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Poštovani i dragi predsjedniče Vlade Republike Hrvatske gospodine Andreju 

Plenkoviću, 

Poštovani potpredsjedniče Hrvatskoga Sabora, akademiče Željko Reiner i izaslaniče 

predsjednika Hrvatskoga Sabora Gordana Jandrokovića, 

Poštovana izaslanice Predsjednice Republike Hrvatske Kolinde Grabar Kitarović, 

gospođo Renata Margaretić Urlić, 

Poštovana ministrice znanosti i obrazovanja profesorice Blaženka Divjak, 

Poštovani ministre rada i mirovinskoga sustava gospodine Marko Paviću, 

Poštovana i draga Predsjednice Saborskoga odbora za znanost i obrazovanje gospođo 

Vesna Bedeković, 

Poštovana i draga zastupnice Hrvatskoga sabora gospođo Irena Petrijevčanin 

Vuksanović, 

Poštovani predsjedniče Rektorskoga zbora i rektore Sveučilišta u Osijeku profesore 

Vlado Gubercu, kao i uvaženi članovi Rektorskoga zbora Republike Hrvatske, rektorice i 

rektori, prorektorice i prorektori hrvatskih sveučilišta, te rektori i prorektori sveučilišta 

izvan Republike Hrvatske, 

Poštovani izaslaniče Velikoga kancelara Katoličkoga bogoslovnoga fakulteta i 

nadbiskupa zagrebačkoga, kardinala Josipa Bozanića, profesore Mario Cifrak, dekane 

Katoličkoga bogoslovnoga fakulteta, 

Poštovani predsjedniče Mešihata Islamske zajednicu, Muftijo Aziz ef. Hasanoviću, 

Poštovana zamjenice gradonačelnika Milana Bandića i njegova osobna izaslanice 

gospođo Jelena Pavičić Vukičević, 

Poštovana izaslanice predsjednika Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti 

akademika Zvonka Kusića, akademkinjo Milena Žic Fuchs, 

Poštovani pomoćniče ministra Obrane Republike Hrvatske, gospodine Zorane Piličiću 

i izaslaniče ministra Damira Krstičevića, 

Poštovani izaslaniče zapovjednika Hrvatskoga vojnog učilišta „Dr. Franjo Tuđman“ 

general pukovnika Slavka Barića, generale Zdravko Klanac 

Poštovana zamjenice ravnateljice Agencije za znanost i visoko obrazovanje, gospođo 

Vesna Dodiković Jurković, 

Poštovani rektori Sveučilišta u Zagrebu u prethodnim mandatima, 

Poštovani članovi Sveučilišnoga Savjeta, na čelu s predsjednikom Savjeta gospodinom 

Petrom Miševićem, 

Poštovani članovi Senata Sveučilišta u Zagrebu, 

Poštovani dekani fakulteta i akademija Sveučilišta u Zagrebu i voditelju Hrvatskih 

studija, 

Poštovani prorektorice i prorektori Sveučilišta u Zagrebu, 

Poštovani posebni savjetnici Rektora Sveučilišta u Zagrebu, 

Poštovani i dragi studenti i ostali visoki uzvanici, 

U ime Senata Sveučilišta u Zagrebu i svoje osobno želim Vam svima srdačnu 

dobrodošlicu na svečanu sjednicu Senata Sveučilišta u Zagrebu na početku 349. 

akademske godine, na naš Dies Academicus. 

Hvala Vam svima što ste nas svojom nazočnošću počastili i uveličali dan Sveučilišta u 

Zagrebu. 

*  *  * 
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Poštovani i dragi uzvanici, 

Prije nego vas upoznam s najnovijim podacima o našem sveučilištu, spomenuo bih 

dva istaknuta znanstvenika koji su s njim bili povezani. 

