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Udruga za razvoj visokoga školstva „Universitas“ upućuje

IZJAVU ZA JAVNOST
u povodu izvještavanja Novog lista (srijeda, 17. ožujka 2010. godine, str. 16)
o sjednici Senata Sveučilišta u Rijeci održanoj 16. ožujka 2010. godine

Rijeka, 17. ožujka 2010. godine – u Novom listu od 17. ožujka 2010. godine, objavljen je
tekst novinarke Ingrid Šestan, naslovljen Formiranje portfelja sveučilišnih djelatnika, u
kome se izvješćuje o sjednici Senata Sveučilišta u Rijeci koja je održana 16. ožujka 2010.
godine. U ovom se tekstu niti jednom riječju ne spominje da su na istoj sjednici
donesene izmjene Statuta Sveučilišta u Rijeci, inače temeljnog dokumenta svakog
sveučilišta.
Podsjećamo da je Odlukom Senata Sveučilišta u Rijeci od 8. prosinca 2009.
godine otvorena javna rasprava o Nacrtu prijedloga izmjena i dopuna Statuta Sveučilišta
u Rijeci do zaključno 1. veljače 2010. Universitas je sveučilišnom Povjerenstvu za izmjene
i dopune Statuta uputio i na svojim mrežnim stranicama 21. siječnja 2010. godine
objavio doprinos javnoj raspravi (9 stranica teksta) s molbom o povratnoj informaciji o
navedenim prijedlozima, koja do danas nije stigla na adresu Universitasa.
U svom prilogu raspravi Universitas, između ostalog, izražava zabrinutost što su
„sjednice Senata zatvorene za javnost, pri čemu (akademskoj) javnosti nisu dostupni niti
dnevni redovi i zaključci s tih sjednica. Na mrežnim stranicama Sveučilišta u Rijeci
objavljen je sažetak sa sjednice Senata iz veljače 2009. godine, nakon čega nema
informacija o radu Senata, što smatramo nedopustivim, posebice imajući u vidu da na
Sveučilištu djeluje služba za odnose s javnošću.“ Napominjemo da se do danas na
mrežnim stranicama Sveučilišta nije pojavio niti jedan sažetak sa sjednice Senata
održanih nakon veljače 2009.
Nije sporno pravo novinarke Ingrid Šestan da u svom autorskom tekstu
samostalno kreira naglaske sa sjednica Senata, iako smatramo da je za akademsku, a i
širu zajednicu, daleko relevantniji podatak ukazati na promjene koje su se dogodile u
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temeljnom sveučilišnom dokumentu. Promjene u Statutu (a odnose se, između ostalog,
i na promjenu sastava Senata i uvođenje funkcije poslovnog menadžera čija se prava,
obveze, ovlaštenja i odgovornost uređuju menadžerskim ugovorom koji s poslovnim
menadžerom zaključuje rektor), izglasane s 4 glasa protiv, 4 suzdržana, i 9 glasova „za“
od čega su 4 glasa studentska, iz čega proizlazi da je većina sastavnica i podružnica
Sveučilišta bila protivna ili suzdržana spram predloženih i usvojenih promjena. Na žalost,
očito je informacija da će studente na Studentskom danu zabavljati Hladno pivo, Edo
Majka i Mandrili, prema mišljenju novinarke, važnija od navedenih promjena i
konstelacije u kojoj su donesene.
Pozdravljamo inicijativu formiranja portfelja zaposlenika Sveučilišta u Rijeci, ali
smatramo kako je za transparentnost rada Sveučilišta daleko važniji uvid (akademske)
javnosti u rad Senata. Stoga još jednom plediramo na upravu Sveučilišta u Rijeci i
Službu za odnose s javnošću da učini (akademskoj) javnosti dostupnima dnevne redove
i zaključke sa sjednica Senata, ili da toj istoj javnosti objasni zbog čega to smatra
nepotrebnim učiniti. Smatramo nedopustivim uskraćivanje prava na neposredno
informiranje članova akademske zajednice i šire javnosti. Zajednica u kojoj djeluje
Sveučilište u Rijeci ima sasvim drugačije standarde informiranja građana o radu svojih
tijela (vidjeti, primjerice, mrežne stranice Grada Rijeke), pa očekujemo od uprave
Sveučilišta u Rijeci da predvodi i njeguje, a ne zaostaje za demokratskim standardima
informiranja u zajednici u kojoj djeluje.
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