Rijeka, 23. studenoga 2017. godine
ZAPISNIK
s 6. sjednice Izvršnog odbora Udruge za razvoj visokoga školstva "Universitas" (četvrtak, 23.
studenoga 2017. godine u Rijeci, Sveučilišna avenija 4 (Filozofski fakultet u Rijeci), soba 470, 4. kat
u 14:00 sati)
Prisutni članovi Izvršnog odbora:
Ivana Miočić, mag. paed., doc. dr. sc. Petra Pejić Papak, doc. dr. sc. Marko Turk, izv. prof. dr. sc.
Marta Žuvić
Ispričao se:
Mladen Bočev, mag. edu. inf.
Prihvaćen je sljedeći dnevni red:
1. Prihvaćanje Zapisnika s 5. sjednice IO-a
2. Prihvaćanje novih članova Udruge
3. Izvještaj predsjednika Udruge
4. Akcijski plan za naredno razdoblje
5. Priprema materijala za Godišnju skupštinu Udruge u 2018. godini
6. Razno
Ad. 1)
Zapisnik s 5. sjednice Izvršnog odbora održane 3. listopada 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. Pristigla su dva zahtjeva, Gorana Slivšeka i Marije Brajdić Vuković. Članovi IO-a
jednoglasno prihvaćaju zahtjev Marije Brajdić Vuković za članstvo u Udruzi dok će se od Gorana
Slivšeka, zatražiti da obrazloži/dokaže status studenta budući da je u koliziji s navedenom
institucijom (KBC Rijeka). Doc. dr. sc. Petra Pejić-Papak informirat će novu članicu o obvezama
pristupanja Udruzi.
Ad. 3)
Predsjednik Udruge informirao je prisutne o svojemu sudjelovanju u članstvu Programskog vijeća
Sajma stipendija i visokog obrazovanja u Rijeci u kojem je sudjelovao kao predstavnik Universitasa.
Također je izvijestio o studijskom posjetu u Veliku Britaniju (5. – 11.11.) na kojemu su u okviru
EDUCA-T projekta sudjelovali predsjednica UO-a i predsjednik Udruge. Tijekom studijskog putovanja
posjetili su SEDA-u (Staff and Educational Development Association), koja je članica ICED mreže kao
i Universitas. Bili su u mogućnosti razgovarati s predstavnicom SEDE o njihovim aktivnostima kao i o
aktivnostima Universitasa.
Predsjednik je također izvijestio o ishodu poziva Nenada Bakića i Ninoslava Šćukanca za sudjelovanje
na tribini Udruge. Nenad Bakić se zahvalio na pozivu, međutim nije u mogućnosti odazvati se dok se
od Ninoslava Šćukaneca očekuje njegova povratna informacija o vremenu održavanja tribine.
Također, predsjednik je u komunikaciji s članicom Udruge Nenom Rončević kao predlagateljicom
gosta tribine dogovorio održavanje tribine s prof. Katunarićem sa Sveučilišta u Zadru za ožujak 2018.
Nadalje, predsjednik je izvijestio o prijavi projekta tribina na Natječaj za male potpore Ureda Grada
u 2017. godini.
Ujedno poslani su upiti za sudjelovanje na tribinama Universitasa potencijalnim gostima (više u točki
4).
Članovi su također informirani o dobivanju povratne informacije iz Državne uprave o potrebi
nadopune materijala s održane godišnje skupštine. Materijali su pripremljeni, nadopunjeni, rješenje