Početkom ove godine slavili smo 160 godišnjicu rođenja slavnoga hrvatskoga 

znanstvenika Andrije Mohorovičića, porijeklom iz Voloskog pored Rijeke, koji je davne 

1893. godine stekao doktorat znanosti upravo na Sveučilištu u Zagrebu. Danas ćemo na 

našem Danu Sveučilišta dodijeliti priznanje koje je nazvano prema tom našem 

znanstveniku i istraživaču. Mohorovičić je bio pažljiv i savjestan znanstvenik, koji je 

tražio teorijska objašnjenja za svoja opažanja, ali nije teoriju pretpostavljao empirijskim 

podacima. Bio je i poliglot sa znanjem engleskoga, njemačkoga, talijanskoga, 

francuskoga, latinskoga i grčkoga jezika. Taj veliki vizionar, dekadama ispred svojega 

vremena po svojim idejama, karijeru je izgradio u Hrvatskoj te služi kao primjer našim 

današnjim znanstvenicima. Posebno su bili vrijedni njegovi radovi iz područja određivanja 

epicentra potresa i mjerenja brzine kretanja seizmičkih valova kroz zemljinu koru, kao i 

otkriće tzv. mohorovičićeva diskontinuteta koji pokazuje na debljinu zemljine kore. Bio je 

i veliki praktičar pa je već 1892. godine osnovao službu točnog vremena, a 1901. godine 

seizmološku postaju. Četvrt stoljeća, do 1918. godine, držao je predavanja na 

Mudroslovnome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. 

Drugu današnju nagradu dodijelit ćemo u čast Franu Bošnjakoviću, rođenom u 

Zagrebu prije 115 godina, koji se nakon akademske karijere u Njemačkoj i Beogradu, 

1936. godine zaposlio na Tehničkom fakultetu u Zagrebu. Premda je odmah nakon 

Drugoga svjetskoga rata od komunističkog režima osuđen na dvije godine prisilnoga rada 

bez lišavanja slobode, već 1947. godine vraća se na Sveučilište gdje 1951. godine postaje 

rektorom. Životno djelo Bošnjakovića bio je njegov udžbenik tehničke termodinamike koji 

je prvi put izdan u Dresdenu, a do 2000. godine doživio je tridesetak izdanja na 

njemačkom, hrvatskom, ruskom i engleskom jeziku. Svoju karijeru nastavio je 1953. 

godine u Njemačkoj gdje je i umirovljen 1968. godine. I Bošnjakovića ističem kao uzor za 

znanstvenike i istraživače našega Sveučilišta. 

Danas slavimo 348. godišnjicu od osnutka Sveučilišta u Zagrebu. Sveučilište je s 

više od 8.000 zaposlenih jedan od najvećih poslodavaca u Hrvatskoj, a po broju studenata 

je među 15 najvećih sveučilišta u Europi. Čak 57% svih objavljenih radova hrvatskih 

znanstvenika u znanstvenim časopisima u 2016. godini dolazi, prema bazi Web of 

Science, sa Sveučilišta u Zagrebu te ono čini barem 50% hrvatske znanosti. Ponajviše 

zbog znanstvenih radova objavljenih u prestižnim časopisima Nature i Science našli smo 

se u 2016. godini oko 450-tog mjesta na poznatoj Šangajskoj listi sveučilišta u svijetu, što 

nažalost nismo ponovili i u 2017. godini. Ipak, na Scimago listi svjetskih sveučilišta 

trenutačno smo na do sada najboljem 457. mjestu, dok smo na Leidenskoj listi na 358. 

mjestu prema broju publikacija kao glavnom indikatoru. 

Također, broj radova znanstvenika sa Sveučilišta koji su referencirani u bazi Web of 

Science u kontinuiranom je porastu od 2013. do 2016. godine, unatoč poteškoćama s 

financiranjem znanosti iz javnih izvora. Pritom treba istaknuti da je u kontinuiranom 

porastu i citiranost radova znanstvenika sa Sveučilišta te je ona najbolja do sada za 

proteklo petogodišnje razdoblje. 
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Naši znameniti znanstvenici Mohorovčić i Bošnjaković djelovali su u području koje 

danas popularno zovemo STEM, od kratica Science, Technology, Engineering i 

Mathematics. Upravo u tom području, uključujući medicinu, objavljuje se najviše radova 

na Sveučilištu u Zagrebu. To su dakle, prema bazi Web of Science, najproduktivnija 

područja publiciranja radova sa Sveučilišta u Zagrebu. Naime, 65% ukupno objavljenih 

