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IX. redovna sjednica Studentskog zbora Sveučilišta u Zadru; 10. 
rujna 2021. godine 

 

Sjednica je započela 10. rujna 2021. godine u 16:00 sati preko Zoom platforme.  

 

1. Prihvaćanje zapisnika VIII. redovne sjednice  

- Jednoglasno usvojeno 

 

2. Dopunski izbori 

- planirano je održavanje dopunskih izbora u rujnu  

- četiri sveučilišna odjela do ovih izbora nemaju niti jednog 

studentskog predstavnika  moguća promjena 

 

3. Dani Sveučilišta i Rektorova nagrada  

- zbog pandemije uzrokovane korona virusom Dani Sveučilišta 

pomjereni su na rujan (regularno se održavaju u ožujku) 

- različite manifestacije i događanja na Sveučilištu  

- studenti su razgovarali o kriterijima za dobivanje Rektorove 

nagrade, mogućim izmjenama Pravilnika i studentskim 

dostignućima u protekloj akad. godini  

 

4. EU-Conexus: izvještaj i iskustva  

- Renato Nović predsjednik je Student Board-a te predstavnik u 

Governing Boardu i Managment Boardu alijanse, dok je kolega 

Marko Matas tajnik Student Board-a. Osim te dužnosti kolega Matas 

istaknuo se u radu nekoliko radnih skupina koje su vezane za 

multijezičnost i multikulturalnost alijanse 

- Eu-Conexus festival u Klaipeidi prvi susret uživo 

mailto:unizd.zbor@gmail.com


 
 

 
Studentski zbor Sveučilišta u Zadru, Mihovila Pavlinovića bb, 23000 Zadar, Hrvatska 

t: 023/200-573, e-mail: unizd.zbor@gmail.com, web: www.unizd-zbor.hr 

- organizacija druge FOREU konferencije na kojoj se razgovaralo o 

iskustvima studenata u nastavi s multijezičnom i multikulturalnom 

pozadinom 

- osim navedenih studenata kroz Odbor SZ-a Zadra u rad alijanse 

uključeno je desetak studenata  

 

5. Zaključak saziva Studentskog zbora Sveučilišta u Zadru 2019./2021. 

- sažet pregled rada saziva u protekle dvije akad. godine, važni 

događaji, utisci i iskustva  

- zahvala svim članovima na angažmanu i trudu tijekom protekle 

dvije godine  

 

6. Razno  

- Studentsko savjetovalište u potrazi je za studentima volonterima za 

novu akad. godinu  

 

Sjednica je završila u 16:50 sati.   

 

 

Dolores Perković 

Predsjednica Skupštine Studentskog zbora 
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