HRVATSKI SABOR
KLASA: 021-12/17-18/153
URBROJ: 65-17-02
Zagreb, 13. travnja 2017.

VLADI REPUBLIKE HR VA TSKE

U prilogu dostavljam zastupničko pitanje Bojana Glavaševića, zastupnika u
Hrvatskom saboru, postavljeno sukladno članku 140. Poslovnika Hrvatskoga sabora.
Molim odgovorite na postavljeno zastupničko pitanje, sukladno odredbi članka
142. stavka 1. Poslovnika Hrvatskoga sabora, u roku od 30 dana od dana kada je pitanje
dostavljeno.
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i\

HRVATSKI SABOR

PREDSJEDNIKU HRVATSKOG SABORA

Predmet:

Zastupničko pitanje

Poštovani gospodine Petrov,
Molim Vas da temeljem čl. 140. Poslovnika Hrvatskog sabora proslijedite moje zastupničko
pitanje koje se nalazi u privitku ovoga dopisa predsjedniku Vlade Republike Hrvatske,
gospodinu Andreju Plenkoviću,

S poštovanjem,
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PREDSJEDNIK VLADE RH
gospodin Andrej Plenković

Predmet:

Zastupničko pitanje

Poštovani gospodine Plenkoviću,
Na zatvorenom dijelu 29. sjednice Vlade Republike Hrvatske, održane 6. travnja 2017.
godine, Dijana Vičan imenovana je predsjednicom Upravnog vijeća Agencije za znanost i
visoko obrazovanje.
Gospođa Vičan rektorica je Sveučilišta u Zadru, gdje je autorica i nositeljica četiri kolegija na
preddiplomskom i diplomskom studiju na Odjelu za pedagogiju, dva kolegija na
poslijediplomskom doktorskom studiju pedagogije Kvaliteta u odgoju i obrazovanju, tri
kolegija na poslijediplomskom specijalističkom studiju Vođenje i upravljanje odgojnoobrazovnim ustanovama, kojega je ujedno i voditeljica.
Osim toga, gospođa Vičan kao vanjska suradnica drži nastavu iz najmanje tri kolegija na
preddiplomskim i diplomskim studijima na Filozofskom fakultetu i Fakultetu prirodoslovno matematičkih i odgojnih znanosti na Sveučilištu u Mostaru, i dva kolegija na doktorskom
studiju pedagogije na istom sveučilištu.
Gospođa Vičan, kao sunositeljica, na Sveučilištu Sjever drži kolegij „ Odnosi s javnostima i
društveno odgovorno poslovanje i suvoditeljica je doktorskog studija Međunarodni odnosi
Sveučilišta Libertas.
“

Gospođu Vičan Vlada Republike Hrvatske imenovala je predsjednicom Posebnog stručnog
povjerenstva za provedbu Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije. Također, 2015.
godine, gospođa Vičan imenovana je predsjednicom sektorskog vijeća za odgoj, obrazovanje i
sport.
Smatrate li da, uz najmanje petnaest kolegija na različitim sveučilištima, upravljačke i
voditeljske dužnosti na preddiplomskim, diplomskim i poslijediplomskim studijima u dvije
države te u nizu radnih tijela Vlade Republike Hrvatske i Ministarstva znanosti i obrazovanja,

gospođa Vičan može uistinu kvalitetno i potpuno predano obnašati dužnost predsjednice
Upravnog vijeća agencije za znanost i visoko obrazovanje, čija je osnovna zadaća upravo
osiguranje kvalitete u visokom obrazovanju i znanosti? Također, molim Vas da odgovorite
prima li gospođa Vičan naknade za javne dužnosti na koje je imenovana odlukama Vlade
Republike Hrvatske ili Ministarstva znanosti i obrazovanja, i ako da, u kojim iznosima?
S poštovanjem,

