PROGRAM RADA UDRUGE ALUMNI OET PULA
RAZDOBLJE: 1.9.2012. – 1.9.2013.

Udruga diplomiranih studenata Odjela za ekonomiju i turizam «dr. Mijo Mirković»
Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli (u daljnjem tekstu: Udruga) je udruga u koju se mogu
učlaniti diplomirani ekonomisti koji su diplomu stekli na Odjelu, te druge pravne i fizičke
osobe sukladno Statutu Udruge radi unapređivanja i pomaganja nastavnog, znanstvenog i
stručnog rada Odjela i njegove afirmacije u zemlji i inozemstvu.
Motivacija u osnivanju Udruge jesu svakako ciljevi koji se žele postići aktivnim
djelovanjem članova Udruge. U okviru ciljeva radi kojih je Udruga osnovana, oni
posebno obuhvaćaju sljedeće poslove i djelatnosti:
• izvještavanje o djelatnostima Odjela u akcijama koje se tiču profesionalnog razvoja
članstva;
• znanstvena i stručna suradnja s Odjelom;
• organiziranje okruglih stolova i znanstvenih kolokvija o značajnim gospodarskim
problemima;
• realiziranje različitih programa i projekata s područja lokalne, regionalne i nacionalne
razine upravljanja
• pristup knjižnici Odjela i svim publikacijama Odjela;
• suradnja s ALUMNI i drugim strukovnim udrugama u zemlji i inozemstvu;
• suradnja sa Studentskim zborom i ostalim organizacijama Odjela;
• organiziranje susreta apsolvenata Odjela s menadžerima – članovima Udruge;
• pomaganje Odjelu u prikupljanju donacija radi unapređenja njegove znanstvene i
stručne djelatnosti;
• ostvarivanje suradnje s drugim znanstvenim, stručnim i obrazovnim institucijama, te
udrugama koje promiču aktivnost drugih sveučilišta i fakulteta;
• na različite načine pomaganje studenata i mladih diplomanada, te poticanje njihovog
stručnog rada i usavršavanja;
• organiziranje i obilježavanje važnih obljetnica Odjela;
• poticanje, pomaganje i organiziranje različitih oblika druženja, članova, nastavnika i
studenata, uključujući znanstvene, kulturne, sportske i druge oblike druženja;
• prikupljanje mišljenja članova Udruge u javnim raspravama o bitnim pitanjima
vezanih za ciljeve Udruge;

• poticanje razmjenjivanja i usvajanja profesionalnih etičkih vrijednosti ukupnom
aktivnošću Udruge;
• pružanje iskustvenih informacija potencijalnim studentima u svezi sa studijem na
Odjelu, organiziranjem javnih tribina, seminara i predavanja;

Sastanak osnivačke skupština Udruge održan je 16. travnja 2012. godine nakon čega se
prikupljala dokumentacija potrebna za osnivanje Udruge te je kompletna dokumentacija
predana Uredu državne uprave Istarske županije u srpnju 2012. godine.
Program rada za period od 1. rujna 2012. do 1. rujna 2013. godine potreban je kako bi
članovi Udruge i svi zainteresirani pojedinci bili upoznati s aktivnostima koje se planiraju
provoditi.
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