
 

 
 
 
Rijeka, 21. veljače 2013. godine 

 

Udruga za razvoj visokoga školstva „Universitas“ upućuje 
 

I Z J A V U   Z A   J A V N O S T 
 

povodom najava Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu u Opatiji, Sveučilišta u Rijeci, o uvođenju 

naknada za osiguranje studentskog standarda i dekanskog roka 

 

Udruga za razvoj visokoga školstva „Universitas“  posljednjih je nekoliko godina upozoravala na nepravilnosti 

koje se događaju na svim razinama znanosti i visokog obrazovanja, kako u nacionalnom tako i u lokalnom okruženju. 

U tom kontekstu, potaknuti medijskim napisima o uvođenju nameta za studente na Fakultetu za menadžment u 

turizmu i ugostiteljstvu u Opatiji - „Udar od tisuću kuna: Fakultet za menadžment uvodi naknadu za osiguranje 

studentskog standarda“ (Novi list, 14. veljače 2013.), „Samo senat može odlučiti o naknadama za studente“ (Novi list, 

15. veljače 2013.) i „Po džepovima studenata. Izlazak na dekanski rok od pet stotina do tisuću kuna“ (Novi list, 19. 

veljače 2013.),  izražavamo zabrinutost spram najavljenih mjera.   

Posebno zabrinjavajućom i neprihvatljivom smatramo najavu uvođenja  tri dekanska roka (uz plaćanje), budući 

da  dekanski rok ne postoji u Pravilniku o studiju Sveučilišta u Rijeci kojega se je Fakultet za menadžment u turizmu i 

ugostiteljstvu u Opatiji, kako sastavnica Sveučilišta, dužan pridržavati. 

Rad u skladu s propisima temeljna je obaveza svake uprave, pa očekujemo od Senata Sveučilišta u Rijeci i  

studentskih organizacija da reagiraju na ovu najavu i zaštite studente Fakulteta za menadžment u turizmu i 

ugostiteljstvu u Opatiji, ali i studente drugih sastavnica Sveučilišta u Rijeci koji su ovom odlukom stavljeni u 

neravnopravan položaj spram svojih kolega s Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu u Opatiji. Naime, 

Pravilnikom o studiju regulirano je da studenti u jednoj akademskoj godini mogu pristupiti polaganju ispita u dva 

redovna i jednom izvanrednom roku. Studenti kojima je – protiv odredbi Pravilnika o studiju – omogućen izlazak na 

više ispitnih rokova, imaju povlašten položaj spram svojih kolega s drugih sastavnica, što znači da im omogućuje 

privilegije pri dobivanju stipendija, studentskog smještaja u domu, i ostalih studentskih prava koja se stječu 

ostvarivanjem ECTS bodova. 

Ukoliko odredbe o polaganju ispita treba revidirati, tada to treba učiniti promjenom Pravilnika o studiju 

Sveučilišta u Rijeci koja će vrijediti za sve studente i svjedočiti o integriranom sveučilištu na kojemu se poštuju 

doneseni propisi, poštuje rad relevantnih tijela i svim studentima omogućuje studiranje pod istim uvjetima.  

 

Za Universitas, 

Prof. dr. sc. Jasminka Ledić, predsjednica 


