Rijeka, 6. veljače 2018. godine
ZAPISNIK
s Godišnje skupštine Udruge za razvoj visokoga školstva „Universitas“ održane u utorak,
6. veljače 2018. godine u 14.00 sati u predavaonici UF-308 (3. kat), Sveučilišna avenija 6
(zgrada Učiteljskog fakulteta u Rijeci, Kampus na Trsatu)
Prisutna 22 člana (21 redoviti i 1 počasni):
Adriana Ažić Bastalić, Petar Bezinović, Dario Blumenschein, Nadja Čekolj, Aleksandra Deluka
Tibljaš, Gordan Đurović, Martina Holenko Dlab, Vesna Katić, Jasna Krstović, Jasminka Ledić,
Mihaela Matešić, Ivana Miočić, Petra Pejić Papak, Nena Rončević, Daniel Rukavina, Stjepan
Staničić, Diana Stolac, Mladenka Tkalčić, Marko Turk, Ester Vidović, Bojana Vignjević, Marta
Žuvić.
Predsjednik Udruge pozdravio je sve prisutne, zahvalio na dolasku, informirao prisutne da
Udruga Universitas broji 47 članova te konstatirao kvorum kojeg prema Statutu Udruge čini
jedna trećina članova.
Predložen je sljedeći Dnevni red :
1. Prihvaćanje zapisnika Izvanredne godišnje skupštine u 2017. godini
2. Izvješće o radu Udruge u 2017. godini
3. Financijsko izvješće za 2017. godinu
4. Operativni plan rada Udruge za 2018. godinu
5. Financijski plan Udruge za 2018. godinu
6. Izbor likvidatora knjigovodstveno-financijske dokumentacije
7. Razno
Dnevni red jednoglasno je prihvaćen.

Ad 1.
Predsjednik je članovima predstavio zapisnik s posljednje s Izvanredne skupštine Udruge za
razvoj visokoga školstva „Universitas“ održane u utorak, 13. lipnja 2017. godine u 14.00 sati
Zapisnik s Izvanredne skupštine dostavljen je članovima Universitasa elektroničkom poštom
uz poziv na Godišnju skupštinu i preostale relevantne materijale za pripremu članova te je
postavljen na mrežnu stranicu Udruge i dostupan svim članovima. Zapisnik je jednoglasno
prihvaćen.
Ad 2.
Predsjednik Udruge doc. dr. sc. Marko Turk prisutnim je članovima predstavio informacije o
aktivnostima Udruge tijekom 2017. godine. Tijekom protekle godine Udruga je realizirala 4
tribine i 2 okrugla stola na kojima su sudjelovali brojni domaći i međunarodni gosti.
Predsjednik je nadalje informirao o projektnim aktivnostima Udruge. Udruga je sudjelovala
kao suradnik na projektu - Instituta za razvoj obrazovanja iz Zagreba IPA QUALITYWATCH:
Croatian Higher Education Quality Watchdog u okviru kojega je i organiziran jedan okrugli
stol. Predsjednik je također informirao o prijavljenim projektima koji nisu dobili financijska
sredstva (Visoko obrazovanje i društvena odgovornost i Pratimo stanje u visokom
obrazovanju). Na natječaj Ministarstva europskih i vanjskih poslova Udruga je prijavila
projekt pod nazivom Kako biti Europljanin?, a rezultati natječaja očekuju se krajem veljače.
Još jedna od aktivnosti Udruge je rad na programu cjeloživotnog obrazovanja u suradnji sa
Sveučilištem u Rijeci (UniSTIK), a u tijeku je postupak reakreditacije programa. Kada je riječ o
javnoj vidljivosti Udruge, tijekom protekle godine na mrežnim stranicama Udruge objavljeno
je 157 novosti, a ostvareno je 58,251 posjet što je oko 20% više u odnosu na proteklu
godinu. Aktivan je i Facebook profil Udruge koji je otvoren početkom 2016. godine, a
posjećenost stranica porasla je za više od 60%. Predsjednik se posebno osvrnuo na
prepoznatljivost Izjava za javnost koje Udruga Universitas redovito objavljuje, a tijekom
2017. godine objavljeno je 11 izjava. Predsjednik je informirao o broju članova (47 članova
zaključno s danom 25.1.2018.) te je informirao da su tijekom protekle godine održane 2
sjednice Upravnog odbora i 7 sjednica Izvršnog odbora Udruge. Od ostalih aktivnosti Udruge,

