GODIŠNJI IZVJEŠTAJ 2018.

UDRUGA ZA PROMICANJE ZNANOSTI I UMJETNOSTI

Zrinsko-Frankopanska 209, 21 000 Split, Hrvatska
OIB: 51284376225
Tel: +385 21 645 375
E-mail: upzu.split@gmail.com
Web: http://hr.vsikmp.hr/udruga/

O nama
Udruga za promicanje znanosti i umjetnosti, koja djeluje u sklopu Visoke škole za inspekcijski
i kadrovski menadžment u Splitu, procese naobrazbe promatra kao otkrivanje mogućnosti za
postizanje sinergije i koordinacije u područjima kulture i znanosti, poticanje kulturnog dijaloga
i promoviranje naše kulturne baštine koja s bogatim iskustvima znanosti pridonosi ne samo
širenju naših vidika već i uključivanju u europsku globalnu strategiju.
Također je i Alumni udruga čijim se članom postaje završetkom preddiplomskog studija
Visoke škole za inspekcijski i kadrovski menadžment.
Programi Udruge davat će potporu projektima i stvaraocima (izložbe, predavanja, susreti,
poticaji), ali i pozivati u goste pojedince koji su nas zadužili vrijednošću svojega djela i
stvaralačkom mudrošću.
Cilj osnivanja Udruge je promicanje, razvitak i unapređenje znanosti i umjetnosti.
Vizija Udruge je da svojim programom i djelovanjem informira javnost o znanosti i umjetnosti,
o znanstvenim dostignućima i novostima u svijetu znanosti i umjetnosti u RH i inozemstvu.
Misija Udruge je kvalitetno djelovati za unapređenje i promicanje znanosti i umjetnosti i te
pružiti mogućnost svim zainteresiranim osobama da kroz savjetovanja, predavanja, tečajeve,
radionice, seminare, kongrese i druge skupove, obogate svoje znanje.
Temeljna načela rada
1. Poštivanje i zaštita ljudskih prava, posebno prava svih zaposlenih i uvažavanje različitosti.
2. Neprihvatljivost svih oblika diskriminacije i govora mržnje.
3. Međusobno uvažavanje članica/ova i poštivanje različitih interesa.
4. Otvorena

komunikacija,

pravodobna

razmjena

informacija

medu

redovnim

članicama/ovima,
5. Tijelima udruge te vanjskim suradnicama/ima.
6. Demokratsko donošenje odluka te ravnopravnost u procesima donošenja i provedbi istih.
7. Odgovornost članova Tijela Udruge za transparentan rad.
8. Promicanje vrijednosti rada Udruge u općoj javnosti.
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Tijela Udruge su:
- Skupština kao najviše tijelo Udruge
- Predsjednik
- Dopredsjednik
- Tajnik

Sukladno Statutu, ciljevi rada Udruge su:
Sukladno čl. 7. i 8. Statuta Udruge za promicanje znanosti i umjetnosti, ciljevi i djelatnost
Udruge su sljedeći:
1. planiranje rada
2. informiranje javnosti o znanosti i umjetnosti, o znanstvenim dostignućima i novostima u svijetu
znanosti i umjetnosti u RH i inozemstvu
3. razvoj i unapređenje odnosa sa srodnim i drugim udrugama u Republici Hrvatskoj i inozemstvu
4. izdavanje knjiga i časopisa iz područja svoje djelatnosti te organiziranje izložbi i predstavljanje
mladih i darovitih umjetnika
5. razvijanje programa međunarodne suradnje te uključivanje u rad istaknutih znanstvenika i
umjetnika
6. suradnja, umrežavanje i udruživanje sa organizacijama, grupama, pojedincima iz zemlje i
inozemstva koji se bave istom ili sličnom djelatnošću
7. organizacija znanstvenih skupova u RH i inozemstvu i organizacija javnih tribina
8. promicanje znanosti i umjetnosti
Gospodarske djelatnosti koje udruga obavlja su :
1. organiziranje znanstvenih i stručnih skupova;
2. izdavačka djelatnost ( časopis, literatura, knjige, brošure, priručnici i druga stručna i stručnopopularna izdanja);
3. recenzije projekata, elaborata i studija.
4. održavanje naplatnih tečajeva
5. predstavljanje znanstvenika i umjetnika koji su zadužili Splitsko-dalmatinsku županiju
Ako u obavljanju svojih gospodarskih djelatnosti Udruga ostvari dobit ona se mora, sukladno
Statutu udruge, koristiti isključivo za obavljanje i unapređenje djelatnosti udruge, kojima se
ostvaruju njeni ciljevi utvrđeni Statutom.
Područje djelovanja Udruge sukladno ciljevima je kultura i umjetnost i obrazovanje, znanost
i istraživanje.
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Ustroj Udruge:
Predsjedništvo
Predsjednik: Đorđe Nadrljanski
Dopredsjednica: Mila Nadrljanski
Tajnik: Đurđica Vukić
Blagajnik: Irena Mašće
Likvidator: Ana Puljić

