
Upitan izbor prorektora?
   
    U svojoj izjavi za javnost Universitas
se osvrnuo i na posljednju sjednicu
Senata tvrdeći kako je Senat na prijedlog
Rektora donio Odluku o imenovanju
prorektora na rok do 30. rujna 2013.
godine, pri čemu su četiri od pet
prorektora imenovani u 50-postotnom
radnom odnosu, a svima je promijenjen
djelokrug rada. Prema tvrdnjama
Universitasa takva je odluka suprotna
Statutu Sveučilišta prema kojem mandat
prorektora traje do isteka mandata
rektora.
    – Budući da je novi mandat rektora
započeo 26. travnja 2013. godine i traje
četiri godine, odluka o imenovanju
prorektora na nekoliko mjeseci krajnje je
upitna. Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu
Rektorata kojim se određuje broj
prorektora, njihov djelokrug rada te prava
i obaveze također nije dostupan javnosti
na mrežnim stranicama Sveučilišta u
Rijeci, pa se ne može utvrditi pravna
utemeljenost odluke Senata o
mogućnosti imenovanja prorektora u
smanjenom obujmu djelatnosti, kao i
pravna utemeljenost izostanka
imenovanja prorektora za znanost, tvrdi
Universitas.
    Međutim prof.dr. Lučin ističe kako je to
pogrešno tumačenje Statuta, koji samo
ograničava da mandati prorektora ne
mogu trajati dulje od mandata rektora.
    – Sveučilište se nalazi u fazi intezivnog
razvoja i tome treba prilagoditi kadrovsku
strukturu, jer postojeća tradicionalna
struktura više ne zadovoljava. Stoga
želim drugačije preraspodijeliti funkcije i
angažirati veći broj mladih ljudi.
Istovremeno želim zadržati postojeći
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UDRUGA UNIVERSITAS SLABO INFORMIRANJE O RADU SENATA SVEUČILIŠTA

Dnevni red javan, odluke Senata tajne

Nisam ni ja zadovoljan načinom izvješćivanja u posljednje vrijeme, no imali smo malo problema, a jedan od razloga je i baby boom,
kaže rektor prof. dr. Pero Lučin

RIJEKA » Udruga za razvoj visokoga školstva Universitas ponovo je
istaknula svoje nezadovoljstvo informiranjem članova akademske
zajednice o radu Senata Sveučilišta u Rijeci. Naime, u izjavi za javnost o
transparentnosti rada Sveučilišta predsjednica Udruge prof. dr. Jasminka
Ledić upozorava kako su na mrežnim stranicama Sveučilišta dostupni
dnevni redovi sjednica Senata, ali ne i zaključci te odluke.
    – Na naslovnici, na poveznici za medije, posljednja je informacija
datirana 14. prosinca 2012. godine, a posljednja javnosti dostupna

objavljena odluka Senata datirana je 19. lipnja 2012. godine. Začuđuje i činjenica da na mrežnim stranicama
Sveučilišta nije bilo moguće pronaći niti informaciju, niti osvrt na svečanu akademiju u povodu 40. obljetnice
Sveučilišta u Rijeci održane 16. svibnja, kojoj je, uz mnoge ugledne goste, nazočio i predsjednik Republike
Hrvatske prof. dr. sc. Ivo Josipović, stoji u izjavi koju u ime Udruge potpisuje prof. dr. Ledić.
    Universitas ujedno podsjeća kako je prije tri godine upućena slična izjava za javnost u kojoj je apelirano na
upravu Sveučilišta 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. Međutim,
do danas, prema ocjeni Universitasa nije se ništa promijenilo.
    – Aktualnosti trenutka radi, valja primijetiti da se suradnja sa Sveučilištem u Rijeci na izborima za lokalnu i
područnu (regionalnu) samoupravu pojavljivala kao snažan izborni adut, što daje dodatne argumente zahtjevu
da se sveučilište ponaša kao društveno odgovorna institucija par excellence, smatraju u Universitasu.
    Činjenicu da je Sveučilište u posljednje vrijeme zakazalo s izvješćivanjem javnosti o svom radu potvrđuje i

rektor prof. dr. Pero Lučin, no kako dodaje, postoji intern i portal
Sveučilišta na kojem su dostupni svi materijali.
    – Nisam ni ja zadovoljan s načinom izvješćivanja u posljednje
vrijeme, no imali smo malo problema s angažiranošću na puno
aktivnosti, a jedan od razloga je i baby boom. Međutim, članovi
akademske zajednice ne mogu reći da im se informacije taje, jer
svaki fakultet ima svog predstavnika na Senatu, a istovremeno se
sve informacije objavljuju na našem internom portalu. Dakle,
ukoliko članovi akademske zajednice žele biti informiranim moraju
se više angažirati. Nepotrebno je da se sve informacije iznose široj
javnosti i upravo iz tog razloga postoji interni portal na kojem je sve
detaljno izloženo, pojašnjava rektor.
    Dodajući kako je Sveučilište nedavno uvelo praksu organiziranja
press konferencija nakon sjednica Senata, što je zbog niza
aktivnosti vezanih za obilježavanje godišnjice te institucije na
kratko prekinuto, rektor zaključuje kako će se s takvom praksom
izvještavanja sa sjednica Senata ubuduće nastaviti.

I. ŠESTAN KUČIĆ

Novi list on line.. http://novine.novilist.hr/Default.asp?WCI=Pretrazivac&WCU=285A2...

1 of 2 27.5.2013. 8:17



kadar i iskoristiti njegove kompetencije.
Jedini razlog zbog kojeg je prorektorima
produžen mandat do rujna je dobivanje
na vremenu koje će se iskoristiti da sve
posložimo. Uostalom, rektorski mandat
započinje tek s novom akademskog
godinom, a do tada ćemo imati novu
proširenu kadrovsku strukturu, zaključuje
rektor.
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