
 

Rijeka, 21. lipnja 2018. godine 

 

ZAPISNIK 

 
s 4. sjednice Izvršnoga odbora Udruge za razvoj visokoga školstva "Universitas" u 2018. godini održanoj u 

četvrtak, 21. lipnja 2018. godine u Rijeci, Sveučilišna avenija 4 pri Filozofskom fakultetu u Rijeci, ured 325, 

3. kat u 15.00 sati. 

 

Prisutni članovi Izvršnog odbora: 

Ivana Miočić, mag. paed., doc. dr. sc. Marko Turk, izv. prof. dr. sc. Marta Žuvić,  

 

Ispričali su se:  

Mladen Bočev, mag. edu. inf. i doc. dr. sc. Petra Pejić Papak 

 

Prihvaćen je sljedeći dnevni red: 

1. Prihvaćanje Zapisnika s 3. sjednice IO-a u 2018. godini 

2. Informacije predsjednika Udruge 

3. UNISTIK program – promjene u planu rada  

4. Razno 

 

Ad. 1)  

Zapisnik s 3. sjednice Izvršnog odbora održane 26. travnja 2018. godine jednoglasno je prihvaćeni. Zapisnik je 

dostupan na mrežnim stranicama Universitasa.  

 

Ad. 2) 

Predsjednik Udruge doc. dr. sc. Marko Turk izvijestio je prisutne o ishodu prijava Udruge Universitas na 

natječaje za sufinanciranje novih projekata. Universitas je potpisao ugovor o sufinanciranju s Primorsko-

goranskom županijom u iznosu od 3500,00 kn (za realizaciju manifestacije/događaja „Visoko obrazovanje i 

društvena odgovornost“) i Gradom Rijeka u iznosu od 1000,00 kn (za realizaciju 4 radionice u okviru projekta 

„Kako biti Europljanin?“). Udruga se također prijavila na Javni poziv za financijsku potporu u pripremi i 



 

održavanju znanstvenih i znanstvenostručnih skupova i škola u 2018. godini kojeg je raspisalo Ministarstvo 

znanosti i obrazovanja RH, a rezultati natječaja još nisu poznati. Predsjednik je informirao o nemogućnosti 

realizacije tribine na kojoj je trebao gostovati dr. sc. Boris Jokić, međutim postoji mogućnost da se tribina 

realizira u rujnu. Predsjednik udruge prenio je informacije članice Universitasa izv. prof. dr. sc. Bojane Ćulum 

o javnom pozivu na predlaganje predstavnika organizacija civilnoga društva za člana Evaluacijske upravljačke 

skupine za Operativni program ''Učinkoviti ljudski potencijali'' 2014. – 2020. – područje: obrazovanje i 

cjeloživotno učenje. Članovi Izvršnog odbora raspravili su o mogućnosti prijave na ovaj javni poziv, a 

predsjednik Udruge raspitat će se o dodatnim detaljima vezano za angažman u ovoj skupini (lokacija 

održavanja sastanaka, što podrazumijeva angažman i sl.). Zaključak je da će se konačna odluka o prijedlogu 

prijave raspraviti s članovima Upravnog odbora Udruge. Nadalje, predsjednik je informirao o pristiglom upitu 

koji je stigao na e-mail adresu Udruge od strane Domine Kljaković-Gašpić o održavanju mlade mise u prostoru 

Akvarija na Kampusu. Budući da članovi Izvršnoga odbora Udruge Universitas nisu upoznati s ovim slučajem 

te nisu u nadležnosti da procjenjuju je li navedeni događaj u skladu sa zakonima, pošiljatelj upita bit će 

zamoljen da svoj upit proslijedi nadležnim institucijama -  Studentskom centru u Rijeci i Sveučilištu u Rijeci. 

Nadalje, na sjednici se raspravljalo o novim pravilima za zaštitu osobnih podataka (GDPR) te je dogovoreno 

da će se članica Izvršnog odbora Ivana Miočić u suradnji s Mladenom Bočevom dodatno informirati o 

načelima provedbe ove direktive u kontekstu rada Udruge. Predsjednik Udruge pozvao je prisutne na 

zajedničku sjednicu Upravnog i Izvršnog odbora Udruge 10.7.2018. godine te je najavio da će jedna od točaka 

dnevnog reda te sjednice biti početak planiranja obilježavanja 20. godina Universitasa.  

 

Ad. 3) 

Članica Izvršnog odbora prof. dr. sc. Marta Žuvić informirala je prisutne o promjenama u planu rada na 

projektu UNISTIK. S obzirom na novonastale okolnosti, dogovoreno je da će se Ivana Miočić dodatno 

angažirati kao administrativna podrška u realizaciji projekta te da će u suradnji s Martom Žuvić i Dariom 

Blumenscheinom (administratorom projekta) revidirati hodogram aktivnosti koje prethode pokretanju 

programa. Konačna odluka o tome hoće li se program realizirati u idućoj akademskoj godini bit će donesena 

na zajedničkoj sjednici Upravnog i Izvršnog odbora Udruge.  

 

Ad. 4) 

Pod točkom razno nije bilo rasprave.  



 

 

 

Sjednica IO-a završila je u 15:30 sati.   

Zapisničarka – Ivana Miočić  

Predsjednik Udruge – doc. dr. sc. Marko Turk 

Ovjeroviteljica zapisnika – izv. prof. dr. sc. Marta Žuvić        

 

 

 

 

 

 

 

        

                 


