Rijeka, 8. travnja 2013. godine
Zapisnik
s 1. sjednice Izvršnog odbora Udruge za razvoj visokoga školstva "Universitas"
održane u ponedjeljak, 8. travnja 2013. godine u Rijeci, Sveučilišna avenija 4, soba 310 u 10.30 sati
Prisutni članovi Izvršnog odbora: prof. dr. sc. Jasminka Ledić, dr. sc. Petra Pejić-Papak i Marko Turk, prof.
Ispričali se: doc. dr. sc. Bojana Ćulum i Mladen Bočev, mag. educ. inf.
Predložen je slijedeći dnevni red:
1. Prihvaćanje Zapisnika s 12. sjednice IO-a
2. Konstituiranje novog saziva Izvršnog odbora IO-a
3. Aktivnosti Izvršnog odbora
4. Primanje novih članova
5. Razno
Ad. 1)
Zapisnik s 12. sjednice IO-a održane 13. travnja 2012. godine jednoglasno je prihvaćen. Zapisnik je dostupan
na mrežnoj stranici Universitasa.
Ad. 2)
Budući da je od posljednje sjednice IO-a održana Godišnja skupština Udruge izabran je novi Izvršni odbor.
Novi članovi IO-a su: Mladen Bočev, mag. educ. inf., doc. dr. sc. Bojana Ćulum, prof. dr. sc. Jasminka Ledić,
dr. sc. Petra Pejić-Papak i Marko Turk, prof.
Članovi IO-a iz prethodnog saziva, poželjeli su dobrodošlicu novoj članici te je upoznali s radom,
aktivnostima i načinom funkcioniranja te podjele poslova unutar IO-a. Petra Pejić-Papak zahvalila se na
dobrodošlici te istaknula kako vjeruje u uspješnu suradnju u IO-u Universitasa. Također Pejić-Papak

postavila je nekoliko pitanja vezanih uz funkcioniranje i način prenošenja Universitas vijesti s čime su je
predsjednica Udruge i Marko Turk detaljno upoznali.
Ad. 3)
U okviru 3. točke dnevnog reda raspravljalo se o budućim aktivnostima i podjeli poslova između članova IOa.
Predsjednica Udruge predložila je da se članova IO-a međusobno podijele te da svaki član bude zadužen za
praćenje relevantnih Internetskih portala čije bismo vijesti mogli prenositi na našim mrežnim stranicama.
Pejić-Papak i Turk su podržali ovaj prijedlog te je dogovoreno da se napravi tablica koju će izraditi svi
članova IO-a s podjelom zaduženja.
Dogovoreno je kako će u buduće Petra Pejić-Papak biti zapisničarka na sastancima IO-a i Godišnjim
skupštinama Udruge te zajedničkim sastancima IO-a i UO-a. Također, Bojana Ćulum će i dalje biti zadužena
za financije, a Marko Turk za PR i odnose s javnošću Udruge. Bojana Ćulum i Marko Turk će i dalje biti
zaduženi za administraciju Udruge.
Marko Turk je u kontekstu rasprave o vidljivosti Udruge predložio izradu Facebook profila Universitasa.
Ledić i Pejić-Papak su podržale ovaj prijedlog. Također, Jasminka Ledić je prenijela zamolbu Tatjane Sandalj,
novinarke Radio Rijeke da Universitas svaki ponedjeljak nakon 20.00 sati ili utorak tijekom jutra prenese
informaciju o emisiji Radio Rijeke - Akademska četvrt koja se emitira ponedjeljkom od 19.45 do 20.00 sati.
Pejić-Papak i Turk su podržali ovu zamolbu. Dogovoreno da će Marko Turk obaviti razgovor s Mladenom
Bočevom vezano uz administriranje Facebook profila i informiranje o navedenoj radio emisiji.
Tijekom Godišnje skupštine (vidjeti Zapisnik s GS-a dostupan na mrežnim stranicama Udruge) član Darko
Lončarić dao je prijedlog za pokretanje novog projekta Universitasa u suradnji s Učiteljskim fakutletom u
Rijeci. Budući da je Darku Lončariću obećano da će mu se netko od članova IO-a javiti nakon održanog
prvog sastanka dogovoreno je da Petra Pejić-Papak obavi razgovor s Darkom Lončarićem, izvjesti o tome
članova IO-a te da bude kontakt osoba za suradnju vezano uz navedeni projekt. Također, Jasminka Ledić je
je preuzela obavezu obavljanja razgovara s Ivom Buchberger vezano uz nastavak projekta “Mislim kritički”
dok će Marko Turk razgovarati s Mihaelom Matešić vezano uz prijedlog njezinog projekta (koji je bio

iznesen na GS-u) te mogućnost pokretanja projekta-jezičnog tečaja za akademske djelatnike/sveučilišne
nastavnike.
Ad. 4)
Od posljednje sjednice IO-a zaprimljene su dvije nove pristupnice za članstvu u Udruzi, i to Borisa Dudaša,
docent s Odsjeka za germanistiku Filozofskog fakulteta u Rijeci i Ane Lesac, liječnice, volonterke na Zavodu
za Fiziologiju Medicinskog fakulteta u Rijeci.
Članovi IO-a razmotrili su obje pristupnice i jednoglasno usvojili prijedlog za primanjem novih članova
Udruge. Dogovoreno je da će Bojana Ćulum informirati nove članova o primanju u članstvo Udruge te
proslijediti njihove kontakte Mladenu Bočevu za listu elektroničke pošte.
Ad. 5)
Pod točkom razno nije bilo rasprave.
Sjednica IO-a završila je u 11.20 sati.
Zapisničar – Marko Turk, prof.
Predsjednica – prof. dr. sc. Jasminka Ledić
Ovjeroviteljica zapisnika – dr. sc. Petra Pejić-Papak

