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Udruga za razvoj visokoga školstva „Universitas“ upuduje 
 

I Z J A V U   Z A   J A V N O S T 

u povodu obilježavanja 10 godina rada i djelovanja Udruge 
 

Rijeka, 19. listopada 2010. godine  
 

Udruga za razvoj visokoga školstva Universitas ove godine obilježava 10 godina svojega 

rada i djelovanja. Kako bismo primjereno obilježili ovu za nas iznimno važnu obljetnicu ovom 

izjavom želimo najaviti aktivnosti koje de se tom prigodom održati.  
 

O UDRUZI I NJENOM OSNIVANJU 

Udruga za razvoj visokoga školstva Universitas osnovana je 1. lipnja 2000. godine u Rijeci. 
Osnivanje Udruge potaknula je manja skupina nastavnika s Filozofskog fakulteta u Rijeci, s 
ciljem okupljanja svih zainteresiranih za visoko obrazovanje, bez obzira na to kojem području 
znanosti i fakultetu pripadaju. Od osnivanja, članovi Udruge rade na uspostavljanju 
međunarodnih veza pa je Udruga primljena u članstvo International Consortium for Educational 
Development (ICED) kao jedina udruga iz Hrvatske. Ved se od samog početka djelovanja 
djelatnost Udruge profilira u pravcu davanja podrške sveučilišnim nastavnicima za usavršavanje 
rada u nastavi. Tako je 2002. godine održan ciklus hrvatsko-britanskih radionica pod nazivom 
„Quality Management in Higher Education“, a započet je i rad na Programu inicijalnog 
osposobljavanja visokoškolskih nastavnika za rad u nastavi (INIOS). Iste godine pripremljen je i 
projekt “Tribine o visokom obrazovanju”, s kojim se započelo 2003. godine, i nastavilo do danas 
te se upravo organizacija tribina pokazala kao jedna od najprepoznatljivijih aktivnosti Udruge. U 
2005. godini Universitas je dobio priznanje na nacionalnoj razini. Godine 2005. osnovana je 
Nacionalna skupina za pradenje provedbe Bolonjskog procesa, te je Universitas bio pozvan da 
predloži svojeg predstavnika u članstvo. Radilo se o jedinstvenoj situaciji u kojoj je jedno 
nacionalno tijelo prepoznalo organizaciju civilnoga društva kao partnera u koordinaciji pitanja 
vezanih uz obrazovnu politiku. Od 2006. godine Universitas surađuje u organizaciji i izvođenju 
Festivala znanosti. Posljednjih godina aktivnost Universitasa snažnije se okrede prema 
studentima te uvodimo iznimno uspješan (i izvan Rijeke tražen) program Kako se uspješno 
predstaviti životopisom (osposobljavanje studenata za uspješnu vlastitu prezentaciju pred 
bududim poslodavcima). Značajno za istaknuti jest i to kako su mnogi članovi Universitasa, a na 
prijedlog Udruge, dobitnici značajnih nagrada i priznanja na lokalnoj i nacionalnoj razini u 
području znanosti i visokoga obrazovanja. Članovi Universitasa su sveučilišni nastavnici i 
studenti, najviše sa Sveučilišta i Veleučilišta u Rijeci, iako ima i članova iz drugih (sveučilišnih) 
gradova RH. Svi članovi upravljačkih tijela (Upravni i Izvršni odbor) svoje funkcije obavljaju 
volonterski. 

 

Središnja svečanost obilježavanja 10 godina rada i djelovanja Udruge održat de se u 

utorak 26. listopada 2010. godine u Auli magni Rektorata Sveučilišta u Rijeci s početkom u 12.00 

sati, a podijeljena je u tri tematska dijela. 
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Prvi dio svečanosti bit de obilježen prigodnim govorima i pozdravima u kojem de se  

prisutnim obratiti predsjednica Upravnog odbora Udruge prof. dr. sc. Jasna Krstovid kao domadin 

svečanosti, potom počasni član i nekadašnji rektor Sveučilišta u Rijeci akademik Daniel Rukavina 

te u ime Sveučilišta u Rijeci rektor prof. dr. sc. Pero Lučin. 
 

