IZVJEŠĆE O AKTIVNOSTIMA UDRUGE UNIVERSITAS U 2021. GODINI
1. JAVNA DOGAĐANJA (TRIBINE I OKRUGLI STOLOVI)
1. TRIBINA: Je li kultura znanosti dio obrazovanja? (10. svibnja 2021.)
o

Gost tribine: dr. sc. Bojan Čukić, profesor i prodekan na Fakultetu za računarstvo i
informatiku na Sveučilištu Sjeverne Karoline u Charlotteu (SAD)

o

Moderatorica tribine: prof. dr. sc. Jasminka Ledić, predsjednica Universitasa

o Tribina se održala u okviru Festivala znanosti Rijeka 2021, a mogla se pratiti i putem
Youtube kanala festivala znanosti; od njezina prikazivanja, tribina se naknadno
pogledala još 95 puta;
Studentska medijska platforma Sveučilišta u Rijeci “Kišobran” izvijestila je o tribini 30
godina Božićnog Ustava Republike Hrvatske održanoj 22. prosinca 2020. godine u
organizaciji Sveučilišta u Rijeci i Udruge Universitas. Izvješće s tribine možete pročitati na
sljedećoj poveznici: https://kisobran.uniri.hr/2021/01/13/tribina-30-godina-bozicnogustava-republike-hrvatske/

2. PROJEKTI
ESF - European Social Fund - Tematska mreža “Cjeloživotno obrazovanje dostupno
svima”
ESF projekt Tematska mreža “Cjeloživotno obrazovanje dostupno svima“ (TEMCO), u kojem
Udruga za razvoj visokog školstva Universitas sudjeluje kao partner zajedno s još 9
partnerskih organizacija, započeo je s provedbom krajem 2020. godine. Projekt vodi Institut
za razvoj obrazovanja (IRO), a financiran je iz Europskog socijalnog fonda. Uz Institut za razvoj
obrazovanja, partnerske organizacije na projektu su Institut za društvena iz Zagreba, Forum
za slobodu odgoja, Udruga roditelja Korak po korak, Hrvatska udruga za ranu intervenciju u
djetinjstvu, Akademija za politički razvoj, Nansen dijalog centar, Udruga gradova u Republici
Hrvatskoj i Pučko otvoreno učilište Zagreb. Dogovoreno je da će u spomenutom projektu
Universitas zastupati Vesna Kovač i Ivana Miočić.

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. Svrha projekta
je jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva (OCD) za postizanje učinkovitog dijaloga s
javnom upravom i znanstvenom zajednicom u oblikovanju i provođenju javnih politika za
osiguravanje svima dostupnog cjeloživotnog obrazovanja, čime se stvara preduvjet za
smanjivanje obrazovnih nejednakosti u Hrvatskoj. Znanstvenici će u suradnji s drugim
članicama Mreže analizirati probleme i identificirat će njihove moguće uzroke, odnosno
faktore koji utječu na obrazovne nejednakosti. Istraživačka izvješća i članci bit će preduvjet
za definiranje mogućih preporuka rješenja na razini javnih politika.
Tijekom 2021. godine Udruga Universitas diseminirala je poziv za uključivanja u istraživanje
koje se provodi u okviru projekta. Imajući u vidu da je jedan od ciljeva projekta produbiti
razumijevanje obrazovnih nejednakosti u visokom obrazovanju u Hrvatskoj, istraživanje je
usmjereno na bivše studente ili studentice koji su odustali od studija i nisu završili visoko
obrazovanje. U okviru istraživanja predviđeno je obuhvatiti osobe koje su odustale od studija
u posljednjih pet godina (između 1.1.2016. i 31.12.2021. godine), pa je Universitas uputio
poziv potencijalnim ispitanicima koristeći svoje komunikacijske resurse, te pritom i pozvao
svih na pomoć u diseminaciji poziva za sudjelovanje među ciljnom populacijom.
U okviru spomenutog projekta pokrenuta je nova nacionalna mreža stručnjaka,
znanstvenika i organizacija civilnog društva koja će istražiti obrazovne nejednakosti u
Hrvatskoj, od predškolskog do visokog obrazovanja, s ciljem donošenja preporuka za njihovo
otklanjanje. Mreža se okuplja pod nazivom Tematska mreža „Cjeloživotno obrazovanje
dostupno svima“, u sklopu projekta kojeg vodi Institut za razvoj obrazovanja, a sufinancira
Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Mrežu čini tim od 25 stručnjaka iz 10
organizacija, među kojima je i Udruga Universitas. U okviru ovog projekta provest će se četiri
znanstvena istraživanja o obrazovnim nejednakostima, izradit će se preporuke za
oblikovanje novih javnih politika koje bi umanjile obrazovne nejednakosti i održat će se
strukturirani dijalog s dionicima i nadležnim institucijama u Hrvatskoj o predloženim
mjerama.
Više informacija o ovoj temi dostupno je na mrežnim stranicama Instituta za razvoj
obrazovanja.