članaka u časopisima u 2016. godini sa Sveučilišta u Zagrebu pripadaju sljedećim 

područjima: inženjerstvo, kemija, fizika, matematika, opća interna medicina, kardiologija i 

kardiovaskularni sustav, znanost o materijalima, računalna znanost te ostalim temama iz 

znanosti i tehnologije. Uz to treba istaknuti da je u 2016. godini 66% novih doktora 

znanosti na Sveučilištu bilo s fakulteta srodnih STEM-u, tj. iz područja prirodnih znanosti, 

tehničkih znanosti, biotehničkih znanosti, kao i biomedicine i zdravstva, a najviše ih je 

bilo sa Medicinskog fakulteta (ukupno 88 u 2016. g.) i Prirodoslovno-matematičkog 

fakulteta (ukupno 67 u 2016. g.). Također, od 641 nove teme disertacija u izradi, koje je 

Senat Sveučilišta u 2016. godini odobrio u okviru pokretanja postupka stjecanja doktorata 

znanosti, čak 73% bilo je iz prirodoslovnog, tehničkog, biomedicinskog i biotehničkog 

područja. 

Od upisanih studenata na preddiplomske i integrirane studije Sveučilišta u prošloj 

akademskoj godini njih 46% upisalo je STEM ili srodne fakultete iz područja prirodnih 

znanosti, tehničkih znanosti, biotehničkih znanosti, kao i biomedicine i zdravstva. Time 

smo na tragu svjetskih pokazatelja i stremljenja te kroz obrazovanje tih budućih stručnjaka 

snažno doprinosimo bržem tehnološkom i gospodarskom razvoju naše zemlje. 

Popunjenost nakon upisa bila je oko 90% ili više za te fakultete, kao i 92% za Sveučilište u 

cjelini. U za naše društvo posebno važnom biomedicinskom i biotehničkom području 

popunjenost studijskih kapaciteta na prvoj godini studija bila je čak 97%, odnosno 99%. 

Međutim, potrebno je uložiti dodatne napore da se poveća popunjenost mnogih studija na 

diplomskoj razini, koja je sa 108% popunjenosti izvrsna jedino za studije iz područja 

biomedicine i zdravstva. 

Za 35 projekata financiranih iz europskog programa Obzor 2020 u 2016. godini 

sastavnice Sveučilišta primile su više od 7 milijuna eura, od čega su više od 90% dobile 

sastavnice Sveučilišta koje djeluju u STEM ili srodnim područjima (medicina, 

informatika, agronomija). Najviše sredstava iz programa Obzor 2020 uspjeli su privući 

Fakultet elektrotehnike i računarstva, Medicinski fakultet, Fakultet strojarstva i 

brodogradnje, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije te Građevinski fakultet. 

Od 8 znanstvenih centara izvrsnosti, koji su djelovali u protekloj godini na 

Sveučilištu u Zagrebu, čak 6 ih je iz STEM ili srodnih područja, a nositelji tih projekata 

dolaze sa Prirodoslovno matematičkog fakulteta, Fakulteta elektrotehnike i računarstva, 

Medicinskog fakulteta, Farmaceutsko–biokemijskog fakulteta i Agronomskog fakulteta. 

Svaki od sljedećih 6 centara izvrsnosti sa Sveučilišta dobio je oko 37 milijuna kuna za 

višegodišnje financiranje putem Europskog fonda za regionalni razvoj te im od srca 

čestitam: 

- Znanstveni centar za reproduktivnu i regenerativnu medicinu, 

- Znanstveni centar izvrsnosti za temeljnu, kliničku i translacijsku neuroznanost, 

- Znanstveni centar izvrsnosti za bioraznolikost i molekularno oplemenjivanje bilja, 

- Znanstveni centar izvrsnosti za personaliziranu brigu o zdravlju, 

- Znanstveni centar izvrsnosti za znanost o podatcima i kooperativne sustave, 
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- Znanstveni centar izvrsnosti za kvantne i kompleksne sustave te reprezentacije 

Liejevih algebri. 

