Rijeka, 20.1.2021.
ZAPISNIK
1. sjednice Izvršnoga odbora u 2021. godini Udruge za razvoj visokoga školstva "Universitas"
koja se održala online u srijedu, 20. siječnja 2021. godine s početkom u 13.30 sati, pomoću MS
Teams platforme, tim Universitas IO.
Prisutni članovi Izvršnog odbora:
Nadja Čekolj, Bojana Ćulum Ilić, Jasminka Ledić, Ivana Miočić, Bojana Vignjević
Prihvaćen je sljedeći dnevni red:
1. Usvajanje zapisnika s 4. sjednice Izvršnog odbora
2. Analiza aktivnosti između 4. i 1. sjednice IO
3. Informacija o Natječaju za dodjelu Nagrada grada Rijeke
4. Informacije o CHER konferenciji – 2021.
5. Priprema Godišnje skupštine u 2020. godini i ostalih aktivnosti
6. Razno
Ad 1). Zapisnik s 4. sjednice Izvršnog odbora Universitasa jednoglasno je prihvaćen. Zapisnik je
objavljen na mrežnim stranicama Udruge.
Ad. 2). Analiza aktivnosti između 4. i 1. sjednice IO:
 Povodom 30 godina Božićnog Ustava Republike Hrvatske 22. prosinca održana je tribina
u organizaciji Sveučilišta u Rijeci i Udruge Universitas (online tribina / Zoom platforma).
Na tribini je predstavljeno istraživanje ustavne pismenosti nastavnika
visokoobrazovanih ustanova u Gradu Rijeci, koje su provele prof. dr. sc. Sanja Barić
(Pravni fakultet Rijeka), dr.sc. Sandra Debeljak (Veleučilište u Rijeci) i dr. sc. Maja Gligora
Marković (Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci). Moderatorica tribine bila je prof. dr.
sc. Jasminka Ledić, a uvodnu riječ održala je Prof. dr. sc. Snježana Prijić – Samaržija,
rektorica Sveučilišta u Rijeci. Zadovoljni smo činjenicom da je tribina bila vrlo dobro
posjećena (preko 80 sudionika) te medijski popraćena.





Udruga Universitas sudjeluje u projektu Tematska mreža „Cjeloživotno obrazovanje
dostupno svima“ čiji je nositelj Institut za razvoj obrazovanja. Vesna Kovač i Ivana Miočić
Universitasove su predstavnice u projektnom timu te su sudjelovale na Kick-off sastanku
8.-9. prosinca 2020. koji se održao u online obliku. Projektom se želi doprinijeti
rješavanju nepostojanja koordiniranog i učinkovitog djelovanja organizacija civilnog
društva (u suradnji s drugim dionicima) u oblikovanju javnih politika za rješavanje
društvenih nejednakosti u cjeloživotnom obrazovanju u Hrvatskoj. Universitasove
predstavnice izvještavat će o budućim aktivnostima i ishodima rada na projektu.
Nadja Čekolj i Zlatka Gregorović Belaić održale su radionicu „Kako napisati seminarski
rad“ namijenjen svim studentima Sveučilišta u Rijeci. Radionica je bila organizirana u
suradnji sa Studentskim centrom Rijeka. Radionica je bila održana online, a sudjelovalo
je 26 studenta s gotovo svih Sveučilišnih sastavnica te je većina studenata bila s prve
godine preddiplomskog studija.

Ad. 3). S obzirom na stavove Izvršnog i Upravnog odbora, odlučeno je da će Universitas pokušati
ponoviti prijavu na Natječaj za dodjelu Nagrade grada Rijeke u 2021. godini. Potrebno je
revidirati materijale za prijavu. U prijavi posebno treba naglasiti Universitasov doprinos u radu
sa studentima te doprinos Gradu Rijeci. (Jasminka Ledić zadužena za koordinaciju prijave za
Natječaj).
Ad. 4). CHER konferenciji – 2021. održat će se 1. 2. i 3. rujna 2021. Universitas sudjeluje u
suorganizaciji konferencije. (Bojana Ćulum Ilić zadužena je za koordinaciju aktivnosti).
Ad. 5). Priprema Godišnje skupštine u 2020. godini
- Pripremiti dokumentaciju za obnovu članarine (prvi poziv 25. siječnja, a drugi poziv 8.
veljače)
- Pripremiti dokumentaciju za organizaciju godišnje skupštine (izvješća, planovi,
financije…). (Ivana Miočić zadužena za raspodjelu poslova, dogovor do 30. siječnja
2021).
- Prijedlog je da se godišnja skupština održi u tjednu od 15. do 26. ožujka 2021.
Ad. 6) Razno / ostale aktivnosti:
Universitas će pratiti proces izbora rektora i planirati organizaciju tribine u skladu s protokolom
izbora rektora. U planu je organizacija tribine s Bojanom Ćukićem tijekom veljače ili ožujka.

Sjednica je završena u 14:30h
Zapisničarka – Ivana Miočić
Ovjerovateljica zapisnika – Nadja Čekolj

Predsjednica Udruge:

Jasminka Ledić

