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IMENOVANJA NOVA UPRAVLJAČKA STRUKTURA NA SVEUČILIŠTU U RIJECI

Manji broj prorektora, ali više pomoćnika rektora
Uz dosadašnje prorektorice Snježanu Prijić Samardžija i Nevenku Ožanić, tu će dužnost obavljati i Zlatan Car, a ime četvrtog
prorektora bit će poznato naknadno

RIJEKA » Sveučilište u Rijeci u novu će akademsku godinu ući s manjim brojem
prorektora, ali s većim brojem pomoćnika rektora. Riječ je o uvođenju nove
strukture upravljanja Sveučilištem koja je prema ocjeni rektora prof. dr. Pere Lučina
fleksibilnija i efikasnija, ali i jeftinija. U skladu s novim upravljačkim ustrojem Senat
je na jučerašnjoj sjedinici imenovao tri nova prorektora za idući mandat, a riječ je o
prof. dr. Snježani Prijić Samardžija koja će i u drugom mandatu obnašati funkciju
prorektorice za studije i studentska pitanja te o prof. dr. Nevenki Ožanić koja
također u drugi mandat kreće kao prorektorica za investicije i razvoj. Uz dvije
dosadašnje prorektorice na mjesto prorektora za informatizaciju imenovan je prof.
dr. Zlatan Car s Tehničkog fakulteta, a sa smanjenjem broja prorektorskih mjesta u
povijest su otišle i neke dosadašnje funkcije poput prorektora za koordinaciju
kampusa. Naglašavajući kako je ostalo otvoreno još jedno prorektorsko mjesto, a
riječ je o prorektoru za organizaciju i integraciju, rektor najavljuje da će na idućoj
sjednici Senata Sveučilište imati ukupno četiri prorektora i veći broj pomoćnika čiji će rad uglavnom biti
volonterski.
– Mjesto prorektora za organizaciju i integraciju nije popunjeno iz razloga što do sada nisam našao
adekvatnu osobu za tu funkciju. Nova struktura upravljanja daleko je fleksibilnija od dosadašnje, jer će uz
prorektore biti angažiran veći broj pomoćnika koji će se baviti specijaliziranim poslovima, pojašnjava Lučin.
Uz stalne pomoćnike, Sveučilište će imati i »leteće« koji će biti angažirani po potrebi na većim projektima, a
navodeći da će nova upravljačka struktura s volonterskim radom članova akademske zajednice donijeti
uštede, ali neznatne iz razloga što su nedavno smanjeni koeficijenti, rektor ističe kako je za mjesta pomoćnika
izabrao najkvalitetniji kadar u tom području. Tako je funkcija pomoćnika za pravne okvire pripala prof. dr. Dariu
Đerdi, dok prof. dr. Zoran Sušanj preuizma funkciju pomoćnika za strategiju, prof. dr. Damir Zec pomoćnika za
transfer tehnologije, Dinko Jurjević pomoćnika za zaštitu na radu, prof. dr. Zdravko Lenac pomoćnika za EU
projekte, prof. dr. Hrvoje Katunar pomoćnika za financije, a prof. dr. Pavao Komadina pomoćnika za suradnju
sa zajednicom. Među novim pomoćnicima rektora našli su se i neki dosadašnji prorektori ne samo iz
prethodnog mandata aktualnog rektora, već i iz mandata njegovog prethodnika.
I. ŠESTAN KUČIĆ
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