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Iz rada Udruge studentica i studenata
stručnog studija javne uprave
Društvenog veleučilišta u Zagrebu

U srpnju 2008. Skupština Udruge izabrala je nov Upravni odbor koji
čine Ivana Vidoša, predsjednica Udruge, Martina Malinić, povjerenica za
fakultetski stupanj, Tihana Krajačić, povjerenica za studentski list, Luka
Tovornik, povjerenik za sport, te Ana Jukić, studenska pravobraniteljica
Udruge.
U povodu početka nove akademske 2008/09. godine Udruga je organizirala Dane orijentacije brucoša. Članovi Udruge odgovarali su na pitanja novih studenata te ih upoznali s važnijim informacijama vezanim uz
studij. Udruga je također sudjelovala na Smotri visokih učilišta održanoj
24. listopada 2008. u Srednjoj školi Tina Ujevića u Kutini, na poziv Udruge
mladih Kutine. Tako su članovi Udruge dobili priliku prezentirati stručni
studij javne uprave tamošnjim maturantima.
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Posljednje tri godine Udruga je bila partner u organizaciji Dana karijera. Ta je tradicija nastavljena i ove akademske godine. Manifestacije su
održane 6. studenoga 2008. i 7. svibnja 2009. u Boćarskom domu, kad su
članovi Udruge promovirali upravnu struku te znanja i vještine stečene
na Studiju i tim putem približili naše studente potencijalnim budućim
poslodavcima.
Sa željom da se projekti Udruge kao i događanja na Društvenom
veleučilištu približe studentima, u prosincu 2008. Udruga je objavila
prvi broj studentskog časopisa Kameralist, u pdf formatu, na web portalu
internetske zajednice studenata. Na taj način angažirali su se studenti
stručnog studija javne uprave, potaknula se njihova kreativnost i razmjena
informacija vezana uz struku i tržište rada. Razvoju časopisa pridonose i
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profesori davanjem intervjua i pisanjem članaka. Trenutno je u pripremi
treći broj Kameralista, dok je drugi broj objavljen u veljači 2009.
Od 2. do 4. travnja 2009. u prostoru Studentskog centra u Zagrebu
održana je 13. smotra Sveučilišta u Zagrebu, gdje su članovi Udruge predstavili stručni studij javne uprave. Interes maturanata za naš studij ove je
godine u porastu u usporedbi s prijašnjima.
Najveću pažnju Udruga je privukla organizirajući 28. travnja 2009. tribinu
o nastavku upravnog studija, odnosno o specijalističkom stručnom studiju
javne uprave. Predavači na tribini bili su dekan Društvenog veleučilišta
u Zagrebu prof. dr. sc. Ivan Koprić, pročelnica Upravnog odjela doc.
dr. sc. Gordana Marčetić i državni tajnik Ministarstva pravosuđa mr.
sc. Zoran Pičuljan. Nakon kratkog uvoda otvorena je rasprava u kojoj su
studenti postavljali pitanja predavačima. Pitanjima, kao i odazivom, studenti su pokazali velik interes za otvaranje mogućnosti daljnjeg obrazovanja formiranjem diplomskog studija. Udruga je čvrstoga stajališta da
je specijalistički stručni studij javne uprave potrebno osnovati što prije,
s obzirom na to da je prva generacija prvostupnika javne uprave svoje
svjedodžbe dobila u prosincu 2008. i trenutno nema mogućnost daljnjeg
obrazovanja i usavršavanja.
Udruga će svojim budućim radom i dalje promicati upravnu struku, zalagati se za bolji status studenata i prvostupnika javne uprave te podupirati
nastojanja što skorijeg formiranja specijalističkog stručnog studija javne
uprave.
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