
 

Rijeka, 29. lipnja 2017. godine 
 

ZAPISNIK 
 

s 4. sjednice Izvršnog odbora Udruge za razvoj visokoga školstva "Universitas" održane u četvrtak, 29. 

lipnja 2017. godine u Rijeci, Sveučilišna avenija 4 (Filozofski fakultet u Rijeci), soba 325 u 11:00 sati 

 

Prisutni članovi Izvršnog odbora: Ivana Miočić, mag. paed., doc. dr. sc. Petra Pejić Papak,  dr.sc. Marko 

Turk i izv. prof. dr. sc. Marta Žuvić.  

Ispričao se: Mladen Bočev, mag. edu. inf. 

 

Predložen je sljedeći dnevni red:  

1. Prihvaćanje Zapisnika s 3. sjednice IO-a 

2. Prihvaćanje novih članova Udruge  

3. Izvještaj predsjednika Udruge sa sjednice Upravnog odbora 

4. Izvještaj o provedbi točaka akcijskog plana rada Udruge do lipnja 2017. Godine 

5. Članstvo u ICED-u 

6. Program UNISTIK 

7. Razno 

 

Ad. 1) 

Zapisnik s 3. sjednice Izvršnog odbora održane 19. travnja 2017. godine jednoglasno je prihvaćen. Zapisnik 

će biti dostupan na mrežnoj stranici Universitasa.  

 

Ad. 2) 

Članica Udruge doc. dr. sc. Petra Pejić Papak izvijestila je prisutne o pristiglim pristupnicama za članstvo u 

Udruzi. U Udrugu su pristigla 4 nova zahtjeva za članstvom – Jadranka Ažić; Srećko Jelušić; Goran Karanović 

te Zdravko Lenac.  



 

Članovi Izvršnog odbora prihvatili su prijedloge novih članova. 

Doc. dr. sc. Petra Pejić-Papak, informirat će nove članove o njihovim obvezama o pristupanju Udruzi. 

 

Ad. 3) 

Predsjednik Udruge prenio je informacije sa sjednice Upravnog odbora. Zapisnik sa sjednice UO-a dostupan 

je na mrežnim stranicama Udruge. 

 

Ad. 4)  

Predsjednik Udruge izvijestio je o provedbi točaka akcijskog plana rada Udruge do lipnja 2017. godine. 

Istaknuo je da je većina aktivnosti uspješno odrađena – odrađene su sve planirane tribine, a uz to i jedna 

dodatna tribina. Izjave za javnost pripremaju se i odašilju u javnost u skladu s potrebama i aktualnostima. 

Predsjednik je informirao o poslanom dopisu – zahtjevu za pristupu informacijama Rektorskom zboru 

vezano uz podršku rada Posebnog stručnog povjerenstva za provedbu Strategije obrazovanja, znanosti i 

tehnologije i njegove predsjednice Dijane Vican. Također je poslan službeni dopis predsjedniku 

Povjerenstva Rektorskog zbora za definiranje novih uvjeta izbora u znanstveno-nastavna zvanja prof. dr. sc. 

Anti Čoviću u kojem ga se poziva na tribinu Universitasa o prijedlogu novih uvjet za izbor u znanstveno-

nastavna zvanja. Službeni dopis također je poslan i novoj ministrici znanosti i obrazovanja prof. dr. sc. 

Blaženki Divjak u kojem se ministricu poziva na tribinu Udruge Universitas početkom iduće akademske 

godine.  

Nadalje, predsjednik Udruge izvijestio je da je pripremio i poslao dokumentaciju za natječaj MZO-a vezano 

uz financijsku potporu redovitih aktivnosti Udruge, a u planu je i priprema dokumentacije i prijava na 

natječaj Ureda Grada Rijeke za financiranje manjih aktivnosti udruga civilnog društva. Predsjednik je 

informirao prisutne da je dokumentacija vezana uz pripremu tečaja pisanja životopisa u tijeku, a program 

će biti finaliziran prije odlaska na godišnje odmore. Također je izvijestio o urednom poslovanju i suradnji s 

knjigovodstvenim servisom Leprinka.  

 

Ad. 5) 



 

Predsjednik udruge izvijestio da je odobreno besplatno članstvo Udruge Univesitas u ICED-u.  

 

Ad. 6) 

Predsjednik Udruge te članica Izvršnog odbora izv. prof. dr. sc. Marta Žuvić, izvijestili su o ishodima 

dogovora s upravom Učiteljskog fakulteta u Rijeci vezano uz izvođenje programa UNISTIK. Prema 

zajedničkom dogovoru, cjeloviti program je dostavljen upravi Učiteljskog fakulteta uz molbu da program 

bude upućen na reakreditacijski postupak, a s ciljem da do jeseni sva dokumentacija bude pripremljena 

kako bi program mogao krenuti s realizacijom. Na sastanku s upravom razgovaralo se o različitim 

mogućnostima oko organizacije izvođenja programa, a zajednički dogovor išao je u smjeru da se pokušaju 

zatražit partneri za izvođenje programa na Sveučilištu, iako je Učiteljski fakultet i dalje spreman ponuditi na 

korištenje prostor i opremu potrebnu za realizaciju programa. Izvršni odbor Udruge složio se da bi trebalo 

prema Sveučilištu uputiti zahtjev za suradnjom na ovom programu koji je od iznimne važnosti za cijelo 

Sveučilište. Dogovoreno je da će prema Sveučilištu biti poslan dopis sa zamolbom za zajedničkim sastankom 

s predstavnicima Udruge na kojem će im biti prezentirani ciljevi programa i predložen daljnji smjer njegove 

realizacije. Predsjednik Udruge obratit će se Sveučilištu u Rijeci sa službenim dopisom. 

 

Ad. 7) 

Pod točkom razno predsjednik je zamolio članove za promišljanje tema tribina koje će se organizirati u 

idućoj akademskoj godini.  

 

Sjednica IO-a završila je u 11:40 sati.   

Zapisničarka – Ivana Miočić  

Predsjednik –  dr. sc. Marko Turk  

Ovjeroviteljica zapisnika – doc. dr. sc. Petra Pejić Papak 


