
 

 

 

 

III. redovna sjednica Skupštine 10. prosinca 2020. 

 

Sjednica je započela 10. prosinca 2020. godine u 18:00 sati preko aplikacije Zoom. 

 

 

1. Prihvaćanje zapisnika II. redovne sjednice Skupštine 

- prihvaćeno 

 

2. Izbor dva člana Predsjedništva Studentskog zbora i Tajnika Studentskog zbora 

- za člana Predsjedništva izabrana je Antonija Golub 

- za tajnika će se raspisati natječaj 

 

3. Rasprava o osnivanju Odbora za međunarodne odnose (EU-Conexus) 

- Odlučeno je kako će se osnovati Odbor za međunarodne odnose.  

 

4. Izvještaj sa sjednice Senata   

- od članova Senata na sjednici je bila prisutna Nensi Mofardin 

- točka koja se tiče izmjena o pisanju diplomskog rada pomaknuta je na sljedeću sjednicu 

koja će se održati uživo 

 

5. Nastava na daljinu – izvještaji, problemi i povratak na nastavu uživo 

- studenti su razmijenili iskustva i probleme u tijeku nastave na daljinu 

 

6. Izvještaj radne skupine o izmjenama pravilnika kluba Božo Lerotić 

- izmijenio se način bodovanja u odnosu na stari pravilnik 

- točno su definirane informacije o natječaju i potrebnoj dokumentaciji kako bi sve bilo 

transparentno  

- izmjene će biti objavljene na društvenim mrežama i web stranici 



 

7. Studentska platforma – vlog, video, podcast 

- Studentski zbor je preko Facebook stranice objavio da se jave zainteresirani studenti 

- javilo se pet ljudi. Predsjednik Studentskog zbora planira održat sastanak sa tim studentima 

- kolega Tadin je upozorio na opreznost prilikom izrade sadržaja 

- na Odjelu za turizam i komunikacijske znanosti bio pokrenut Kampus TV, ali već neko 

vrijeme nisu aktivni  

8. Iskustva iz domskog smještaja – Studentski dom i Srednjoškolski đački dom 

- javilo se nekoliko studenata s iskustvima iz Studentskog doma  

-  planirani koraci su: 

➢ provesti anketu među stanarima doma koju bi trebalo ponavljati u nekom određenom 

vremenskom periodu 

➢ pomoć u provođenju bi pružio Odbor za studentski standard, studenti sociologije i svi 

ostali zainteresirani studenti 

➢ organizirati virtualni sastanak sa stanarima doma pa čuti njihova iskustva 

9. Projekt Student-mentor – moguće prebacivanje na Odjele 

- projekt bi se ubuduće organizirao u krugovima pojedinih odjela 

- potvrde bi se ubuduće izdavale u tajništvu 

- javio se problem da neke kolege nisu dobile potvrde o sudjelovanju u projektu: Odjel za 

talijanistiku za akad. godinu 2018./2019. i Odjel za izobrazbu učitelja i odgojitelja u akad. 

godini 2019./2020., potvrde nisu izdane u tajništvu 

- prijedlog: da se sudjelovanje u Projektu Student-mentor krene evaluirati na razini 

Sveučilišta; nastala rasprava koliko je to dobro za kvalitetu mentorstva 

- kontaktirat će se odjeli kako bi preuzeli projekt na sebe 

 

10. Obavijesti  

- uredske prostorije Studentskog zbora očišćene su i lišene viška dotrajalog namještaja; 

nekoliko studenata je volontiralo u tu svrhu 

- kolegica Grgantov i kolega Meštrović idu na sjednicu Hrvatskog studentskog zbora  

- Meštrović je predložio kao točku dnevnog reda na sjednici Hrvatskog Studentskog zbora: 

podizanje svijesti o vlastitom znanstvenog djelovanju kod studentske populacije kroz 

organizacije studentskih konferencija i slično 



 

11. Razno  

- trebala bi se utvrdili satnica domaćinima u klubu Božo Lerotić, budući da je minimalna 

satnica povišena na 26,56 kuna. Rasprava i glasanje će biti putem e-sjednice 

 

Sjednica je završila u 19:20 sati. 

 

 

 

 

e-Sjednica 7.1.2021. 

 

1. Povećanje satnice domaćinima Studentskog kluba na 27 kuna 

-Povećanje je potaknuto povećanjem minimalne studentske satnice od 1.1. 

-prihvaćeno 

 

 

Dolores Perković 

Predsjednica Skupštine Studentskog zbora Sveučilišta u Zadru  

 

 


