Pod točkom razno nema odatnih prijedloga za raspravu.
Sjednica IO-a završila je u 14:00 sati.
Zapisničar – Ivana Miočić
Predsjednik – dr. sc. Marko Turk
Ovjerovitelj zapisnika – Mladen Bočev

