Rijeka, 21. svibanj 2012.
ZAPISNIK
s ponovljene Godišnje skupštine Udruge za razvoj visokoga školstva „Universitas“
održane u četvrtak, 17. svibnja 2012. godine u 13.00 sati u sobi 239 (2. kat),
Slavka Krautzeka bb
(zgrada Učiteljskog fakulteta u Kampusu)

Prisutno 14 članova:
Jasminka Ledić, Vesna Kovač, Marko Turk, Bojana Ćulum, Sanja Rukavina
Senka Maćešić, Tamara Fabac, Iva Buchberger, Svjetlana Kolić-Vehovec, Branka Milotić, Rajka
Jurdana Šepić, Lea Lazzarich, Vladimir Glažar, Goran Gregov
Ispričali se: Daniel Rukavina (počasni član), Helena Blažić, Mladen Bočev, Nataša Žunić Vuković,
Vesna Katić, Sanja Skočić Mihić, Petra Pejić Papak, Nena Rončević, Mihaela Matešić, Gordan
Đurović, Ivana First, Dunja Anđić, Jasna Krstović, Darko Lončarić, Lidija Vujčić, Adriana Ažić Bastalić.
Predsjednica Udruge pozdravila je sve prisutne, osobito novo izabrane članove te obavijestila prisutne
da u skladu s Člankom 17. Statuta Udruge budući da je riječ o ponovljenoj Skupštini odluč̌uje se
natpolovičnom većinom glasova nazočnih članova.

Predsjednica je otvorila Godišnju skupštinu sa sljedećim dnevnim redom:
1. Prihvaćanje zapisnika Godišnje skupštine od 18. travnja 2011. godine
2. Prihvaćanje zapisnika Godišnje skupštine od 03. svibnja 2012. godine
3. Izvješće o radu Udruge i Financijsko izvješće za prethodnu godinu
4. Program i proračun rada Udruge za 2012. godinu
5. Razno
Ad 1. i Ad 2.
Predsjednica je članovima predstavila zapisnike s posljednje dvije Skupštine, uz
napomenu da je Godišnja skupština, zakazana za 03. svibnja 2012. godine odgođena
zbog izostanka kvoruma. Zapisnik sa spomenute Godišnje skupštine dostavljen je
članovima Universitasa 04. svibnja 2012. godine i postavljen na mrežnu stranicu
Udruge. Oba zapisnika su jednoglasno prihvaćena.
Ad 3.
Predsjednica Udruge predstavila je članovima Izvješće o radu Udruge i Financijsko
izvješće za prethodnu godinu.
Rasprave o Izvješću nije bilo, već su Sanja Rukavina i Branka Milotić pohvalile
provedene aktivnosti u protekloj godini.
Oba su izvješća jednoglasno usvojena.
Ad 4.
Predsjednica Udruge predstavila je program i proračun rada Udruge za 2012. godinu
(dostupan) na mrežnoj stranici Udruge). Tijekom predstavljanja predsjednica Udruge
zahvalila se Učiteljskom fakultetu u Rijeci na operativnoj i tehničkoj pomoći te potpori u
radu Udruge. Također zatražila je suglasnost Skupštine da se članovima Izvršnog
odbora Bojani Ćulum i Marku Turku isplati 1.000,00 kn netto za administrativnu podršku
rada Udruge u prošloj godini.
Tijekom ove točke raspravljalo se o prijedlogu Sanje Rukavine da se za aktivnosti
Udruge kao što su tribine, popularno znanstvena predavanja ili akademski razgovori
ustali jedan dan i vrijeme u tjednu te da to postane Universitasov dan prepoznat u
javnosti. U raspravi oko ovoga prijedloga, osim Sanje Rukavine, sudjelovali su Lea

Lazzarich, Rajka Jurdana Šepić, Vesna Kovač, Bojana Ćulum, Marko Turk i Jasminka
Ledić. Na razini Izvršnog odbora pokušat će se napraviti projekcija mogućih aktivnosti u
budućnosti te organizacije na predloženi način.
Skupština je jednoglasno prihvatila Godišnji plan i program rada za 2012. godinu.
Skuština je jednoglasno prihvatila Proračun Udruge za 2012. godinu.
Ad 5.
Pod točkom razno raspravljalo se o načinu informiranja Udruge (mailing liste) te kako je
Udruga po tome postala prepoznata i kako bi se na tome trebalo nastaviti intenzivno
raditi. Članovi Udruge pozvani su da prosljeđuju informacije koje žele da se putem
informacijskih kanala Udruge distribuiraju javnosti.
Rajka Jurdana Šepić istaknula je kako bi se trebalo poticati organizaciju vrlo zanimljivih i
javnosti atraktivnih akademskih razgovora. Na tragu navedenog prijedloga Sanja
Rukavina iznijela je mogućnost da se jedan takav razgovor organizira s akademikom
Andrejom Dujellom. Skupština je podržala prijedlog te će Sanja Rukavina obavijestiti
Izvršni odbor o mogućoj realizaciji.
Predsjednica Udruge je istaknula važnost ulaganja u video materijale u budućnosti
(snimanje i mrežno prenošenje događaja) te suradnju s Udrugom studenata Audio Video
Class kao podrškom u snimanju aktivnosti.
Predsjednica je zahvalila prisutnim članovima i zaključila Godišnju skupštinu.
Skupština je završila u 14.00 h.
Zapisničar:

Predsjednica Udruge:

Marko Turk, prof.

prof. dr. sc. Jasminka Ledić

Ovjerovitelj zapisnika:
doc. dr. sc. Bojana Ćulum

