Rijeka, 7. siječnja 2017. godine
Udruga za razvoj visokoga školstva „Universitas“ upućuje

IZJAVU ZA JAVNOST
povodom pokretanja postupka za izbor rektora Sveučilišta u Rijeci
za mandatno razdoblje 2017-2021. godine
Odlukom Senata Sveučilišta u Rijeci pokrenut je postupak za izbor rektora Sveučilišta u Rijeci. Izbor
rektora iznimno je važan događaj za sveučilište i za zajednicu u kojoj ono djeluje. Iako o izboru rektora prema
odredbama Statuta Sveučilišta u Rijeci odlučuju članovi Senata, Udruga za razvoj visokoga školstva

„Universitas“ poziva članove akademske zajednice da se aktivno uključe u sve aktivnosti koje će se tim
povodom događati na Sveučilištu.
Natječaj započinje 2. siječnja 2017. godine i traje do 23. siječnja 2017. godine. Kandidate za rektora
predlažu vijeća znanstveno-nastavnih sastavnica Sveučilišta u Rijeci tajnim glasovanjem na svojim sjednicama ili
najmanje 5% nastavnika Sveučilišta (što na dan 25. studenog 2016. godine čini 38 nastavnika). Predlagatelji su
obavezni do 23. siječnja 2017. godine u 16.00 sati dostaviti Povjerenstvu Senata za prikupljanje prijava
prijedloga kandidata za izbor rektora Sveučilišta s pripadajućom dokumentacijom. Povjerenstvo će potom
izvijestiti Senat o prispjelim prijavama na sjednici zakazanoj za 27. siječanj 2017. godine, kada će Senat utvrditi
listu kandidata koji ispunjavaju uvjete za izbor rektora. Lista kandidata i programi kandidata objavljuju se na
mrežnim stranicama Sveučilišta i sastavnica te se javno predstavljaju u sljedećih 20 dana. Zatvorena sjednica
Senata na kojoj će kandidati predstaviti svoje programe održat će se 14. veljače 2017. godine, a sjednica za izbor
rektora 28. veljače 2017. godine.
Podsjećamo da je 10. veljače 2009. godine, uoči izbora rektora u proteklom mandatu, Universitas
organizirao javnu tribinu na kojoj su se predstavili svi ondašnji kandidati. Koristimo priliku najaviti da će
Universitas uputiti poziv svim kandidatima, koji u skladu s odlukom Senata ispunjavaju uvjete za izbor rektora,
da svoje programe predstave na tribini u razdoblju između 27. siječnja i 14. veljače 2017. godine, o čemu ćemo
izvijestiti javnost posebnim pozivom. Nadamo se da će kandidati za izbor rektora prepoznati važnost
predstavljanja vlastitih programa akademskoj zajednici i široj javnosti te se odazvati pozivu Udruge Universitas.
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