
<<< Natrag
Datum objave: 17.10.2013   Rubrika: Novosti

POSLAO PISMO SABORU ZAGREBAČKI REKTOR ALEKSA BJELIŠ NEZADOVOLJAN NACRTOM ZAKONA O ZNANSTVENOJ
DJELATNOSTI

Ministarstvo namjerno slabi javna sveučilišta

Stječe se dojam kako se ne radi o nesposobnosti i nekompetentnosti, nego o namjernom slabljenju javnih sveučilišta,kaže Bjeliš

RIJEKA » Rektor Sveučilišta u Zagrebu prof.dr. Aleksa Bjeliš jučer je
predsjedniku Sabora Josipu Leki uputio pismo u kojem izražava svoje
negodovanje o nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o
znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju. Činjenicu da Ministarstvo u
obrazloženju Nacrta poziva na hitnu potrebu uspostavljanja funkcionalnog
Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj, kao i
Odbora za etiku u znanosti í visokom obrazovanju prof.dr. Bjeliš ocjenuje
ciničnom, jer upravo je čelništvo Ministarstva izabralo djelovanja kojim je sustav
znanosti i visokog obrazovanja dovelo u stanje bezakonja ignorirajući zakonsku
obvezu raspisivanja javnog poziva za predlaganje kandidata za nove sastave
Nacionalnog vijeća za znanost, Nacionalnog vijeća za visoko obrazovanje i
Odbora za etiku u znanosti i visokom obrazovanju.
    – Tim je načinom rada, koji će se nastaviti i nakon usvajanja izmjena i dopuna

Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, ozbiljno narušena vladavina prava, a pojedinim
kategorijama sudionika istraživačkog i visokoobrazovnog sustava potpuno je onemogućeno ostvarivanje
zakonom zajamčenih prava. Nije potrebno naglašavati kakve to posljedice može imati na djelovanje i
poslovanje institucija u sustavu. Nacrtom se predviđa oduzimanje ovlasti predlaganja kandidata za sastav
Nacionalnog vijeća i Odbora za etiku Saborskom odboru za obrazovanje, znanost i kulturu i povratak
dosadašnjoj iznimno netransparentnoj praksi predlaganja kandidata od strane Vlade RH, kaže prof.dr. Bjeliš.
Ono što u svom pismu predlaže zagrebački rektor je da se u Zakonu zadrži i nedvosmisleno osnaži odredba
da sastav nacionalnog vijeća Saboru predlaže Odbor za obrazovanje, znanosti kulturu, koje je reprezentativno
tijelo s većom zastupljenošću članova akademske zajednice. Prema njegovom mišljenju predloženim Nacrtom
drastično se odgađa uspostavljanje funkcionalnog sustava znanosti i visokog obrazovanja, a uzimajući u obzir
broj pitanja koja su ostala otvorena zakonskim izmjenama iz srpnja i poteškoće s kojima se susreću u
pokušajima prilagodbe izmijenjenoj legislativi stječe se dojam kako se ne radi samo o nesposobnosti i
nekompetentnosti, nego o namjernom slabljenju javnih sveučilišta i cijelog sustava javnog visokog
obrazovanja.
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