Rijeka, 14. siječnja 2020. godine

ZAPISNIK
s 1. sjednice Izvršnoga odbora Udruge za razvoj visokoga školstva "Universitas" u 2020. godini koja se
održala 14. siječnja 2020. godine s početkom u 9.30 sati (ured 311)
Prisutni članovi Izvršnog odbora: Bojana Ćulum Ilić, Nadja Čekolj; Jasminka Ledić, Ivana Miočić i
Bojana Vignjević Korotaj

Prihvaćen je sljedeći dnevni red:
1.

Prihvaćanje zapisnika 6. sjednice Izvršnog odbora Universitasa

2.

Aktivnosti Udruge između 6. i 1. sjednice Izvršnog odbora

3.

Planiranje predstojećih aktivnosti

4.

Planiranje obilježavanja UNI 2020

5.

Razno

Ad. 1) Zapisnik sa 6. sjednice Izvršnog odbora Universitasa održane 11. prosinca 2019. godine
jednoglasno je prihvaćen. Zapisnici će biti objavljeni na mrežnim stranicama Udruge.
Ad. 2) Članice Izvršnog odbora osvrnule su se na aktivnosti koje je Udruga realizirala od zadnje
sjednice:
●
Izrađena je prigodna blagdanska čestitka koja je diseminirana putem Facebook i mrežnih
stranica Udruge
●
pojedinim članovima i suradnicima uručen je kalendar za 2020. godinu
●
dogovoreno je da se u obilježavanje dvadesete godine postojanja i djelovanja Universitasa (UNI
2020) ide u suorganizaciji sa Sveučilištem u Rijeci (Ledić održala sastanak s rektoricom); organizirani
događaj obilježavanja održat će se na rektoratu Sveučilišta u Rijeci, prijedlog datuma obilježavanja je
1.6.2020., s obzirom da se radi o datumu osnivanja/prve osnivačke skupštine Universitasa
●
Izvješće o realizaciji projekta UNIMARS dostavljeno je u Ured Županije

●
Aktivno se radi na realizaciji tribine na temu rezultata PISA istraživanja (zadužena za aktivnost
Vesna Kovač, realizacija planirana tijekom veljače)
●
Angažman na većoj diseminaciji aktualnih vijesti iz područja znanosti i visokog obrazovanja
●
Izvještavanje na mrežnim stranicama o realiziranim aktivnostima Udruge

Ad. 3) Vezano uz redovite predstojeće aktivnosti, Udruga planira realizirati sljedeće:
●
obnova članarina za 2020. godinu:
▪
s obzirom na aktualnosti oko obilježavanja dvadeset godina postojanja i djelovanja
Universitasa, dogovorena je nova strategija komunikacije sa članstvom
▪
dogovoreno je da će se članovima poslati pisani dopis s uputom za uplatu članarine, zajedno s
kalendarom - odgovornost za pripremu dopisa za članove preuzima Ivana Miočić
●
promocija Universitasa putem kalendara za 2020. godinu
▪
dogovoreno je da će se do kraja siječnja kalendari poslati svim upravama sastavnica Sveučilišta
u Rijeci (popratni dopis - Jasminka Ledić)
▪
dogovoreno je da će se do kraja siječnja kalendari poslati svim upravama/rektoratima javnih
sveučilišta u Hrvatskoj (popratni dopis - Jasminka Ledić)
▪
dogovoreno je da će se kalendari do kraja siječnja poslati svim suradnicima iz protekle godine
(škole u kojima su održane radionice, studentski zbor UNIRi, predavačima s održanih UNI tribina)
▪
dogovoreno je da će se kalendari do kraja siječnja poslati svim relevantnim dionicima (Ured
gradonačelnika/gradonačelnik, Ured župana/župan, Grad Rijeka-Odjel za odgoj i školstvo (Sanda
Sušanj, pročelnica), PGŽ-Upravni odjel za odgoj i obrazovanje (Edita Stilin, pročelnica)
●
▪
▪

Planiranje godišnje skupštine:
dogovoreno da se skupština održi u tjednu između 15. i 20.03.2020.
rok za uplatu članarina do 20.02.2020.

●
Planiranje UNI tribine za Festival znanosti Rijeka 2020:
▪
tema FZ 2020: Kultura znanosti
▪
vrijeme održavanja: 20-25.04.2020.
▪
termin UNI tribine: 20.04.2020., nakon otvaranja (cca 11h)
▪
(radni/tentativni) prijedlog teme: Etičnost u popularizaciji znanosti/govor popularizacije
znanosti/diskurs popularizacije znanosti

▪
prijedlog izlagača/predavača: Tena Simonović Einwalter (zamjenica pučke pravobraniteljice
koja iduće dvije godine predsjedava EQUINET-om, Europskom mrežom tijela za jednakost; e-mail
kontakt -tena.simonovic.einwalter@ombudsman.hr;
▪
odgovornost za uspostavljanje kontakta i službeni poziv preuzima Jasminka Ledić
●
zaključiti financijske obveze u suradnji s računovodstveno-financijskom službom (odgovornost
preuzima Ivana Miočić)

Ad. 4) Vezano uz planiranje obilježavanja UNI 2020, Udruga planira realizirati sljedeće:
●
Poslati službeni dopis Sveučilištu u Rijeci uz molbu za sudjelovanje u realizaciji programa
obilježavanja UNI 2020 (odgovornost preuzima Jasminka Ledić)
●
predstavljanje ideje obilježavanja u suorganizaciji sa Sveučilištom u Rijeci članovima UOa
●
Započeti s pripremama za UNI2020 publikaciju
●
predstavljanje publikacije UNI2020 planirano za studeni 2020. godine (ideja da publikacija
integrira i sve/većinu aktivnosti održanih tijekom 2020. godine)
●
raspitati se u Kreativnom kampusu oko mogućnosti korištenja postavljenih javnih panela za
organizaciju izložbe (odgovornost preuzima Ivana Miočić)
●
pripremiti zahvalnice za sve članove koji su tijekom dvadeset godina obavljali neku od
upravljačkih dužnosti (predsjednik/ca, članovi IOa i UOa)
Ad. 5) Nije bilo rasprave.
Sjednica je završena u 11:15h
Zapisničarka – Bojana Ćulum Ilić
Ovjerovateljica zapisnika – Bojana Vignjević Korotaj

Predsjednica Udruge:

Jasminka Ledić

