
 

Rijeka, 13. ožujka 2018. godine 
 

 
ZAPISNIK 

 

sa 2. sjednice Izvršnog odbora Udruge za razvoj visokoga školstva "Universitas" održane u utorak,  13. 

ožujka 2018. godine u Rijeci, Sveučilišna avenija 4, soba 325 u 14:00 sati 

 

Prisutni članovi Izvršnog odbora:  doc. dr. sc. Marko Turk, izv. prof. dr. sc. Marta Žuvić, doc. dr. sc. 

Petra Pejić Papak   

Ispričani: Mladen Bočev, mag. edu. inf. i Ivana Miočić, mag. paed. 

 

Predloženi Dnevni red: 

1. Prihvaćanje zapisnika s  prve sjednice Izvršnog odbora u 2018. 

2. Prihvaćanje novih članova Udruge 

3. Informacije predsjednika Udruge 

4. Plan aktivnosti 

5. Razno  

 

Ad. 1) 

Zapisnik s prve sjednice Izvršnog odbora u 2018. godini održane 17. siječnja 2018.  jednoglasno je 

prihvaćen. Zapisnik će biti dostupan na mrežnim stranicama Udruge. 

Ad. 2) 

Članovi su razmotrili pristiglu prijavnicu za učlanjenje u Udrugu od strane dr.sc. Morane Drakulić s 

Učuteljskog fakulteta u Rijeci te je njezin zahtjev za članstvo u Udruzi prihvaćen. Doc. dr. sc. Petra Pejić-

Papak informirat će novu članicu o obvezama pristupanja Udruzi. 

 

Ad. 3) 



 

Predsjednik Izvršnog odbora Udruge doc.dr.sc.Marko Turk iznio je sljedeće informacije: 

- S obzirom na članstvo u ICED-u Universitas je pozvan da na njihovim stranicama ispuni obrazac kojim će 

se predstaviti Udruga Universitas. Ivana Miočić i doc.dr.sc. Marko Turk će pripremiti teks predstavljanja 

u zadanom obrascu te dostaviti ostalim članovina na uvid. 

- Povratnoj informaciji o ne prihvaćanju projekta pod nazivom Kako biti Europljanin? prijavljenom na 

Natječaj za prijavu projekata iz područja Informiranja o EU u svrhu ostvarenja financijske potpore  

MVEP-a. Zatražena je povratna informacija o evaluaciji istoga no nije dostavljen nikakav odgovor. 

- Očekuje se povratna informacija od strane Sveučilišta u Rijeci u svezi upućenog programa cjeloživotnog 

učenja UniSTIK - Statistička analiza podataka u stručnom i znanstvenom radu koji je bio upućen u 

proces akreditacije 

- Očekuje se i povratna informacija od strane Grada Rijeke u svezi prijave Universitasa kojom prof.dr.sc. 

Jasminku Ledić predlaže za nagradu Grada  

 

Ad.4) 

Predsjednik Izvršnog odbora Udruge doc.dr.sc.Marko Turk osvrnuo se na plan aktivnosti za naredno 

razdoblje: 

- organizaciju tribine Universitasa u suradnji sa Studentskim zborom Sveučilišta u Rijeci s gostom 

prof.dr.sc. Vjeranom Katunarićem sa Sveučilišta u Zadru na tematiku sociologije održivog razvoja, 

planiranoj za 6.travnja 2018. 

- organizaciju tribine Universitasa u sklopu Festivala znanosti na temu Otkrića s gošćom prof.dr.sc. 

Rajkom Jurdanom Šepić s Odjela za fiziku  Sveučilišta u Rijeci, planiranoj za 16.travnja 2018. 

- planiranu organizaciju tribine za 24.travnja 2018. s gošćom doc.dr.sc. Danijelom Dolenec s Fakulteta 

političkih znanosti u Zagrebu, s kojom će se tema u kontekstu egalitarizma tek definirati 

- projektu UZLAZ - Universitas za i u lokaln(u)oj zajednici u okviru kojega su planirani dogovori s 

ravnateljicom gimnazije krajem ožujka  

 

Ad.5) 



 

Pod točkom Razno nije bilo rasprave. 

 

Sjednica UO-a i IO-a završila je u 14:30 sati.   

 

Zapisničarka – doc.dr.sc. Petra Pejić Papak 

Predsjednik Izvršnog odbora– doc. dr. sc. Marko Turk 

Ovjerovitelj zapisnika – izv. prof. Marta Žuvić 