Treba reći da je bespovratna sredstva dobio i naš Sveučilišni Centar za prijenos 

znanja u biotehnologiji, kao dio Znanstvenog centra izvrsnosti za virusnu imunologiju i 

cjepiva Sveučilišta u Rijeci. 

Vjerujem da bi naši znameniti STEM-ovci Mohorovičić i Bošnjaković bili ponosni 

na do sada spomenute rezultate koji su postignuti na Sveučilištu u Zagrebu, ali to nije sve. 

U 2015. godini na sajmu inovacija ARCA inovatori sa sastavnica Sveučilišta osvojili su 5 

zlatnih, 6 srebrnih i 3 brončane medalje. U 2016. godini inovatori sa Sveučilišta osvojili su 

na sajmu ARCA Veliku nagradu Grand Prix te 3 zlatne, 4 srebrne i 5 brončanih medalja. A 

ove 2017. godine, prije manje od 2 tjedna, na sajmu inovacija ARCA Sveučilište u 

Zagrebu osvojilo je tri zlatne medalje (za inovatore s Fakulteta elektrotehnike i 

računarstva, Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta i Metalurškog fakulteta), kao i 5 

srebrnih te 3 brončane medalje. Također su na povezanom sajmu inovacija AGRO ARCA 

u 2017. godini dvije srebrne medalje osvojili Prehrambeno-biotehnološki fakultet i 

Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. 

Na međunarodnim sajmovima inovacija izvan Hrvatske također su u 2016. i 2017. 

godini dodijeljene nagrade za inovatore sa Sveučilišta u Zagrebu i to npr.: 

1) Na međunarodnom sajmu inovacija IWIS 2017 u Poljskoj (International 

Warshaw Invention Show 2017) osvojene su jedna platinasta medalja (Fakultet kemijskog 

inženjerstva i tehnologije), dvije zlatne medalje (Šumarski i Grafički fakultet), jedna 

srebrna (Fakultet strojarstva i brodogradnje) i jedna brončana medalja (Elektrotehnički 

fakultet). 

2) Na 45. Salonu inovacija u Ženevi ove godine predstavnici triju fakulteta sa 

Sveučilišta u Zagrebu dobili su medalje. Zlatnu medalju s posebnom pohvalom i nagradu 

grada Ženeve dobio je Grafički fakultet, a srebrne medalje Fakultet prometnih znanosti i 

Šumarski fakultet. 

3) U studenom 2016. godine na 65. međunarodnom sajmu inovacija INNOVA 

2016 u Bruxellesu predstavnici Grafičkog fakulteta dobili su glavnu nagradu Grand Prix. 

Zlatne medalje dobili su predstavnici Grafičkoga fakulteta, Građevinskoga fakulteta, te 

Fakulteta prometnih znanosti u Zagrebu u suradnji s Radionicom željezničkih vozila 

Čakovec. Potonji je nagrađen i posebnom nagradom — zlatom Svjetske organizacije za 

zaštitu intelektualnoga vlasništva. Na sajmu INNOVA 2016 srebrnu medalju dobili su 

predstavnici Šumarskoga fakulteta. 

4) Nagrade za inovacije osvajali su i studenti Sveučilišta u Zagrebu. U studenom 

2016. godine u kineskome gradu Kunshanu, na 9. međunarodnoj izložbi inovacija IEIK 

2016 (9th International Exhibition of Inventions), sudjelovale su četiri sastavnice 

Sveučilišta u Zagrebu uz potporu Udruge inovatora Hrvatske i Hrvatske zajednice 

tehničke kulture. Zlatne medalje za inovacije dobili su studenti s Fakulteta elektrotehnike i 

računarstva, Medicinskoga fakulteta i Fakulteta kemijskoga inženjerstva i tehnologije. 

Najviše medalja, dvije srebrne i jednu brončanu, dobili su studenti Fakulteta strojarstva i 

brodogradnje. 

