Rijeka, 11. prosinca 2019. godine

ZAPISNIK
s 5. sjednice Izvršnoga odbora Udruge za razvoj visokoga školstva "Universitas" u 2019. godini koja se
održala u srijedu, 11. prosinca 2019. godine s početkom u 15:30 sati.
Prisutni članovi Izvršnog odbora: Nadja Čekolj; Jasminka Ledić, Ivana Miočić; Bojana Vignjević Korotaj
Ispričala se: Bojana Ćulum Ilić
Prihvaćen je sljedeći dnevni red:
1. Prihvaćanje zapisnika 4. sjednice Izvršnog odbora Universitasa
2. Aktivnosti Udruge između 4. i 5. sjednice Izvršnog odbora
3. Planiranje predstojećih aktivnosti
4. Planiranje obilježavanja UNI 2020
5. Razno

Ad. 1) Zapisnik s 5. sjednice Izvršnog odbora Universitasa u 2019. godini 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:
• Od 21. do 23. listopada 2019. godine, Universitas je realizirao projekt UNIMARS – Marljivi i
aktivni riječki studenti, kojeg podupire Primorsko-goranska županija u okviru javnog poziva za
sufinanciranje programa i projekata u području branitelja i stradalnika, demokratske političke
kulture, duhovnosti, hobističke djelatnosti, ljudskih prava, međunarodne suradnje, zaštite
okoliša i prirode, te civilne zaštite, u 2019. godini. Pozivi za sudjelovanje u projektu
diseminirani su putem različitih kanala (Facebook profil i mrežne stranice Udruge Universitas,
mrežne stranice Sveučilišta u Rijeci, mrežne stranice Filozofskog fakulteta u Rijeci, portal
studentski.hr). U okviru projekta realizirano je 5 radionica namijenjenih studentima riječkog
sveučilišta, a na radionicama je sudjelovalo ukupno 37 studenata s različitih sveučilišnih
sastavnica. Ovim projektom nastojalo se doprinijeti boljem povezivanju i umrežavanju

studenata riječkog Sveučilišta te omogućiti studentima priliku za stjecanje znanja i
kompetencija za suradničko učenje, akademsko pisanje, kritičko mišljenje i poštivanje načela
akademske čestitosti. Kada je riječ o procjeni korisnosti teme radionica, jasnoće prezentiranih
sadržaja i količine pruženih informacija evaluacije projekta pokazuju da su studenti u najvećoj
mjeri procijenili izvrsnima (ocjena 5).
• Dana 13. studenoga 2019. godine u organizaciji Universitasa, organizirana je tribina pod
nazivom „Kako se osjećaju i što o sebi misle budući studenti?“, gost tribine bio je dr. sc. Petar
Bezinović, samostalni savjetnik za obrazovanje i član Upravnog odbora udruge, a tribinu je
moderirala prof. dr. sc. Jasminka Ledić, predsjednica Universitasa. Tribina je bila vrlo dobro
posjećena te medijski popraćena (Novi list)
• Uoči 2020. godine i obilježavanja 20. godina od osnutka Udruge, odlučeno je da će se Udruga
predstaviti javnosti s novim vizualnim identitetom. Temeljem fotografije koju je ustupio član
udruge Mladen Bočev, riječka tvrtka Dragon d.o.o. izradila je predložak novog vizualnog
identiteta udruge (memorandum) te kalendar za 2020. godinu kojeg udruga u novoj godini
planira dostaviti svojim članovima i suradnicima.
• Udruga Universitas, dobila je poziv za sudjelovanje na konferenciji “The Future-Ready
Graduate” koja će se održati od 15. do 18. lipnja 2020. godine u Zurichu, u organizaciji ICEDa, organizacije u kojoj je Universitas član, a Ivana Miočić, članica Izvršnog odbora, sudjelovat
će na navedenoj konferenciji kao predstavnica Universitasa. Osim toga, članicama ICED mreže
poslan je poziv da nominiraju studente koji su željni sudjelovati na konferenciji, na način da im
ICED stipendira sudjelovanje studenata. Članice Universitasa Bojana Vignjević Korotaj i Ivana
Miočić te predsjednica udruge Jasminka Ledić, sudjelovale su u pripremi materijala za
nominaciju studenta Svena Toljana za sudjelovanje na ovoj konferenciji. Unatoč kvaliteti
prijave, nažalost, zbog velikog interesa, student nije dobio navedenu stipendiju.
Ad. 3) Vezano uz redovite predstojeće aktivnosti, Udruga planira realizirati sljedeće:
• Izraditi prigodnu blagdansku čestitku i diseminirati ju putem Facebook i mrežnih stranica
Udruge
• Poslati svojim članovima i suradnicima kalendare za 2020. godinu
• Informirati članove o obnovi godišnje članarine (tijekom siječnja)
• Dostaviti izvješće o realizaciji projekta UNIMARS u Ured Županije
• Planirati realizaciju tribine na temu rezultata PISA istraživanja (zadužena za aktivnost Vesna
Kovač, planira se realizacija tijekom veljače)
• Poraditi na većoj diseminaciji aktualnih vijesti iz područja znanosti i visokog obrazovanja,
izvještavati na mrežnim stranicama o realiziranim aktivnostima Udruge

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
• Pripremiti publikaciju UNI 2020
Ad. 5) Nije bilo rasprave.
Sjednica je završena u 16:15h
Zapisničarka – Ivana Miočić
Ovjerovateljica zapisnika – Bojana Vignjević Korotaj

Predsjednica Udruge:

Jasminka Ledić

