Rijeka, 2. travnja 2021. godine
Udruga za razvoj visokoga školstva Universitas upućuje
IZJAVU

ZA

JAVNOST

u povodu dodjele Zlatne plakete „Grb Grada Rijeke“
Udruzi za razvoj visokoga školstva Universitas

Gradsko vijeće Grada Rijeke na svojoj sjednici 30. ožujka 2021. godine donijelo
je odluku da se Zlatna plaketa „Grb Grada Rijeke“ u 2021. godini dodjeljuje Udruzi za
razvoj visokoga školstva Universitas za izniman doprinos u dvadesetogodišnjoj javnoj
djelatnosti na unapređivanju visokog obrazovanja.
Iznimno počašćeni i obradovani dodijeljenim visokim priznanjem zajednice u
kojoj djelujemo dvadeset godina, ovom prigodom zahvaljujemo:
-

svim članovima Universitasa, koji su svojim članstvom podupirali rad Udruge
od njezina osnutka 1. lipnja 2000. godine;

-

članovima upravnih tijela Universitasa (Upravni odbor, Izvršni odbor,
predsjednik Udruge), koji su svojim volonterskim radom omogućili odvijanje
aktivnosti Udruge;

-

Učiteljskom i Filozofskom fakultetu u Rijeci, u čijim je prostorima Udruga
djelovala i djeluje, upravama Sveučilišta u Rijeci i svim sastavnicama Sveučilišta
u Rijeci koje su podupirale aktivnosti Udruge;

-

medijima koji su prepoznali društvenu važnost djelatnosti Universitasa i
izvješćivali o našem radu;

-

gostima tribina, okruglih stolova i drugih aktivnosti koje je Universitas
organizirao;

-

učenicima i studentima, osnovnoškolskim i srednjoškolskim nastavnicima,
visokoškolskim nastavnicima i suradnicima te drugim polaznicima aktivnosti

Universitasa koji su nas svojim sudjelovanjem motivirali za organiziranje
aktivnosti;
-

svim institucijama koje su financijski podupirale aktivnosti Universitasa,
posebno Gradu Rijeci i Primorsko-goranskoj županiji;

-

rektorima Sveučilišta u Rijeci koji su s Universitasom surađivali i podupirali
njegove aktivnosti, a posebno Senatu Sveučilišta u Rijeci i rektorici prof. dr. sc.
Snježani Prijić-Samaržija na čiji je prijedlog Universitas kandiriran za dodjelu
ovoga visokog priznanja.
U duhu otvorenog i kritičkog razmišljanja koje se njeguje u zajednici u kojoj

djeluje Universitas zahvaljujemo i onima s kojima se tijekom svojega djelovanja nismo
uvijek slagali. Propitivanje mišljenja i postupaka, javno izricanje stavova kada se i
razlikuju od onih priznatih autoriteta bila je nit vodilja Universitasa, po kojoj smo
nastojali biti prepoznatljivi, uvijek uz zadržavanje kulture dijaloga i poštovanje
sugovornika.
Radosni smo i zahvalni što je dodjelom značajnoga javnog priznanja Grad
Rijeka prepoznao dvadesetogodišnju javnu djelatnost udruge Universitas na
unapređivanju visokoga obrazovanja. Priznanje je to i organizacijama civilnoga
društva kao iznimno važnim čimbenicima procesa demokratizacije društva.
Dodjelom Zlatne plakete „Grb Grada Rijeke“ naš Grad obvezao nas je da
nastavimo i dalje, s novim zamahom i entuzijazmom, u skladu s krilaticom Sveučilišta
u čijem okružju djelujemo: SEMPER MAGIS!

Udruga za razvoj visokoga školstva Universitas

