
 

  

 

 

 

 

 

 

Rijeka, 22.3.2021. 

 

Z A P I S N I K 

 
 2. sjednice Izvršnoga odbora u 2021. godini Udruge za razvoj visokoga školstva "Universitas" 

koja se održala online u srijedu, 22. ožujka 2021. godine s početkom u 18.00 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 1.  sjednice Izvršnog odbora u 2021. godini 

2. Analiza aktivnosti između 1. i 2. sjednice IO  

3. Priprema Godišnje skupštine u 2020. godini  

4. Razno 

 

Ad 1).   Zapisnik s 1. sjednice Izvršnog odbora Universitasa u 2021. godini jednoglasno je 

prihvaćen. Zapisnik je objavljen na mrežnim stranicama Udruge. 

 

Ad. 2).     Analiza aktivnosti između 1. i 2. sjednice IO: 

• Povodom održavanja Godišnje skupštine pripremali su se materijali – izvješće o radu, 

financijsko izvješće, operativni plan te financijski plan. 

• Universitasova predstavnica u ICED konzorciju Ivana Miočić, poslala je upit predsjedniku 

konzorcija vezano uz obnovu Universitasovog povlaštenog članstva u ICED-u. Udruga je 

dobila pozitivan odgovor što znači  da smo i ove godine izuzeti plaćanja članarine u ICED-

u. 

• Ivana Miočić i Vesna Kovač prihvatile su suradnju na projektu koji vodi Institut za razvoj 

obrazovanja, naziva “Cjeloživotno obrazovanje dostupno svima” (TEMCO) koji podupire 

ESF. Projekt je započeo u listopadu 2020. godine i trajat će tri godine. 

 

Ad. 3). Jasminka Ledić je zadužena za kontaktiranje rektorice i dogovor oko potencijalnog 

izlaganja na Godišnjoj skupštini. Dogovoreno je da bi se Godišnja skupština održala u tjednu  

 



 

  

 

 

 

 

 

između 12. i 16. travnja. Potrebno je pripremiti program za Godišnju skupštinu.  

Dogovor je da će se svim članovima poslati upit o prijedlozima članstva Upravnog i Izvršnog 

odbora kako bismo te prijedloge mogli uvrstiti u obrazac putem kojeg ćemo glasati. 

 

Ad. 4) Razno / ostale aktivnosti: 

Dogovoreno je da će se 20. godišnjica obilježiti tijekom lipnja u skladu s epidemiološkim 

mjerama. 

 

Sjednica je završena u 19:00h 

 

Zapisničarka – Nadja Čekolj 

Ovjerovateljica zapisnika – Ivana Miočić   

 

 

Predsjednica Udruge: 

 

Jasminka Ledić 

 

 


