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Rijeka, 7. veljače 2011.
Zapisnik
sa 6. sjednice Izvršnog odbora Udruge za razvoj visokoga školstva "Universitas"
održane u ponedjeljak, 7. veljače 2011. godine u Rijeci, Slavka Krautzeka bb, soba
315 u 10.00 sati

Prisutni članovi Izvršnog odbora: mr. sc. Bojana Ćulum (zapisničarka), dr. sc. Vesna
Kovač, dr. sc. Jasminka Ledić, Marko Turk, prof., dr. sc. Marta Žuvić‐Butorac

Predložen je slijedeći dnevni red:

1.
2.
3.
4.

Prihvaćanje Zapisnika s 5. sjednice IO
Prijem novih članova
Priprema Godišnje skupštine 2011. godine
Razno

Ad. 1)
Zapisnik s 4. sjednice IO održane 12. listopada 2010. godine je jednoglasno
prihvaćen.

Ad. 2)
U razdoblju od posljednjeg sastanka IO, zaprimljene su tri pristupnice: Ivan Šoša
(asistent Medicinskog fakulteta u Rijeci), Svjetlana Kolić‐Vehovec (profesorica
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Filozofskog fakulteta u Rijeci) i Mladen Bočev (magistar edukacije informatike,
webmaster Universitasa). Jednoglasnom odlukom članova IO‐a, u članstvo
Universitasa primljeni su Ivan Šoša, Svjetlana Kolić‐Vehovec i Mladen Bočev. Novim
se članovima treba poslati dopis o primanju u članstvo te ih upoznati s pravima i
obvezama članova koje proizlaze iz Statuta Udruge (Bojana Ćulum).

Ad. 3)
J.Ledić je izvijestila da je do 7. veljače 29 članova uplatilo članarinu, te je zaključeno
da se članove još jednom upozori na plaćanje članarine (Bojana Ćulum). Predložila je
da se, nakon upućenog drugog poziva, oko 15. veljače članovima uputi preciznija
informacija o održavanju Skupštine i zamoli članove za prjedloge tijela Udruge.

Ad. 4)
Pod točkom razno predsjednica je informirala da je Senat Sveučilišta u Rijeci na
sjednici od 14. prosinca 2010. godine donio odluku o osnivanju Povjerenstva za
udruge, čije su članice i Jasminka Ledić i Bojana Ćulum, koja je na prvoj sjednici
Povjerenstva izabrana za predsjednicu Povjerenstva. Jedna od prvih zadaća
povjerenstva je izraditi Pravilnik o djelovanju udruga u prostorima Kampusa koji će
se zasnivati na Temeljnom dokumentu o politikama djelovanja udruga u Kampusu
Sveučilišta u Rijeci koji je donesen na istoj sjednici Senata. Ledić je predložila da se do
donošenja Pravilnika koji će regulirati djelovanje uduga dekanu Filizofskog fakulteta
prof. dr. Predragu Šustaru uputi molba za korištenje prostora pod istim uvjetima kao
u prethodnih 10 godina (u prostorima Filozofskog fakulteta).

Sastanak je završio u 11.30 sati.

Zapisničarka: dr.sc. Bojana Ćulum
Predsjednica: prof. dr. sc. Jasminka Ledić
Ovjerovitelj zapisnika: Marko Turk, prof.
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