Skupština:
Đorđe Nadrljanski
Mila Nadrljanski,
Đurđica Vukić,
Kristina Vidović,
Irena Mašće,
Elizabeta Pavličević
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1. PROJEKTI I AKTIVNOSTI
1.1. II. međunarodni znanstveno-stručni skup „DIGITALNO OKRUŽENJE I
OBRAZOVANJE“ 23.-24. veljače 2018.
Na Visokoj školi za inspekcijski i kadrovski menadžment u Splitu, u organizaciji Škole i
Udruge za promicanje znanosti i umjetnosti, 23. i 24. veljače održan je 2. međunarodni
znanstveno-stručni skup pod nazivom „Obrazovanje bez alternative - Digitalno okruženje i
obrazovanje“.
Skup je održan pod pokroviteljstvom Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta.
Na Skupu je bilo prijavljeno 34 rada u kojima je zaključeno da će digitalno obrazovanje pružiti
učinkovito znanje i vrijednosti koje mogu donijeti drastične promjene u cijelom svijetu
stvaranjem korisnih i produktivnih građana. Teme koje su razmatrane odnosile su se na složene,
ali snažne odnose između sveučilišnih strategija i digitalnog svijeta. Digitalni alati za učenje
imaju mogućnosti pružiti personalizirano učenje, u kojem učenici i učitelji imaju pristup učenju
u bilo kojem trenutku. Učenici mogu prijeći na sljedeću razinu ili dobiti dodatnu pomoć više
prilagođenog učenja nego jednostavno osigurati da svaki učenik ima pristup računalu. U svijetu
koji se mijenja sveprisutnim, brzim digitalnim napretkom i temeljnim pomacima na tržištu
visokog obrazovanja, većina institucija se širi kako bi iskazala rezultate, dok su ostale
konkurentne, i u nekim slučajevima, u pokretu.
Svrha znanstveno-stručnog skupa bila je okupiti znanstvenike, praktičare, studente i druge
zainteresirane za nove mogućnosti u obrazovanju i praktičnu primjenu informalnog
obrazovanja, digitalnih kompetencija i poduzetničkih znanja. Glavni je cilj bilo pružiti priliku
znanstvenicima, praktičarima i studentima da kroz međusobnu interakciju i umrežavanje,
identificiraju i razmjene praktična i znanstveno dokazana rješenja koja podržavaju informalno
obrazovanje u digitalnom okruženju. Istovremeno, skup je bila prilika da se unaprijedi
znanstveno-istraživački rad stručnjaka, promovira znanstveni duh akademske i stručne
zajednice, razmjene mišljenja i ponude nova rješenja u području obrazovanja u digitalnom
okruženju.
1.1.1. Suuorganizatori skupa:




Veleučilište u Karlovcu
Tv Akademija
Tv Jadran
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Sveučilište „Sjever“ Varaždin
„Eduka“ Beograd
Veleučilište „Lavoslav Ružička“, Vukovar
Business Academy Smilevski - Bas Skopje
Univerzitet Adriatik Bar, Crna Gora

1.2. OBILJEŽAVANJE MEDJUNARODNOG DANA ŽENA 8.03.2018.- OKRUGLI
STOL - AKTUALNA TEMA 90 - 60 - 90; ŽENE U MEDIJIMA
Povodom Međunarodnog dana žena, u organizaciji Udruge za promicanje znanosti i umjetnosti
održan je okrugli stol 08.03.2018. u Hotelu "Park", s početkom u 18:00. sati.
Priređen je zanimljiv sadržaj u sklopu kojeg se prikazao video-esej autorice Andrejke V.
Skračić, pod nazivom: 90-60-90.
Prof.dr.sc. Mila Nadrljanski održala je izlaganje na temu - Žena jučer, danas, sutra, u kojem se
osvrnula na ulogu i (ne)etičnost medija u predstavljanju žêna i njenih dostignuća u svim porama
društvene zbilje Mirjam Jurčev čitala je pjesme i svoj tekst - Oda tijelu, ženi i slobodi!
Nakon navedenog programa održao se okrugli stol na temu - 90-60-90.
Više o samo događaju na slijedećem linku:
https://www.youtube.com/watch?v=8tuOTKRggRA
2. PUBLIKACIJE KROZ 2018. GODINU
U okviru II. međunarodnog znanstvenog skupa „Digitalno okruženje i obrazovanje“ objavljena
je Knjiga sažetaka „Digitalno okruženje i obrazovanje“ koja se nalazi u digitalnom zapisu na
sljedećem linku:


http://www.webknjizara.hr/knjige/znanstveno-strucne-publikacije/digitalnookruzenje-i-obrazovanje-grupa-autora

U svijetu, koji se transformira sveprisutnim, brzim digitalnim napretkom i temeljnim
pomacima na tržištu obrazovanja, većina institucija se širi kako bi nastavila utjecati na
rezultate dok je ostala konkurentna i, u nekim slučajevima, u pokretu. Na ovom skupu
prikazat ćemo neka pitanja koja institucije moraju uzeti u obzir pri razvoju svoje strategije
u ovom brzom digitalnom svijetu obrazovanja. Ta pitanja uključuju; Kako se sveučilišta
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