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Sastanak Projektnog tima za izradu Razvojne strategije Sveučilišta u Puli održao  

se 1. lipnja 2011. s početkom u 12,00 sati u prostorijama Rektorata (Zagrebačka 30). 

Svrha sastanka bila je pobliže upoznati članove sa radnim materijalom Razvojne 

strategije, raspraviti moguća područja poboljšanja kao i dogovoriti daljnju dinamiku rada.   

Na sastanak su se odazvali :  

1) Pročelnica Odjel za studij na talijanskom jeziku, prof. dr. sc. Elis Olujić 

2) Pročelnik Odjela za glazbu, mr.sc. art. Bashkim Shehu, red.prof. u 

trajnom zvanju 

3) Pročelnik Odjela za ekonomiju i turizam «Dr. Mijo Mirković», izv.prof. 

dr.sc. Valter Boljunčić  

4) Sveučilišna knjižnica, Tea Grujić, dipl. knjižničarka. 

 
 

Izostanak je ispričao Pročelnik Odjela za odgojne i obrazovne znanosti prof. dr. sc. Igor 

Medica, dok ostali članovi tima nisu opravdali svoj izostanak.  

 

Sastanak je započeo u 12,05 sati.  

 

U uvodnom dijelu prof. dr. sc. Marli Gonan Božac , voditeljica projekta pozdravila je 

prisutne i upoznala ih sa svrhom sastanka, odnosno zamolila je članove Projektnog tima 

da prouče dostavljeni materijal te da daju eventualne primjedbe i sugestije.   

Radna je verzija prethodnog dana učinjena dostupnom na linku: 

http://www.unipu.hr/fileadmin/datoteke/Download/Strategija2.pdf 

Prof. dr. sc. Marli Gonan Božac predložila je daljnju dinamiku rada na Razvojnoj 

strategiji kako bi se ona mogla uputiti na sjednicu Senata zakazanu za 13. lipnja 2011.  

  

Za riječ se javio Pročelnik Odjela za ekonomiju i turizam «Dr. Mijo Mirković», izv.prof. 

dr.sc. Valter Boljunčić i iznio stajalište kako za Odjel ekonomije i turizma «Dr. Mijo 

Mirković» nisu uzete u obzir neke bitne odrednice koje je dostavio putem dva dokumenta 

5. prosinca 2010.godine nakon usvojenih zaključaka Stručnog vijeća Odjela, što je 

vidljivo kroz predloženi organigram u kojemu nema riječi fakultet.  Također je istaknuo 

http://www.unipu.hr/fileadmin/datoteke/Download/Strategija2.pdf


da nije suglasan da Razvojna strategija ide na sjednicu Senata 13. lipnja 2011.godine već 

da se sačeka novi saziv Senata i izglasavanje novih zakona. 

 

Pročelnik Odjela za glazbu, mr.art. Bashkim Shehu, red.prof. iznio je da čekanje 

donošenja zakonskih dokumenata ne smije zaustaviti proces donošenja Razvojne 

strategije Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli. Mr.art. Bashkim Shehu, red.prof. ističe da 

djelomično suglasan s  Pročelnikom Odjela za ekonomiju i turizam «Dr. Mijo Mirković» 

izv.prof. dr.sc. Valterom Boljunčićem da integrirano Sveučilište ima problem 

zajedničkog financiranja i same strukture. Nadalje, strategija se radi u «neugodnom» 

trenutku, promjene zakona i dr., međutim tijek aktivnosti se mora osigurati primjerice 

formiranjem zavoda kako aktivnosti ne bi stajale, a one mogle bi omogućiti pribavljanje 

financijskih sredstava (koncertna djelatnost i sl.) omogućavanjem osnivanja u slučaju 

Odjela za glazbu Zavoda za glazbenu umjetnost. Također je pohvalio napore koji su 

uloženi u izradu samog dokumenta Razvojne strategije.  

 

Međutim, pročelnik Odjela za ekonomiju i turizam «Dr. Mijo Mirković», izv. prof. dr. sc. 

Valter Boljunčić, istaknuo je nezadovoljstvo što se tim nije učestalije sastajao; također je 

ponovio da su u materijalu izostavljene bitne činjenice ističući da Odjel za ekonomiju i 

turizam želi vratiti pravnu osobnost i ponovno postati fakultet te je od financijskog dijela 

očekivao egzaktnije podatke s koliko Odjel mora sufinancirati Sveučilište (u postotku), s 

kolikim iznosima mogu samostalno raspolagati pročelnici i rektor, također smatra da 

Izjava o viziji Sveučilišta je izostavila društvene znanosti, ekonomiju. Iskazao je 

nezadovoljstvo dosadašnjim radom Rektorata, te istaknuo da Razvojna strategija mora ići 

na sjednicu Stručnog vijeća Odjela. 

 

Voditeljica projekta, prof. dr. sc. Marli Gonan Božac, rezimirala je proces izrade 

Razvojne strategije kao i subjekte koji su bili uključeni te je napomenula da se u 

određene faze rada bilo potrebno uključiti kada su se one odvijale primjerice Radionica 

za izradu vizije i misije Sveučilišta održala  se 9.rujna 2010. godine nakon koje su 

zaključci upućeni na razmatranje itd.  Istaknula je da je rezultat jedne faze rada bio input 

u slijedeću fazu rada kao i da se pri izradi koristio «bottom up» i «top down» pristup.  

 



Nadovezujući se na izlaganje voditeljice projekta prof.dr.sc. Marli Gonan Božac,  mr.art. 

Bashkim Shehu istaknuo je da dokument o strategiji treba ići dalje, zauzimajući stav da je 

nepotrebno raspravljati o stavovima koji nisu predmet Razvojne strategije.  

 

Pročelnik Odjela za ekonomiju i turizam «Dr. Mijo Mirković», izv.prof. dr.sc. Valter 

Boljunčić, napustio je sastanak u 12,35 sati. 

 

Za riječ se javila Tea Grujić, predstavnica Sveučilišne knjižnice je u ime voditeljice 

Sveučilišne knjižnice mr.sc. Tijane Barbić-Domazet  izrazila zadovoljstvo da je prijedlog 

Knjižničnog sveučilišnog sustava (KSS)  integralni dio Razvojne strategije.  

 

Članovi Projektnog tima jednoglasno su zaključili da zbog važnosti samog dokumenta s 

aktivnostima treba nastaviti te je usvojen slijedeći zaključak: «da se odjelima i 

sastavnicama Sveučilišta uputi dopis da u roku od najkasnije sedam (7) dana dostave u 

pisanom obliku konkretne sugestije i nadopune o priloženom radnom materijalu – 

Razvojnoj strategiji Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli» 

 

Sastanak je završen u 12,45 sati.  

 

Zapisničar:  

mr.sc. Morena Paulišić 

 


