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  Na temelju članka 44. Statuta Učiteljskog fakulteta u Rijeci, Fakultetsko vijeće na 

sjednici održanoj 25. veljače 2022. donijelo je sljedeću 

 

 

ODLUKU O OSNIVANJU 

ALUMNI KLUBA UČITELJSKOG FAKULTETA SVEUČILIŠTA U RIJECI 

 

 

 

I. Opće odredbe 

 

Članak 1. 

Ovom Odlukom osniva se Alumni klub Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci (u 

nastavku Alumni klub). 

 

Članak 2.  

U pravnom prometu Alumni klub nastupa u ime i za račun Fakulteta i uz svoj naziv 

obvezno koristi naziv Fakulteta. 

 

Članak 3. 

Naziv Alumni kluba glasi: Alumni klub Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. 

Skraćeni naziv Alumni kluba glasi: Alumni klub UFRI. 

Naziv Alumni kluba na engleskom jeziku glasi: The Alumni Club of the Faculty of 

Teacher Education University of Rijeka. 

 

Članak 4. 

Sjedište Alumni kluba je na adresi Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, 51000 

Rijeka, Sveučilišna avenija 6.  

 

 

Članak 5. 

Alumni klub ima pečat okruglog oblika promjera 25 mm. U gornjem polukrugu pečata 

urezan je tekst «Učiteljski fakultet“, a u donjem polukrugu «Sveučilište u Rijeci». U sredini 

pečata urezan je tekst „Alumni“ u gornjem redu i  „klub“ ispod njega. 

Pečat čuva i ovlašten ga je koristiti voditelj Alumni kluba i druge osobe koje on 

ovlasti. 

 

Članak 6. 

Rad Alumni kluba je javan.  

 

 

 



II. Ciljevi i djelatnosti Alumni kluba 

 

Članak 7. 

Ciljevi Alumni kluba su poticanje i jačanje veza i suradnje između bivših studenata i 

Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci (u nastavku Fakultet) te povezivanje i suradnja s 

ALUMNI mrežom Sveučilišta u Rijeci, razvoj i promicanje obrazovanja, znanosti i 

cjeloživotnog učenja u primarnom obrazovanju i ranom i predškolskom odgoju i obrazovanju 

te međusobno povezivanje studenata i tržišta rada u svrhu promoviranja učiteljske i 

odgajateljske profesije. 

 

Članak 8. 

Djelatnosti Alumni kluba su: 

− popularizacija obrazovnih znanosti, a posebno učiteljske i odgajateljske profesije  

− poticanje i sudjelovanje u aktivnostima koje se temelje na načelima cjeloživotnog 

učenja 

− informiranje o individualnim iskustvima iz prakse u primjeni stečenih ishoda učenja  

− izdavanje informativnih publikacija iz djelatnosti Kluba 

− vođenje analitike/evidencija zapošljavanja bivših studenata  

− organiziranje tribina, okruglih stolova i stručnih savjetovanja  

− organiziranje susreta članova Alumni kluba 

− sudjelovanje u međunarodnoj stručnoj razmjeni te uspostavljanje kontakata sa srodnim  

klubovima u zemlji i inozemstvu 

− obavljanje i drugih aktivnosti u svrhu ostvarivanja ciljeva Alumni kluba. 

 

 

III. Članstvo 

 

Članak 9. 

Članom Alumni kluba mogu postati osobe koje su stekle akademski ili stručni naziv 

završetkom odgajateljskog ili učiteljskog studija na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci 

i njegovim pravnim prednicima ili na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci i njegovim 

pravnim prednicima. 

 

Članak 10. 

Za primanje u članstvo Alumni kluba kandidat je dužan voditelju Kluba podnijeti 

pristupnicu.  

 

 

Članak 11. 

Odluku o primanju u članstvo donosi voditelj Alumni kluba.  

 

Članak 12. 

Članom Alumni kluba postaje se danom upisa u evidenciju članova Kluba. Tajnik 

Alumni kluba vodi evidenciju članova elektronički ili na drugi prikladan način. 

Evidencija članova revidira se 1. listopada svake godine. 

 

Članak 13. 

Članstvo prestaje dragovoljnim istupanjem, danom podnošenja potpisane izjave o 

istupanju iz članstva voditelju Alumni kluba.  

 



Član može biti isključen iz članstva ako djeluje u suprotnosti s ciljevima Alumni kluba 

ili prouzroči ozbiljnu štetu Alumni klubu i njegovu članstvu.  

 

Članak 14. 

Prava i dužnosti člana Alumni kluba: 

- sudjelovati u ostvarivanju ciljeva i djelatnosti Alumni kluba, 

- biti informiran o ostvarivanju djelatnosti Alumni kluba, 

- izvješćivati Alumni klub o svojim aktivnostima, 

- promicati Alumni klub, 

- davati prijedloge, mišljenja i primjedbe na rad Alumni kluba.  

 

 

IV. Voditelj i tajnik Alumni kluba 

 

Članak 15. 

Voditelja Alumni kluba imenuje i razrješava Fakultetsko vijeće, na prijedlog Dekana.  

Voditelj predstavlja Alumni klub i brine o izvršavanju djelatnosti, brine o upoznavanju 

javnosti s radom Alumni kluba te obavlja i druge poslove i zadatke u svrhu ostvarivanja 

ciljeva Alumni kluba. 

Voditelj jednom godišnje Fakultetskom vijeću podnosi izvješće o svom radu. 

 Tajnika Alumni kluba imenuje Dekan Fakulteta, na prijedlog voditelja Alumni kluba. 

 Tajnik pomaže voditelju u radu, zamjenjuje voditelja u slučaju njegove spriječenosti, 

obavlja stručne i administrativne poslove Alumni kluba, vodi evidenciju članova te obavlja i 

druge poslove koje mu povjeri voditelj. 

 Mandat Voditelja i Tajnika je tri godine i može se jednom ponoviti. 

 

 

V. Financiranje rada Alumni kluba 

 

Članak 16. 

Rad Alumni kluba financira se iz sredstava Fakulteta i kada je to moguće iz sredstava 

projekata, zaklada i drugih izvora financiranja, donacija i svih drugih zakonom dopuštenih 

izvora financiranja.  

 

 

VI. Završna odredba 

 

Članak 17. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

 

 

       Dekanica, 

          

 

                  prof. dr. sc. Lidija Vujičić, v.r. 

 