predsjednik je informirao o nagradama i priznanjima članovima Udruge, točnije prof. dr. sc.
Jasni Krstović, članici Upravnoga odbora Universitasa koja je dobitnica Nagrade za životno
djelo Zaklade Sveučilišta u Rijeci za 2017. godinu. Članovi Udruge informirani su o
sudjelovanju članova Udruge u radu povjerenstava budući da je na prijedlog Instituta za
razvoj obrazovanja iz Zagreba, doc. dr. sc. Marko Turk imenovan za člana Programskog vijeća
sajma stipendija Sveučilišta u Rijeci kao predstavnik Universitasa. Predsjednik je informirao i
o vidljivosti Udruge u tijelima obrazovnih politika, članstvu Udruge u ICED mreži, nastavku
uspješne suradnje s Učiteljskim fakultetom u Rijeci te pripremi promotivnih materijala
Udruge.
Nakon predstavljenog izvješća u raspravi je sudjelovala profesorica Diana Stolac, sa
sugestijom da se kod prijava na natječaje MZO-a što sveobuhvatnije prikažu djelatnosti
Udruge jer se na taj način može postići bolja prolaznost projekta.
Predsjednica UO-a prof. dr. Jasminka Ledić i počasni član Udruge, akademik Daniel Rukavina
pohvalili su rad Udruge u protekloj godini i istaknuli značajan iskorak u aktivnostima.
Ad 3.
Predsjednik je predstavio godišnji financijski izvještaj Udruge o primicima i izdacima, prema
provedenim aktivnostima. Financijsko izvješće za 2017. godinu jednoglasno je prihvaćeno.
Ad 4.
Predsjednik Udruge predstavio je Operativni plan Udruge za 2018. godinu. Plan rada Udruge
uključuje održavanje mrežnih stranica te Facebook profila Udruge; organizaciju znanstvenopopularnih tribina u okviru kojih se predviđa održavanje dva ciklusa tribina - ciklus tribina o
EU i europskoj dimenziji u obrazovanju te ciklus tribina o visokom obrazovanju i društvenoj
odgovornosti. Zatim je planirano kontinuirano objavljivanje izjava za javnost i sudjelovanje u
aktivnostima u sklopu Festivala znanosti. Planirane su i aktivnosti u sklopu projekata
(projekti «Kako biti Europljanin?»; «Kako napisati seminar?» projekt UZLAZ «Universitas za i
u lokaln(u)oj zajednici» te angažman članova udruge u realizaciji programa cjeloživotnog
obrazovanja UniSTIK - Statistička analiza podataka u stručnom i znanstvenom radu. Također

se planiraju i kontinurane aktivnosti koje se odnose na organizacijski razvoj i usavršavanje
članova udrige ze te vođenje i administriranje rada Udruge u suradnji s knjigovodstvenoračunovodstvenim servisom Leprinka, d.o.o. Članovi su jednoglasno prihvatili predloženi
Operativni plan rada za 2018. godinu.
Ad 5.
Predsjednik Udruge prikazao je Proračun Udruge za 2018. godinu koji je usklađen s
planiranim Operativnim planom aktivnosti Udruge. Skupština je jednoglasno prihvatila
Proračun Udruge za 2018. godinu.
Ad 6.
Pod točkom Izbor likvidatora financijsko-knjigovotstvene dokumentacije na prijedlog
predsjednika, formirano je izborno povjerenstvo kojeg čine Bojana Vignjević, predsjednica te
Nadja Čekolj i Dario Blumenschein, članovi. Svaki je član dobio jedan glasački listić. Glasanju
je pristupio 21 član Udruge. Za funkciju likvidatora financijsko-knjigovotstvene
dokumentacije jednoglasno je izabran predsjednik Udruge doc. dr. sc. Marko Turk.
Ad 7.
Pod točkom razno predsjednik Udruge posebno se zahvalio članovima IO-a i gospođi Mirjani
Kovačević iz knjigovodstvenog servisa na pomoći i suradnji u pripremi materijala za Godišnju
skupštinu kao i cjelogodišnjoj suradnji u vođenju Udruge.
Prof. dr. sc. Jaminka Ledić informirala je članove da Udruga uskoro obilježava 18. godina
postojanja te je ujedno pozvala članove Udruge na sudjelovanje na okruglom stolu o stanju i
perspektivama osposobljavanja i usavršavanja viskoškolskih nastavnika za rad u nastavi koji
će se održati 13. veljače 2018. godine, a na kojem će prisustvovati aktualna ministrica
znanosti i obrazovanja prof. dr. sc. Blaženka Divjak te rektorica Sveučilišta u Rijeci prof. dr.
sc. Snježana Prijić-Samaržija kao i predsjednik Universitasa doc. dr. sc. Marko Turk i
predsjednica UO-a prof. dr. sc. Jasminka Ledić.

Zapisničarka: Ivana Miočić
Predsjednik Udruge: doc. dr. sc. Marko Turk
Ovjeroviteljica zapisnika: izv. prof. dr. sc. Marta Žuvić