4. MREŽNE I FACEBOOK STRANICE UDRUGE
Tijekom 2021. godine na mrežnim stranicama Udruge objavljeno je 29 novosti. Mrežne
stranice Udruge ostvarile su cca 59.355 posjeta,, što je gotovo 25% manje posjeta nego u
protekloj godini. Tijekom 2021. godine mrežne stranice Udruge posjetila su 25,486
jedinstvena posjetitelja, što je oko 24% manje posjetitelja nego u protekloj godini.
Na Facebook stranicama, tijekom prošle godine Udruga je objavila osam objava (vijesti,
događaja, informacija). Za sve tribine u organizaciji Udruge, izrađen je poziv na događaj
(event) na Facebook stranici. Stranice Udruge prati 369 ljudi, u odnosu na 360 ljudi koliko ih
je pratilo tijekom 2020. godine.
5.IZJAVE ZA JAVNOST UDRUGE
U 2021. godini Udruga je uputila jednu izjavu za javnost:
●

02.04.2021. - Izjava za javnost u povodu dodjele Zlatne plakete „Grb Grada Rijeke“
Udruzi za razvoj visokoga školstva Universitas

Obrazloženje: 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.

6. JAVNA VIDLJIVOST
Tijekom 2021. godine Udruga Universitas bila je javno vidljiva putem različitih medija
(televizije, radija i novina).
1. Mrežni sveučilišni portal Kišobran - kišobran.uniri.hr - Informacija o održanoj tribini: 30
godina Božićnog Ustava RH
2. Glas Istre - Pokrenuta tematska nacionalna mreza za svima dostupno cjeloživotno
obrazovanje
3. Udruga gradova RH - Tematska mreža: cjeloživotno obrazovanje dostupno svima
4. Rijeka.hr - Dobitnici nagrada Grada Rijeke

7. ČLANSTVO
Zaključno s 31. prosinca 2021. godine Udruga je brojila 30 člana. Popis članova dostupan je
na mrežnim stranicama Udruge.
8. SJEDNICE TIJELA UDRUGE
U 2021. godini Godišnja skupština Udruge održana je 31. ožujka 2020. godine
U 2021. godini nije održana sjednica Upravnog odbora Udruge. Održavane su redovite
konzultacije Upravnog i Izvršnog odbora elektroničkom poštom.
U 2021. godini održane su četiri sjednice Izvršnog odbora Udruge:
1. sjednica - 20. siječnja 2021. godine
2. sjednica - 22. ožujka 2021. godine
3. sjednica - 15. lipnja 2021. godine
4. sjednica - 01. prosinca 2021. godine
Zapisnici sa svih sjednica Izvršnog odbora, kao i sa Godišnje skupštine 2021, dostupni su na
mrežnim stranicama Udruge Universitas.
Članovi Izvršnog odbora

održavaju svakodnevnu komunikaciju elektroničkom poštom

(priprema vijesti i ostali tekući poslovi).
9. OSTALO
1. Članstvo u ICED-u i aktivnosti
●

Članica izvršnog odbora Ivana Miočić sudjelovala je 24.8.2021. na godišnjoj
skupštini ICED mreže koja se održala online. Izvještaj je objavljen na mrežnim
stranicama.

2. Suradnja s Učiteljskim fakultetom u Rijeci
Nastavljena uspješna suradnja s Učiteljskim fakultetom Sveučilišta u Rijeci i dekanicom
prof. dr. sc. Lidijom Vujičić.

Izvješće pripremila:
Bojana Ćulum Ilić, članica Izvršnog odbora