Sveučilišni Centar za istraživanje, razvoj i transfer tehnologije (CIRTT) koji 

podržava sastavnice i stručnjake sa Sveučilišta, u 2016. godini započeo je s provedbom 

četiriju projekata za koje je ostvareno financiranje u sklopu Programa podrške uredima za 
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transfer tehnologije (UTT Program) koji vodi Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, 

inovacije i investicije – HAMAG-BICRO. Četiri projekta iz područja elektrotehnike i 

medicine dobila su od 376.000 do 560.000 kuna, a izvode se na Fakultetu elektrotehnike i 

računarstva i Medicinskom fakultetu. Osim navedenog, u 2016. godini krenuli su novi 

projekti odabrani u šestom krugu Provjera inovativnog koncepta (PoC) agencije 

HAMAG-BICRO. Od ukupno 62 projekta odabrana na nacionalnoj razini, uz stručnu 

podršku Centra za istraživanje, razvoj i transfer tehnologije, na Sveučilištu u Zagrebu 

provode se 23 projekta u ukupnoj vrijednosti od gotovo 7 milijuna kuna, od kojih se 9 

provodi na Fakultetu elektrotehnike i računarstva, 3 na Prirodoslovno-matematičkom 

fakultetu, a ostali na drugim fakultetima uglavnom iz područja STEM. 

Imajući u vidu vrijedne rezultate inovatora, inženjera i drugih stručnjaka koji se 

bave primijenjenom znanošću i inovacijama sa Sveučilišta u Zagrebu prisjećam se 

praktičnih postignuća našeg velikana Mohorovičića iz meteorologije i seizmologije, a 

istaknuo bih i sljedeći citat Bošnjakovića: Inženjerstvo je, prije svega, i zanimanje umijeća 

i odgovornog stvaranja, za koje je znanstvena utemeljenost značajan, ali samo jedan, iako 

neophodan, dio. 

Pripomenuo bih da se popularna kratica „STEM“ danas pojavljuje u različitim i 

dopunjenim inačicama. Tako se npr. umjesto matematike pod slovom „M“, rekao bih s 

pravom, ističe i medicina. Ili se dodaju discipline poput prava (engl. Law) i ekonomije 

(engl. Economics) pa dobivamo npr. „STEMLE“. Postoji i oblik „STEMS2“ sa dodanim 

slovima za Social Sciences. Pojavljuje se i  „STREAM“ u kojem su dodani robotika i 

umjetnost (engl. Arts), kao i druge varijacije koje obuhvaćaju ponajprije umjetničko 

područje, medicinu, ekonomiju ili poduzetništvo, robotiku, ali i društvene znanosti. Ja bih 

osobno najradije kratici „STEM“ dodao edukaciju (engl. Education) i poduzetništvo 

(Entrepreneurship) te tako dobio „ESTEEM“ sa značenjima „poštovanje“ ili „vrijednost“. 

Naime, obrazovanje je proces kojim se stječu STEM znanja i vještine, jednom riječju 

umijeća, a poduzetništvom se iz njih stvara nova društvena i ekonomska vrijednost. 

Mnoge nove inačice kratice STEM, naglašavaju i važnost obrazovanja koje se stječe na 

našim velikim fakultetima poput Pravnoga ili Ekonomskoga, ali i vrijednosti koju našem 

društvu daju umjetničke akademije Sveučilišta. Tako su kreativne industrije, odnosno 

umjetnost i kultura, ali i industrija slobodnog vremena, u 2015. godini pridonijele s više od 

700 milijardi dolara BDP-u Sjedinjenih američkih država. Dizajn proizvoda, o čemu se 

poučava na Grafičkom te Arhitektonskom fakultetu, također je važan činitelj uspješnog 

marketinga te oblikovanja i prodaje proizvoda, uključujući visokotehnološku ICT 

industriju. 

U posljednje se vrijeme sve više govori i o tzv. umijećima za 21 stoljeće (engl. 21st 

Century Skills) koja su neophodna za uspjeh u novim društvenim okolnostima, na 

suvremenim radnim mjestima, u međunarodnom okruženju, u današnje doba brzih 

promjena te sveprisutne primjene informacijsko-komunikacijskih tehnologija. Osim 

prethodno navedenih STEM-u srodnih umijeća, suvremeno društvo 21. stoljeća sve više 

traži umijeća kritičke procjene dobivenih informacija, medijsku pismenost, diseminaciju 

znanja, suradnju s drugima, međuljudske vještine na radnom mjestu i u odnosu s 

klijentima i partnerima, interkulturnu kompetenciju, fleksibilnost i prilagodljivost 

promjenjljivim uvjetima na poslu, kao i pri promjeni zanimanja, zatim sposobnost 
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rješavanja problema, inovativnost i kreativnost, sposobnost cjeloživotnog učenja i 

odgovornost. 