U drugom dijelu svečanosti bit de predstavljana monografija Udruge pod nazivom 

Universitas: prvih 10 godina, koja je u rujnu ove godine izašla iz tiska, a bit de uručena kao poklon 

svima koji taj dan dođu na svečanost te obilježe Universitasovih 10 godina rada i djelovanja. 

Monografiju de predstaviti predsjednica Udruge prof. dr. sc. Jasminka Ledid i članica Izvršnog 

odbora mr. sc. Bojana Dulum. 
 

IZ UVODNE RIJEČI MONOGRAFIJE... 

“... Monografija koja se nalazi pred vama pokušaj je objedinjavanja aktivnosti, događaja i 
trenutaka iz desetogodišnjeg života, rada i djelovanja Udruge za razvoj visokoga školstva 
Universitas. Ovom nam je monografijom želja na jednom mjestu predstaviti sve ono što je do 
sada učinjeno, zahvaliti se onima koji su nas pratili i pomagali nam, prezentirati svoj rad široj 
javnosti i onima koji za Udrugu još nisu čuli, ali i pohvaliti se svojim uspjesima tijekom 
desetogodišnjeg djelovanja,  o čemu svjedoče rezultati našega rada. Strukturu monografije čini 
7 manjih poglavlja s pripadajudim potpoglavljima, riječima predsjednice Upravnog odbora te 
uvodom. Poglavlja nastoje kronološki pratiti provođenje projekata i drugih aktivnosti...” 
“... Nadamo se i vjerujemo kako dete s užitkom pročitati ovu monografiju, prisjetiti se nekih 
dana iz ne tako daleke prošlosti, osvijestiti neke nove ideje ili pak postati član Universitasa… 
Mogudnosti su različite, a mi smo i dalje ovdje, spremni mijenjati ovaj svijet…”  

 

Bududi da smo htjeli i u ovom svečarskom dijelu ostati dosljedni i prepoznatljivi svojim 

aktivnostima u trećem dijelu svečanosti bit de održano predavanje našeg uvaženog gosta i 

prijatelja Udruge profesora emeritusa Lewisa Eltona pod nazivom "They do the things that they 

ought not to do and do not do the things that they ought to do". Važno za naglasiti jest kako je 

profesor Elton od samog početka uključen u djelatnosti Udruge. Upravo je profesor Elton prije 10 

godina na svečanosti osnivanja Udruge održao inauguralno predavanje. Moderatorica ovoga 

predavanja bit de članica Izvršnog odbora doc. dr. sc. Vesna Kovač. 
 

SAŽETAK PREDAVANJA 
Dok god sveučilišni profesori ne dobiju obrazovanje i usavršavanje za rad u nastavi, istovjetno 
onome svojih kolega u drugim profesijama, poput medicine i prava, njihov profesionalni razvoj 
kao nastavnika, ostat de na razini liječnika od prije dvije stotine godina, kada su se liječnici malo 
razlikovali od brijača. 
 

IZ ŽIVOTOPISA PROFESORA EMERITUSA LEWISA ELTONA 
Lewis Elton je počasni gostujudi profesor na Sveučilištu u Londonu i Sveučilištu u 
Gloucestershireu, te uvaženi gostujudi predavač na Sveučilištu u Surreyu. Radi na Akademiji 
društvenih znanosti, a dodijeljenji su mu počasni doktorati Sveučilišta u Kentu, Gloucestershireu 
i Londonu. Dobitnik je prve nagrade za životno djelo The Times Higher (2005) te brojnih drugih 
značajnih nagrada i priznanja. Trenutno se bavi problemima učenja i poučavanja, kolegijalnim 
upravljanjem, istraživanjem kreativnosti i akademskim pisanjem. 

 

Nadamo se kako dete zajedno s nama obilježiti naših prvih 10 godina. 

 

 

Udruga za razvoj visokoga školstva „Universitas“ 


