
 

Rijeka, 6. rujna 2018. godine 

 

Z A P I S N I K 

s 5. sjednice Izvršnoga odbora Udruge za razvoj visokoga školstva "Universitas" u 2018. godini koja se održala 

u četvrtak, 6. rujna 2018. godine u Rijeci, Sveučilišna avenija 4 pri Filozofskom fakultetu u Rijeci, ured 325, 

3.kat u 10.00 sati. 

 

Prisutni članovi Izvršnog odbora: 

Ivana Miočić, mag.paed., doc. dr. sc. Petra Pejić Papak,  doc. dr. sc. Marko Turk, 

 

Ispričali su se:  

Mladen Bočev, mag. edu. inf. i izv. prof. dr. sc. Marta Žuvić 

 

Prihvaćen je sljedeći dnevni red: 

1. Prihvaćanje Zapisnika s 4. sjednice IO-a u 2018. godini 

2. Informacije predsjednika Udruge 

2.1. Tribine 

2.2. Projekti 

2.3. Ostalo 

3. UNIKAPS projekt 

4. UNISTIK program – promjene u planu rada  

5. Razno 

 

Ad. 1)  

Zapisnik s 4. sjednice IO-a u održane u četvrtak, 21. lipnja 2018. godine jednoglasno je prihvaćen.  

 

Ad. 2) 

Predsjednik Udruge doc. dr. sc. Marko Turk informirao je prisutne o održavanju ciklusa tribina koje će se 

održati u okviru projekta „Visoko obrazovanje i društvena odgovornost“ kojeg sufinancira Primorsko-



 

goranska županija. U tijeku je planiranje organizacije 3 tribine. Prva tribina održat će se 25. rujna 2018. u 

„Akvariju“ sveučilišnog kampusa na Trsatu, u organizaciji Udruge Universitas i Sveučilišta u Rijeci, a tema 

tribine bit će profesionalizacija nastavničke profesije u visokom obrazovanju. U tijeku je dogovor s dr. sc. 

Borisom Jokićem iz Instituta za društvena istraživanja u Zagrebu oko održavanja još jedne tribine tijekom 

listopada 2018. godine te s profesoricom dr. sc. Aleksandrom Kanjuo Mrčela sa Sveučilišta u Ljubljani, 

početkom studenog ove godine.  Što se tiče projekta „Kako biti Europljanin?“ kojeg sufinancira Grad Rijeka, 

dogovoreno je da će se u riječkim srednjim školama održati 4 radionice za učenike na temu ovog projekta, a 

radionice će realizirati članice Universitasa - Bojana Vignjević Korotaj i Ivana Miočić. Realizacija radionica već 

je dogovorena za 23. studeni 2018. godine u Prvoj riječkoj hrvatskoj gimnaziji, a  tijeku su dogovori za 

realizaciju preostalih radionica u Srednjoj školi Andrije Ljudevita Adamića u Rijeci. Predsjednik je istaknuo 

potrebu da se na zajedničkoj sjednici Upravnoga i Izvršnoga odbora Udruge dogovorenoj za 20. rujna 2018., 

raspravi o obilježavanju 20. godina postojanja Universitasa. Predsjednik je također potaknuo članove Izvršnog 

odbora da aktivnije sudjeluju u predlaganju vijesti za objavu na mrežnim stranicama Udruge. Predsjednik 

udruge informirao je prisutne o održanom razgovoru sa nekadašnjom članicom Udruge dr. sc. Ivom 

Buchberger koja je 2012. godine objavila priručnik „Kritičko mišljenje“ (izdavač – Udruga Universitas) te je 

istaknula želju da u suradnji s Udrugom, izradi reizdanje priručnika. Članovi IO-a podržali su ovu inicijativu.  

 

Ad. 3) 

Članica Izvršnoga odbora Ivana Miočić ukratko je informirala o tijeku realizacije projekta UNIKAPS – 

Kompetencije akademskog pisanja za studente. Kao što je predviđeno, početkom listopada (24. i 30.10.2018) 

održat će se dvije radionice za studente Sveučilišta u Rijeci na temu akademskog pisanja i citiranja literature. 

Radionice će održati članice Udruge Ivana Miočić i Nadja Čekolj koje također vode računa o aktivnostima koje 

prethode samoj realizaciji (rezervacija prostora, oglašavanje i prikupljanje prijava studenata, izrada potvrda o 

sudjelovanju i sl). Dogovoreno je da će informacija s podatcima za prijavu studenata biti objavljena u drugom 

tjednu listopada. 

 

Ad. 4) 

Predsjednik Udruge predložio je da se do daljnjeg prolongira početak realizacije programa cjeloživotnog 

obrazovanja UNISTIK zbog trenutno povećanog obima profesionalnih zaduženja voditeljice programa  izv. 



 

prof. dr. sc. Marte Žuvić. Članovi IO-a podržali su prijedlog. Dogovoreno je da će se zamoliti voditeljica 

programa da o ovome informira izvoditelje. 

 

Ad. 5) 

Pod točkom razno nije bilo rasprave.  

 

 

Sjednica IO-a završila je u 10:30 sati.   

Zapisničarka – Ivana Miočić  

Predsjednik Udruge – doc. dr. sc. Marko Turk 

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

 

 

              


