Zagreb, 18. prosinca 2014.

Priopćenje Rektorskog zbora nakon 2. sjednice u ak. god. 2014./2015.

Rektorski zbor Republike Hrvatske održao je u Zagrebu 17. prosinca 2014. svoju
drugu sjednicu u ak. god. 2014./2015. pod predsjedanjem rektora Sveučilišta u
Rijeci prof. dr. sc. Pere Lučina. Članovi Rektorskog zbora raspravljali su, između
ostaloga, o zakonskoj regulativi u području osiguravanja kvalitete te
akreditacijskom sustavu u visokom obrazovanju.
Ističući kako je prošlo pet godina od donošenja Zakona o osiguravanju kvalitete u
visokom obrazovanju i znanosti, rektori su raspravljali i o ostalim zakonskim
podaktima i procedurama vezanima uz ovo područje te zaključili da postojeća
regulativa dijelom ne uključuje postupke koji su potrebni, a djelomično sadrži
odredbe koje onemogućuju fleksibilnost i primjereno reagiranje na društvene
promjene.
Rektori su tijekom rasprave istaknuli pet osnovnih načela koja bi zakonodavac
trebao poštovati pri donošenju regulative u znanosti i visokom obrazovanju, a koja
se trenutno u praksi narušavaju. Riječ je o načelima autonomije, fleksibilnosti i
dinamičnosti, racionalnosti, povjerenja i supervizije.
Mišljenje je Rektorskog zbora da se u autonomiju sveučilišta koja je zajamčena
Ustavom Republike Hrvatske pokušava zadirati pojedinim zakonskim aktima i
podaktima. Također, zakonska regulativa sveučilištima mora omogućiti lakšu
prilagodbu potrebama tržišta rada i fleksibilnije stvaranje akademskih profila kako
bi završeni studenti bili konkurentni na tržištu rada. Nadalje, u postojećem
zakonskom okviru nemoguće je u punom smislu razvijati programe cjeloživotnog
obrazovanja (LLL) te dalje razvijati studijske programe na diplomskoj i
poslijediplomskoj razini u skladu s europskim standardima. Rektori su zaključili da
u skladu s trenutnim zakonskim rješenjima sveučilišta ne mogu autonomno i
racionalno koristiti svoje resurse, zbog čega je gotovo nemoguće osigurati
unutarnju mobilnost studenata i nastavnika te uspostaviti kvalitetne
interdisciplinarne studijske programe. Zakonodavac bi propise trebao više temeljiti
na načelu povjerenja i osloboditi sveučilišta od administrativne kontrole kojom se
na njih pokušava vršiti politički pritisak te zadirati u njihovu autonomiju. Zaključno,
mišljenje je rektora da institucija koja provodi akreditaciju mora biti neovisna i da
njezina uloga nije kontrola nego supervizija sveučilišnih procedura i standarda, što
treba realizirati kroz partnerski odnos.
Rektorski zbor svoj će prijedlog izmjena i dopuna postojeće zakonske regulative u
području osiguravanja kvalitete te akreditacijskom sustavu u visokom obrazovanju
dostaviti Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta.
Također, u okviru rasprave o zabrani zapošljavanja službenika i namještenika u
javnim službama, članovi Rektorskog zbora zaključili su da će resornom
Ministarstvu uputiti prijedlog za izuzećem sveučilišta iz sporne odluke. Takav je
zaključak donesen iz razloga što je ovakva odluka funkcionalno i ekonomski
neopravdana te narušava autonomiju sveučilišta.
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