
 

  

 

Izvješće o sudjelovanju Udruge Universitas na ICED-ovoj godišnjoj skupštini, 24.8.2021. 

 

Dana 24.8.2021. članica izvršnog odbora Universitasa i predstavnica u ICED mreži - Ivana Miočić, 

sudjelovala je na godišnjoj skupštini ICED-a koja se održala u online obliku, putem ZOOM platforme. 

Predsjednik ICED-a, profesor Allan Goody, izrazio je žaljenje što se ovogodišnji sastanak ponovo održava 

u online obliku, umjesto u Čileu kako je to bilo najavljeno na prošloj godišnjoj skupštini. Kao i na 

prošlogodišnjoj skupštini, i ove godine na sastanku je sudjelovalo oko 30 predstavnika nacionalnih 

centara/mreža za unaprjeđenje kvalitete sveučilišne nastave iz različitih zemalja svijeta. Iako su neke 

zemlje tijekom protekle godine izašle iz članstva u ICED-u (Kina), dobra je vijest što postoji interes drugih 

zemalja da se uključe u rad mreže (Italija, Slovačka). Međutim time se usložnjava način upravljanja 

organizacijom te se stoga predlaže novi način upravljanja koji podrazumijeva rotiranje članova upravnog 

vijeća prema unaprijed definiranom abecednom rasporedu.  

Planirana godišnja konferencija ICED-a trebala je biti održana u lipnju 2022. godine u Šangaju (Shanghai 

Jiao Tong University), no s obzirom da je Kina istupila iz mreže, odustalo se od organizacija konferencije 

ondje te će se konferencija u konačnici održati u Danskoj (The ICED 2022 Conference, Sustainable 

Educational Development, Aarhus, Denmark, od 31. svibnja do 3. lipnja 2022).  

Zbog neizvjesne epidemiološke situacije, ali i zbog činjenice da Danska spada u jednu od skupljih zemalja 

svijeta, odlučeno je da će se konferencija održati u hibridnom obliku. Tema konferencije usmjerena je na 

održivi razvoj u obrazovanju. Članovi ICED-a pozvani su na sudjelovanje na konferenciji te su zamoljeni da 

diseminiraju informacije  o održavanju konferencije putem svojih suradnika i mreža. Rok za podnošenje 

prijava je 1. listopada 2021.  

U završnim riječima predsjednik se zahvalio svima na sudjelovanju te poželio uspjeh u radu novoj 

predsjednici Kasturi Behari-Leak, predstavnici HELTASA-e (Higher Education Learning and Teaching 

Association of Southern Africa) čiji mandat započinje nakon ove skupštine.  

 

Sastanak je započeo u 13:00h, a završio u 15:05h (CET).  

 

Izvješće pripremila: 

Ivana Miočić 

Rijeka, 24. kolovoza 2021.  

 

https://icedonline.net/
https://conferencemanager.events/iced22/conference
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