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#NAKON ŠTO SU IDS-ovi KADROVI PREUZELI POLITEHNIKU NEMA MIRA#
Nakon sastanka održanog s predstavnicima Istarske županije studenti
Politehnike Pula uputili su javnosti izjavu u kojoj zahtijevaju
ostavku/smjenu novog predsjednika Upravnog vijeća Daglasa Korace te
hitno zapošljavanje bivšeg dekana na mjestu profesora Politejnike kako
se ne bi narušio nastavni proces. Naime, Davor Mišković je ujedno i
predavač više kolegija na Politehnici. Izjavu prenosimo u cijelosti:
Izjava Studentskog zbora Politehnike Pula za medije
Na temu Politehnika Pula, dana 30.10.2018. održan je sastanak u
sjedištu Istarske županije. Sastanku su prisustvovali predstavnici
Politehnike Pula Branimir Ružojčić, Sanja Grbac Babić, Goran
Zgrablić, Milenko Jokić, Barbara Marušnik, Božo Smoljan, Mateo Slivar
i Ivan Sapundžić te predstavnici Istarske županije kao osnivača Valter
Flego, Daglas Koraca, Fabrizio Radin, Tatjana Matošević i Boris
Miletić kao predstavnik Grada Pule.
Sastanak je sazvan od strane župana g. Flega kao odgovor na zahtjev
nastavnika Politehnike Pula u cilju razriješenja nastale situacije na
Politehnici Pula. Sastanak je započeo sa problemom učinjene štete
prema Politehnici Pula od strane medija. Predstavnici županije također
su iskazali zabrinutost oko nastale situacije te naglasili da će to
pokušati sanirati. Sljedeće pitanje bilo je zašto trenutno Politehnika
Pula nema prodekana za nastavu. Naime, na prethodne dvije sjednice
Upravno vijeće Politehnike Pula nije htjelo uvrstiti na dnevni red,
potvrdu izbora prodekana za nastavu. Stručno vijeće izabralo je
prodekana za nastavu ali njegov izbor mora potvrditi Upravno vijeće a
što nije učinilo. Prodekan za nastavu vrlo je bitan kako bi se
normalno odvijali nastavni procesi ali ima i veliku ulogu što se tiče
studenata.
V. d. dekanica Tatjana Matošević rekla je kako će se se informirati
koliko je nužno, te pobrinuti da se što prije potvrdi izbor prodekana
za nastavu. Nakon dogovora oko prodekana za nastavu, potakla se izjava
sada bivšeg dekana Miškovića, naime na jučerašnjoj sjednici Upravnog
vijeća već nakon prve točke dnevnog reda tada dekan g, Mišković
smijenjen je od strane Upravnog vijeće te mu je uručen izvanredni
otkaz. Nakon sjednice Mišković izjavljuje kako je na nagovor župana
morao zaposliti Dijanu Drandić, što župan demantira i izjavljuje kako
razmišlja o tužbi prema Miškoviću.
Nadalje, postavilo se pitanje za predsjednika Upravnog Vijeća Koracu,
zašto je naredio da se priopćenja i očitovanja profesora i suradnika
Politehnike Pula maknu sa web stranice škole. Koraca kaže kako takva
očitovanja mora potvrditi Upravno vijeće Politehnike Pula te kako web
1 / 3
Phoca PDF

Studenti Politehnike traže ostavku Korace i zapošljavanje bivšeg dekana Miškovića ka
Kategorija: ISTRAAžurirano: Petak, 02 Studeni 2018 14:41
Objavljeno: Petak, 02 Studeni 2018 14:41

stanica Politehnike Pula nije mjesto za očitovanja osoblja Politehnike
Pula prema studentima.
U ponedjeljak 29.10.2018. nakon sjednice Upravnog vijeća postavili smo
pitanje predsjedniku Upravnog vijeće Koraci. Naime on izjavljuje kako
mu je neko od osoblja Politehnike Pula davao neslužbena saznanja o
radu škole, pitali smo ga tko je osoba koja je odavala te informacije,
a on odgovara „zaposlenici Politehnike Pula“.
Jučer 30.10.2018. na sastanku u sjedištu Istarske županije postavili
smo mu isto pitanje na koji nismo dobili odgovor.
Predstavnici Istarske županije tvrde kako se neće miješati u nastavni
proces, te kako žele razvoj Politehnike Pula u veleučilište u kojem će
potvrdno govori župan Politehnika Pula biti jedna sastavnica budućeg
veleučilišta. Kažu kako imaju najbolje namjere prema Politehnici Pula
te kako im nije u cilju zatvoriti školu, ali navode kako se
financijska i pravna situacija mora stabilizirati i poboljšati.
Predstavnik studentskog zbora zatražio je da se v. d. dekanica Tatjana
Matošević pobrine oko zapošljavanja Davora Miškovića u svojstvu
nastavnika. Naime, sada bivši dekan g. Mišković nositelj je mnogih
kolegija na Politehnici Pula te ujedno je i viši predavač. Studenti
imaju vrlo korektan odnos sa Miškovićem kao profesorom te žele da se
on vrati kao profesor na Politehniku Pula.
Matošević je rekla da će se pobrinuti da se ta situacija što prije
riješi i omogući funkcioniranje nastave. Matošević navodi kako ona
nema viziju o razvoju Politehnike Pula, ali da ima njen osnivač
Istarska županija, navodi kako je ona na tom mjestu kako bi
stabilizirala financiju situaciju u roku ne dužem od 90 dana.

Studenti nemaju povjerenja u osnivača Istarsku županiju i traže
provedbu dogovorenog
Kao zadnju točku predstavnik Studentskog zbora iznosi zahtjev da
predsjednik Upravnog vijeća Koraca, podnese ostavku na mjestu
predsjednika i člana Upravnog vijeća Politehnike Pula zbog
nepovjerenja studenata prema njemu te sumnju u njegove dobre namjere
prema Politehnici Pula, isto tako traže da skupština Istarske županije
izabere novog člana Upravnog vijeća Politehnike Pula kao predstavnika
Istarske županije.
Nadalje, napominjemo kako povjerenje prema Istarskoj županiji nemamo u
potpunosti, dok se ne provede stvari koje su obećane te ostavka člana
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i predsjednika te izbor novog na tu funkciju. Želimo vjerovati kako
Istarska županija ima cilj razviti Politehniku Pula u veleučilište. O
svim događajima obavještavat ćemo javnost o postojećoj situaciji.
Predstavnicima Istarske županije zahvaljujemo na započetoj suradnji te
vjerujemo kako će se ova situacija dovesti do kraja.
Studentski zbor Politehnike Pula, Predstavnik Stud. Zbora Mateo Slivar
Pula, 31.10.2018. g.
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