je iznimno brzo izdano te će biti dostavljeno na adresu Universitasa. Ivana Miočić i Marko Turk bili
su u komunikaciji s gospođom Ivonom Paravić iz Državne uprave.
Marko Turk je u redovitom kontaktu s Leprinkom. Stanje na računu s danom 3.11.2017. iznosi
28.186,71 kn.
Predsjednikov je prijedlog da se za buduće sudionike Universitasovih tribina izrade zahvalnice (Ivana
Miočić će pripremiti grafički prijedlog) i mape s logom Udruge. Petra Pejić Papak je istražila ponudu
mapa na tržištu međutim nije pronašla odgovarajuću. Na prijedlog Marte Žuvić predsjednik Udruge
raspitat će se o cijenama potencijalnog tiska.
Ad. 4)
Predsjednik Udruge izvijestio je o provedbi točaka akcijskog plana rada Udruge od lipnja 2017.
godine.
U planu je priprema godišnje skupštine Udruge o čemu će biti više riječi u Ad. 5) te održavanje
mrežnih stranica Udruge, kao i organizacija tribina/okruglih stolova. Predsjednik je uputio i zamolio
članove IO-a na predlaganje vijesti za objavu.
Prvi u nizu planiranih događanja jest okrugli stol povodom Međunarodnog dana ljudskih prava kojeg
će Universitas organizirati u suradnji sa Sveučilištem u Rijeci. Rektorica snažno podržava ovu
suradnju i zahvaljuje se Universitasu. Prorektorica Sanja Barić imenovana je kao predstavnica
Sveučilišta u Rijeci za sudjelovanje u organizaciji okruglog stola. Okrugli stol održat će se 11.12.2017.
Prijedlog je da se održi u vijećnici Grada Rijeke, čeka se povratna informacija iz Ureda Grada.
Predsjednik Udruge informirat će članove o ishodima dogovora s prorektoricom.
Također, tijekom 2018. godine planira se održavanje 5 tribina s različitim gostima (Tribina prof. dr.
sc. Ivo Pranjković, FFZG (prijedlog članice UO-a doc. dr. Matešić); Tribina doc. dr. Danijela Dolenec,
FPZG; Tribina Vuk Vuković, ZŠEM; Tribina Sven Marcelić, UNIZD i Tribina Sven Maričić, UNIRI) koji su
kontaktirani te su iskazali interes za sudjelovanjem.
Članica Marta Žuvić izvijestila je o koracima u pripremi programa UNISTIK. Nakon što se još jednom
provjere svi detalji opisa programa i popratni obrasci, organizirat će se elektronička sjednica IO-a sa

usvajanjem programa (planirano vrijeme održavanja sjednice je 30.11.2017). Predsjednik Udruge
istaknuo je važno da se početkom prosinca materijali će se uputiti prema Sveučilištu u Rijeci.
Predsjednik Udruge skrenuo je pozornost na objavljivanje Izjava za javnost (prema potrebi) te
istaknuo da je dekanica Filozofskog fakulteta u Zagrebu, prof. dr. sc. Vesna Vlahović-Štetić zahvalila
na podršci povodom posljednje objavljene Izjave.
Marko Turk i Ivana Miočić informirali su prisutne o prijavi Udruge na Natječaj Ministarstva vanjskih i
europskih poslova s projektom edukacije o Europskoj uniji, a članovi IO-a podržali su prijedlog. S
obzirom da je prijava natječaja u tijeku, nakon što se pripremi projektna dokumentacija, članovi
projektnog tima informirat će IO o detaljima prijave na natječaj.
Ivana Miočić informirala je članove IO-a o pripremi projekta edukacije za brucoše na temu radnoga
naslova «Kako napisati seminar». Projekt će pripremiti Ivana Miočić i članica Udruge Nadja Čekolj.
Ad. 5)
Predsjednik Udruge istaknuo je važnost priprema materijala za Godišnju skupštinu Udruge u 2018.
godini. Dogovoreno je da će se UO-u kao prijedlog iznijeti termin 25.1.2018. u 15.00 sati za
zajednički sastanak Izvršnog i Upravnog odbora, a prijedlog održavanja godišnje skupštine je
14.2.2018. godine u 14.00 sati.
Dogovoreno je da će pozivi za obnovu članstva/plaćanje članarine biti poslani članovima Udruge 4.
siječnja 2018. godine, podsjetnici za plaćanje članarine bit će poslani 21. siječnja, a očekivani krajnji
rok za plaćanje članarine je 31. siječnja 2018. godine. Također je dogovorena i podjela rada oko
pripreme materijala za godišnju skupštinu: Marko Turk izradit će poziv i dnevni red godišnje
skupštine, a zajedno s Petrom Pejić Papak izradit će i izvješće o radu Udruge. Petra Pejić Papak vodit
će brigu oko popis članova Udruge, Marta Žuvić će u suradnji s knjigovodstvenim servisom Leprinka i
uz pomoć Ivane Miočić pripremiti financijsko izvješće za 2017. te financijski plan i obrazloženja za
2018. godinu dok će Ivana Miočić izraditi operativni plan rada Udruge za 2018. godinu.
Ad. 6)

Pod točkom razno nije bilo rasprave.
Sjednica IO-a završila je u 15:30 sati.
Zapisničarka – Ivana Miočić
Predsjednik – doc. dr. sc. Marko Turk
Ovjerovateljica zapisnika – doc. dr. sc. Petra Pejić Papak

