
Prof. dr. Fučkaru počasno zvanje
   
    Uz povjeravanje nastave gostujućim
profesorima i stručnjacima, članovi
Senata jučer su se bavili i Strategijom
obrazovanja, znanosti i tehnologije u
okviru čega je gost sjednice bio prof. dr.
Neven Budak, posebni savjetnik
predsjednika Vlade za znanost. Potvrđen
je i izbor prof. dr. Josipa Butkovića za
dekana Akademije primijenjenih
umjetnosti, te je pokrenut postupak za
dodjelu počasnog zvanja professor
emeritus Sveučilišta u Rijeci prof. dr.
Željku Fučkaru.

<<< Natrag
Datum objave: 23.10.2013   Rubrika: Rijeka

PRIJEDLOG SLAVNOG GLUMCA OD 13 GOSTUJUĆIH PROFESORA I STRUČNJAKA ŠTO IH JE ODOBRIO SENAT, NAJVIŠE
POLEMIKE OKO GLAZBENIKA

ROKER ZA KATEDROM
Damir Urban predavač na Šerbedžijinom studiju

Urban jest izvrstan, no dopušta li mu ta izvrsnost vođenje vježbi, evaluaciju rada studenata, planiranje nastave i sve ono što
sveučilište očekuje, pitala je prof. dr. Ledić. Na studiju Gluma i mediji još će kao gosti predavati Andreja Blagojević, Gert Terny,

Jelena Lopatić, Staša Zurovac, Tanja Smoje te Valentin Lončarić

Ingrid ŠESTAN KUČIĆ

RIJEKA » Senat Sveučilišta u Rijeci na jučerašnjoj je sjednici donio odluku
o povjeri izvođenja nastave i vježbi istaknutim inozemnim i domaćim
profesorima i stručnjacima. Ukupno se radi od 13 radnih mjesta, od čega je
njih šest namijenjeno Ekonomskom fakultetu na kojem će ove akademske
godine gostovati šest istaknutih inozemnih profesora. Preostalih sedam
mjesta namijenjeno je sveučilišnom preddiplomskom studiju Gluma i
mediji, a među novim imenima koji će raditi na kolegijima tog studija našlo
se i ime Damira Urbana. Vijest o angažmanu Urbana na tom studiju među
članovima akademske zajednice proširila se dan prije sjednice Senata i ne

može se reći da je baš naišla na odobravanje, a i na jučerašnjoj sjednici Senata upravo je taj angažman
izazvao polemiku koja je u konačnici završila prihvaćanjem prijedloga voditelja studija Rade Šerbedžije, no ne
jednoglasno.
    – Riječ je o prijedlogu studija Gluma i mediji koji je Senat nakon rasprave prihvatio. Ne radi se o radnom
mjestu, već o gostovanju stručnjaka na kolegiju, a vjerujemo da su oni koji vode studij i donijeli prijedlog dobro
procijenili i kompetentno donijeli svoj prijedlog, prokomentirala je prorektorica za nastavu i studente prof. dr.
Snježana Prijić Samardžija.
   

Izmjena dnevnog reda

Međutim, dio akademske zajednice tu kompetetnost stavlja pod znak pitanja, a među njima je i predsjednica
Udruge Universitas prof. dr. Jasminka Ledić. Naglašavajući kako ne iznosi stav Udruge, već vlastiti, prof. dr.
Ledić napominje kako je po svom obrazovanju sasvim neadekvatna osoba za procjenu kvalifikacija Damira
Urbana za izvođenje kolegija, ali ponešto zna o načinu na koji se
povjerava nastava.    
    – Treba se zapitati jesu li članovi Senata donijeli odluku o izboru
Damira Urbana, i ne samo njega, temeljem životopisa koji
potvrđuje njegove kvalifikacije? Sjednice Senata, na što
Universitas upozorava već niz godina, obavijene su velom tajne,
pa je tako preksinoć »procurila« informacija da je na dnevnom
redu sjednice Senata, u okviru točke Povjera izvođenja nastave i
vježbi istaknutim inozemnim profesorima i stručnjacima,
predloženo povjeravanje vježbi Damiru Urbanu za predmete
Povijest glazbe i Primijenjena glazba. Razgovarala sam sinoć s
više svojih kolega, i svi su bili nemalo začuđeni, da ne kažem
konsternirani, tom informacijom. Čini se da je poseban interes ova
informacija pobudila kod školovanih glazbenika koji o ovom
području znaju više i mogu kompetentnije suditi. Danas se na
mrežnim stranicama Sveučilišta u Rijeci pojavio dnevni red
sjednice Senata, pri čemu su predmeti na kojima bi Damir Urban trebao voditi vježbe promijenjeni: sada se
radi o predmetu Glas 1. Samo po sebi, ovo je već neobično – kako i zašto se odjednom promijenio dnevni
red? Kakva zapravo nastavna potreba postoji?, naglašava prof. dr. Ledić.
   

Izvrsnost nije sporna

Dodajući kako se čini da Sveučilište s jedne strane ima jasno proklamirane zahtjeve za izvrsnošću, kvalitetom,
procedurama koje valja poštivati, a s druge nepodnošljivu lakoću donošenja odluka koje nisu u skladu s time,
prof. dr. Ledić ističe kako Urban definitivno jest izvrstan, no ujedno postavlja i pitanje dopušta li mu njegova
izvrsnost vođenje vježbi, evaluaciju rada studenata, planiranje nastave, odnosno sve ono što se od osoba
kojima se povjerava nastava na sveučilištu očekuje.
    – Dakle, samo je potrebno sveučilišnoj javnosti podastrijeti kvalifikacije, dokaze da Damir Urban i svi ostali
kojima se povjerava nastava mogu to doista i raditi. Ali prije svega, sve te postupke obavljati javno,
transparentno, u skladu sa zakonom, bez popuštanja i fige u džepu, zaključuje prof. dr. Ledić.
    Uz Urbana na popisu gostujućih stručnjaka studija Gluma i mediji našli su se i Andreja Blagojević, Gert
Terny, Jelena Lopatić, Staša Zurovac, Tanja Smoje i Valentin Lončarić.
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