Jedna od najpoznatijih novijih podjela umijeća za 21 stoljeće pod nazivom "Okvir 

za učenje u 21. stoljeću" („Framework for 21st Century Learning“) nastala je suradnjom 

vodećih obrazovnih institucija u SAD-u i poslovnih tvrtki od kojih je većina iz područja 

medija i informacijsko-komunikacijskih tehnologija ICT-a (npr.: AOL Time Warner, 

Apple, Cisco Systems, Dell, Microsoft Corporation, SAP i dr.). Na temelju ankete koju je 

provela American Management Association o ključnim umijećima za 21 stoljeće razvijeni 

su novi prijedlozi za nastavne kurikule. Zanimljivo je da, osim tehničkih ili području 

STEM srodnih umijeća, poput matematike i znanosti, prema ovom Okviru u žarište dolazi 

i umijeće izražavanja na engleskom jeziku te korištenje drugim svjetskim jezicima, kao i 

umjetnost, ekonomija, povijest i javna uprava. I u pogledu umijeća za 21. stoljeće 

pokazuje se ključna uloga nekih obrazovnih područja našeg Sveučilišta koja pokrivaju 

umjetničke akademije, Ekonomski i Pravni fakultet, ali i Filozofski fakultet koji je vodeći 

u Hrvatskoj iz obrazovanja na području stranih jezika. Nadalje, ovaj okvir umijeća za 21 

stoljeće obuhvaća i više razine razumijevanja temeljnih obrazovnih disciplina iz 

perspektive globalne svjesnosti, participacije u civilnom društvu, zdravstvene i ekološke 

pismenosti, te financijske, poslovne i poduzetničke pismenosti. Osim ICT pismenosti, 

naglasak je i na kritičkoj prosudbi informacija, odnosno na informacijskoj te medijskoj 

pismenosti koja se poučava na mnogim društvenim fakultetima Sveučilišta poput Fakulteta 

političkih znanosti, ali i na Hrvatskim studijima. Zaključio bih da su sastavnice Sveučilišta 

u Zagrebu, kroz obrazovna područja koja pokrivaju, uspješne u svim STEM i srodnim 

disciplinama, kao i u poučavanju mnogih umijeća koja se spominju u teorijskim 

razmatranjima tzv. „umijeća za 21 stoljeće“. 

Sjetimo se Mohorovičića koji se, osim hrvatskim, služio i engleskim, njemačkim, 

talijanskim, francuskim, latinskim i grčkim jezikom. Istaknuo bih i primjer Sveučilišta u 

Varšavi na kojem studenti mogu učiti čak 37 različitih jezika, što je možda i doprinijelo da 

Poljska više od 10 godina, tj. od 2006. do 2016. godine, ima najstabilniji i najveći 

prosječni porast BDP-a (čak 3.5% godišnje) među zemljama Europske unije, bez obzira na 

višegodišnju ekonomsku krizu i stagnaciju u Europi. 

S druge strane, na našem Sveučilištu, na našem Filozofskom fakultetu uče se 34 

jezika, pa vjerujem da se i Hrvatskoj, nakon ulaska u Europsku uniju pruža takva 

mogućnost. A vidimo da smo krenuli u dobrom smjeru. 

Posebno želim istaknuti da se na Sveučilištu u Zagrebu u 2016. godini na engleskom 

jeziku u potpunosti izvodilo 14 studijskih programa, od čega više od 50% iz STEM i 

srodnih područja. Na Medicinskom i Ekonomskom fakultetu izvodila su se po dva studija 

na engleskom jeziku. Također, mnoge sastavnice svojim studentima omogućuju pohađanje 

pojedinih kolegija i na engleskom jeziku, što treba pohvaliti i dodatno poticati. 

