Rijeka, 1. listopada 2013. godine
Udruga za razvoj visokoga školstva „Universitas“ upućuje
IZJAVU ZA JAVNOST
o imenovanju prorektora i pomoćnika rektora Sveučilišta u Rijeci
Udruga za razvoj visokoga školstva „Universitas“ dvjema je izjavama za javnost u svibnju 2013.
komentirala izbor prorektora Sveučilišta u Rijeci (Izjava za javnost o transparentnosti rada Sveučilišta u
Rijeci i imenovanju prorektora od 22. svibnja i Izjava za javnost o imenovanju prorektora Sveučilišta u Rijeci
od 31. svibnja). Izjavama je Universitas ukazivao na potrebu preispitivanja dva aspekta vezana uz
imenovanje prorektora: duljinu mandata i promjenu djelokruga rada, s posebnim naglaskom na
nedostupnost Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Rektorata kojim se određuje broj prorektora, njihov
djelokrug te prava i obveze.
Senat Sveučilišta u Rijeci na sjednici održanoj 24. rujna 2013. godine donio je odluku o imenovanju
nove upravljačke strukture na Sveučilištu. Kratka informacija o imenovanju prorektora i pomoćnika mogla
se pronaći na mrežnim stranicama Sveučilišta. Opširnije o ovom za akademsku zajednicu važnom događaju
25. rujna 2013. izvješćuje Novi list u tekstu Manji broj prorektora ali više pomoćnika rektora, novinarke
Ingrid Šestan Kučić.
Iz teksta objavljenog u Novom listu doznaje se da su imenovana tri prorektora (za studije i studentska
pitanja, za investicije i razvoj i za informatizaciju), a ostaje otvoreno još jedno prorektorsko mjesto (za
organizaciju i integraciju). Uz to, imenovano je i sedam “stalnih” pomoćnika: za pravne okvire, za strategiju,
za transfer tehnologije, za zaštitu na radu, za EU projekte, za financije i za suradnju sa zajednicom.
Najavljuje se i angažiranje “letećih” pomoćnika koji će biti angažirani na većim projektima.
Imajući u vidu značajne promjene u pogledu djelokruga rada koji je promijenjen novoimenovanim
prorektorima, Universitas ponovo ističe da Senat, koji na prijedlog Rektora donosi odluke o imenovanju
prorektora, nema ovlasti mijenjanja djelokruga rada prorektora Odlukom o njihovu imenovanju, već se to
čini promjenama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Rektorata kojim se određuje broj prorektora, njihov
djelokrug te prava i obveze, a koji je i dalje nedostupan javnosti.

Uz to, posebno valja istaknuti da je – kako u krugu prorektora, tako i u krugu pomoćnika – izostao
resor znanosti i istraživanja, te međunarodne suradnje. Prorektora za znanost/istraživanje ima svako
sveučilište u Hrvatskoj, osim riječkoga, koje jedino ima prorektora za informatizaciju. Teško je pretpostaviti
razloge iz kojih sveučilište koje strateški vrednuje znanstveno-istraživački rad nema prorektora za to
područje.
Universitas ovom izjavom ponovno izražava potrebu za poštivanjem pravnim aktima utvrđenih
procedura, što se u ovom slučaju odnosi na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu rektorata.
Iako je svojom izjavom iz svibnja 2013. godine Universitas pozdravio razvoj Sveučilišta u Rijeci,
napuštanje tradicionalne i uvođenje nove strukture upravljanja, ovom prilikom ističemo suzdržanost u
podršci ovakvim promjenama. Nije razvidno da je imenovanje prorektora i pomoćnika učinjeno uz
dosljedno poštivanje dogovorenih i pravnim aktima utvrđenih procedura. Smatramo da Sveučilište u Rijeci
treba imati prorektora za znanost i međunarodnu suradnju. Neznatne uštede koje će donijeti ovakva
struktura upravljanja nisu dovoljan razlog za njezino uvođenje, a fleksibilnost upravljanja koju kao prednost
navodi Rektor može dovesti do kaotičnosti, nedefiniranih nadležnosti, zastoja i poteškoćama u
funkcioniranju Sveučilišta.
S obzirom na izazove pred kojima se nalazi Sveučilište i njegovo okruženje, očekujemo da Rektor i
Senat Sveučilišta u Rijeci upravljaju Sveučilištem vodeći računa o propisima, procedurama i dobrobiti
Sveučilišta. U situaciji uvođenja programskih ugovora, autonomija Rektora i Senata u odlučivanju se
povećava, pa paralelno s time očekujemo da se osnaži i odgovornost za ispunjavanje jasno definiranih
pravaca i ciljeva razvoja Sveučilišta.
Za Universitas,
Prof. dr. sc. Jasminka Ledić, predsjednica

