Rijeka, 22. svibnja 2013. godine
Udruga za razvoj visokoga školstva „Universitas“ upućuje

IZJAVU ZA JAVNOST
o transparentnosti rada Sveučilišta u Rijeci i imenovanju prorektora
Udruga za razvoj visokoga školstva „Universitas“ permanentno iskazuje zalaganje za transparentnost
rada visokoškolskih institucija kao izuzetno važnog obilježja rada svih institucija demokratskog društva.
Podsjetimo također i na još jedno važno obilježje demokracije: dosljedno poštivanje dogovorenih i pravnim
aktima utvrđenih procedura.
U tom kontekstu želimo podsjetiti na Izjavu koju smo uputili javnosti 17. ožujka 2010. godine, u kojoj
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.“
Na žalost, čini se da standardi informiranja o radu Sveučilišta u Rijeci nisu doživjeli promjenu. Na
mrežnim stranicama Sveučilišta javnosti su dostupni dnevni redovi sjednica Senata, ali ne i zaključci i
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 ni informaciju niti osvrt na svečanu
akademiju povodom 40. Obljetnice Sveučilišta u Rijeci održane 16. svibnja 2013. godine, kojoj je, uz mnoge
ugledne goste, nazočio i predsjednik Republike Hrvatske prof. dr. sc. Ivo Josipović.
Ovakvi standardi informiranja doveli su do toga da sveučilišnoj i široj javnosti ostaje nepoznato da je
na 52. sjednici Senata održanoj 15. svibnja 2013. godine, Senat na prijedlog Rektora donio Odluku o
imenovanju prorektora na rok do 30. rujna 2013. godine, pri čemu su 4 od 5 prorektora imenovani u 50%
radnom odnosu, a svima je promijenjen djelokrug rada. Članak 55. Statuta Sveučilišta u Rijeci propisuje da
„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 (pri Sveučilištu
koje, nota bene, kontinuirano i snažno u svojoj Strategiji naglašava istraživačku orijentaciju).
Aktualnosti trenutka radi, valja primjetiti 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 insitucija par excellence, pa i zbog
toga podsjećamo na dijelove Izjave za javnost Universitasa od 17. ožujka 2010. godine da „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“.
Za Universitas,
Prof. dr. sc. Jasminka Ledić, predsjednica