Sveučilište je dobro povezano s međunarodnim obrazovnim okruženjem te je 

međunarodna suradnja Sveučilišta u 2016. godini financirana s 2,4 milijuna kuna iz 

proračuna Sveučilišta, kao i s približno 4,3 milijuna eura iz programa Erasmus+ za 

razdoblje od lipnja 2015. do lipnja 2017. godine, odnosno sa 747 tisuća eura za suradnju sa 

zemljama izvan EU. Prema raspoloživim podacima, godišnje smo prosječno imali oko 

900 studenata u odlaznoj mobilnosti koji su boravili u zemljama poput Njemačke, 

Austrije, Španjolske, Poljske i Italije, dok je prosječno oko 700 studenata godišnje 
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dolazilo na studijski boravak na Sveučilište u Zagrebu, ponajviše iz Poljske, 

Njemačke, Španjolske, Francuske i Italije. Mobilnost studenata najviše je bila vezana uz 

društvene fakultete poput Filozofskog, Ekonomskog i Pravnog. 

Posebno treba istaknuti akademsku mobilnost zaposlenika Sveučilišta, koji su u 

2016./2017. akademskoj godini ostvarili čak 3.444 boravka u inozemstvu, od toga 404 kao 

gosti predavači na stranim sveučilištima. U istoj godini ostvarena su i 602 dolazna 

boravka zaposlenika inozemnih sveučilišta, od kojih 260 predavača. 

Posebno bih pohvalio Sveučilišno Poslijediplomsko središte Dubrovnik na kojem 

je u 2016. godini organizirano 36 skupova s ukupno 648 stranih i 597 domaćih sudionika. 

Uz to je u Interuniverzitetskom centru Dubrovnik (IUC) tijekom 2016. godine održan 

ukupno 61 tečaj i 11 konferencija sa 1.946 sudionika od kojih je oko 2/3 bilo iz 

inozemstva. 

Sveučilište je posebno aktivno i na području tjelesne kulture, a 2016. godina bila je 

na tom području najuspješnija do sada jer su te godine organizirane Europske sveučilišne 

igre Zagreb - Rijeka 2016, koje su službeno otvorene 13. srpnja na stadionu Mladost. Na 

tim se igrama u 24 sporta natjecalo više od 5000 sudionika s više od 400 sveučilišta iz 

četrdesetak zemalja, a Sveučilište u Zagrebu nedavno je u travnju 2017. u Coimbri u 

Španjolskoj dobilo priznanja kao najuspješnije sveučilište, dok je Grad Zagreb dobio 

priznanje kao najbolji organizator. 

Na kraju, Sveučilište njeguje i odgojnu komponentu rada sa studentima što se 

posebno vidi na području zbornog pjevanja jer se u okviru programa Universitas Cantat 

redovito održava manifestacija Festa Choralis koja je u travnju ove godine u 

suorganizaciji Stomatološkog fakulteta okupila zborove s deset sastavnica Sveučilišta. 

Od drugih događanja na Sveučilištu u proteklih godinu dana koja se odnose na 

studente pohvalio bih tradicionalno uspješnu Smotra Sveučilišta, nove mrežne stranice 

Sveučilišta, aplikaciju za evidenciju međunarodne suradnje Sveučilišta, web servis 

Rektorskog zbora pod nazivom „Forum stipendija“ te dodjelu čak 183 Rektorove nagrade 

za ukupno 728 studenata. 

Sveučilište se u posljednje vrijeme uključilo i u kurikulnu reformu te je u suradnji s 

HAZU, MZO i drugim tijelima ugostilo skup koji su se bavio analizom kurikulnih 

dokumenata. Želim naglasiti da su tzv. Plava, Bijela i Crvena knjiga dale velik doprinos 

analizi, kritici i unaprjeđenju tog važnog procesa u hrvatskom društvu. U zakonodavnom 

smislu spriječili smo obezvrjeđivanje sveučilišnog sustava visokog obrazovanja 

pokrenuvši postupak pred Ustavnim sudom u vezi Zakona o HKO čijom se jednom 

stavkom željela odrediti ista razinu za sveučilišne diplomskih studija kao i za 

specijalističke diplomske stručne studije. 

