
 

Rijeka, 3. srpnja 2017. godine 
 

 

Udruga za razvoj visokoga školstva „Universitas“ upućuje 

 

I Z J A V U   Z A   J A V N O S T 

 

povodom informacija o jednoglasnoj podršci Rektorskog zbora Republike Hrvatske radu posebnoga 

stručnoga povjerenstva za provedbu Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije 

 

Udruga za razvoj visokoga školstva “Universitas” prati i analizira informacije povezane s provedbom 

Cjelovite kurikularne reforme i s radom posebnoga stručnoga povjerenstva za provedbu Strategije 

obrazovanja, znanosti i tehnologije, te izborom voditeljice i članova Ekspertne radne skupine. Posljednjih 

mjesec dana u medijima su se pojavljivale neujednačene informacije o jednoglasnoj podršci Rektorskog 

zbora RH radu Povjerenstva za provedbu Strategije kao i izboru voditeljice i članova Ekspertne radne 

skupine (Jutarnji list, DALMACIJAonline, N1 televizija, Srednja.hr), na što smo i uputili Izjavom za javnost od 

2. lipnja 2017. godine. 

Udruga „Universitas“ 9. lipnja 2017. godine uputila je Rektorskom zboru RH zahtjev za pristup 

informacijama iz Zapisnika sa sjednice Rektorskog zbora održane 30. svibnja 2017. godine na Sveučilištu u 

Osijeku. Dana 30. lipnja 2017. godine Udruga „Universitas“ primila je pisani odgovor Rektorskog zbora s 

kopijom zapisnika s navedene sjednice. U točki 9. Zapisnika 8. sjednice Rektorskog zbora u akademskoj 

godini 2016/2017. (Klasa: 602-04/16-05/43, Urbroj: 380-230/071-17-16) ističe se:  

 

„Slijedom provedene rasprave, prof. dr. sc. Šimun Anđelinović predlaže, a Rektorski zbor s 

jednim suzdržanim glasom prof. dr. sc. Snježane Prijić-Samaržija donosi sljedeći  

ZAKLJUČAK 

I. 

Rektorski zbor RH daje jednoglasnu podršku radu Posebnoga stručnoga povjerenstva za 

provedbu Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije te integritetu njegove predsjednice prof. 

dr. sc. Dijane Vican, rektorice Sveučilišta u Zadru i članice Rektorskog zbora Republike Hrvatske.“ 

http://www.jutarnji.hr/vijesti/hrvatska/rektorski-zbor-rh-podrzava-povjerenstvo-za-kurikularnu-reformu-dali-jednoglasnu-podrsku-dijani-vican-i-pozvali-na-argumentiranu-raspravu/6168156/
https://dalmacijaonline.hr/nekoliko-stotina-prosvjednika-u-splitu-rektorski-zbor-jednoglasno-podrzao-povjerenstvo/
http://hr.n1info.com/a200383/Vijesti/N1-doznaje-Rektori-nisu-glasali-o-Vican-i-Povjerenstvu.html
http://srednja.hr/Studenti/Vijesti/Rijecka-rektorica-za-Srednjahr-Na-sjednici-Rektorskog-zbora-nije-bilo-glasovanja-o-potpori-Povjerenstvu-Dijane-Vican
http://www.universitas.hr/wp-content/uploads/2017/06/UNIVERSITAS_Izjava_za_javnost_RZ.pdf
http://www.universitas.hr/wp-content/uploads/2017/06/Dopis_rektorski-zbor.pdf
http://www.universitas.hr/wp-content/uploads/2017/06/Dopis_rektorski-zbor.pdf


 

Udruga „Universitas“ želi uputiti javnost na kontradiktornost ovakvoga zaključka i rezultata glasanja. 

Citirani izvadak iz zapisnika upućuje da podrška Rektorskog zbora radu Posebnoga stručnoga povjerenstva 

za provedbu Strategije nije bila jednoglasna, već podrška s većinom glasova članova Rektorskog zbora. 

 

Udruga za razvoj visokoga školstva „Universitas“ 
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