Na kraju, imajući u vidu kadrovsko popunjavanje i pomlađivanje Sveučilišta, uspjeli 

smo osigurati trajno zapošljavanje više stotina znanstvenih novaka koji su stekli doktorate 

znanosti jer smo potaknuli da resorno ministarstvo 13. svibnja 2016. izda Uputu o 

raspisivanju natječaja za radna mjesta na Sveučilištu u sklopu raspoloživih sredstava u 

državnom proračunu, kojom je javnim sveučilištima dana načelna prethodna suglasnost za 

raspisivanje natječaja za koeficijente koji su se oslobađali istekom ili prestankom ugovora 

o radu znanstvenih novaka od 1. siječnja 2015. godine. 
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Sveučilišni Ured za ljudske resurse je, ne računajući odobreni broj radnih mjesta u 

sklopu razvojnih koeficijenata, u 2016. godini pripremio i izdao suglasnosti za preko 1.300 

radnih mjesta na Sveučilištu u Zagrebu, odnosno 1.400 suglasnosti u 2016. godini. 

Sljedeće godine slavit ćemo 130 godišnjicu rođenja Andrije Štampara, kojeg bih se 

spomenuo na kraju mojega današnjeg izlaganja. Rođen je u Brodskom Drenovcu, između 

Slavonskog Broda i Požege. U Kraljevini Jugoslaviji od 1919. godine bio je načelnik 

higijenske službe Ministarstva narodnog zdravlja u Beogradu. Nakon 2. svjetskog rata bio 

je ravnatelj Škole narodnoga zdravlja u Zagrebu, dekan Medicinskoga fakulteta, rektor 

Sveučilišta u Zagrebu, predsjednik Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti (1947. – 

1958.) i osnivač Instituta za higijenu rada. Bio je jedna od najzaslužnijih osoba na 

području javnoga zdravstva i preventivne medicine, i to ne samo u Hrvatskoj, već i u 

svijetu. Budući da je Štampar djelovao i u Beogradu bilo je onih koji su ga napadali i 

omalovažavali. Odgovor takvima jest da je iza njega ostalo njegovo veliko djelo, a ako i 

jest bilo stvari koje su mu se mogle prigovoriti one su beznačajne u odnosu na njegovu 

ostavštinu. 

I Škola narodnog zdravlja "Andrija Štampar" koju je on osnovao i čiju smo 90-

godišnjicu nedavno proslavili, ustanova je svjetskoga glasa i dio našega Medicinskoga 

fakulteta koji je sam za sebe po broju objavljenih relevantnih znanstvenih radova druga 

znanstvena ustanova u Hrvatskoj (iza Sveučilišta u Zagrebu kojeg je dio) i čiju ćemo 100 

godišnjicu uskoro proslaviti. I to je dio ostavštine velikana Andrije Štampara. 

Isto bih rekao i za Sveučilište u Zagrebu kojem se ponekad zamjeraju izdvojene 

stvari zanemarujući njegovu cjelokupnu djelatnost i ostavštinu. Kao što je i red na 

ovakvim svečanostima trudio sam se govoriti o uspjesima. Sigurno da ima toga što 

možemo još unaprijediti ali gledajući u cjelini Sveučilište je napredovalo te uspješno 

ostvarivalo svoje poslanje u okviru sveučilišne autonomije kao prva znanstvena, 

obrazovna i kulturna ustanova u našoj Lijepoj domovini kojoj su potrebne takve ustanove i 

koja ih zaslužuje kao nosioce napretka i nacionalnog identiteta ne samo na domaćoj nego i 

na regionalnoj i Europskoj razini, ali koja ima i obvezu da ih podupire i pomaže im u 

njihovu djelovanju i razvoju. 

U ime Sveučilišta u Zagrebu zahvaljujem svim sastavnicama i njihovim vodstvima, 

kao i svim zaposlenicima Sveučilišta, nastavnicima, znanstvenicima te stručnom i 

administrativnom osoblju, kao i svim studentima, na radu, trudu i zalaganju za dobrobit 

našeg Sveučilišta u proteklom razdoblju te vas pozivam da zajedno proslavimo i ovaj Dies 

academicus – Dan Sveučilišta te svi zajedno nastavimo dalje. 


