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Govor rektora Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Damira Borasa 

na svečanoj sjednici Senata Sveučilišta u Zagrebu 

povodom obilježavanja početka 350. akademske godine 

Zagreb, Hrvatsko narodno kazalište, 3. studenoga 2018. u 10 sati 

Na početku svečane sjednice Senata povodom obilježavanja početka 350. akademske 

godine Sveučilišta u Zagrebu posebna mi je čast pozdraviti: 

 gospođu Renatu Margaretić Urlić, izaslanicu Predsjednice Republike Hrvatske 

 akademika Željka Reinera, izaslanika predsjednika Hrvatskoga sabora i 

potpredsjednika Sabora 

 gospodina Radovana Fuchsa, izaslanika predsjednika Vlade Republike Hrvatske 

 akademika Zvonka Kusića, predsjednika Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti 

 prof. dr. sc. Dijanu Vican, predsjednicu Rektorskoga zbora Republike Hrvatske, i 

ostale članove Rektorskoga zbora 

 gospođu Jelenu Pavičić-Vukičević, izaslanicu gradonačelnika sveučilišnoga grada 

Zagreba i zamjenicu gradonačelnika 

 dr. sc. Tomu Antičića, izaslanika ministrice obrazovanja i sporta 

 prof. dr. sc. Marija Cifraka, izaslanika kardinala Josipa Bozanića, dekana 

Katoličkoga bogoslovnog fakulteta 

 gospodina Matu Arlovića, suca Ustavnoga suda 

 bivše rektore Sveučilišta u Zagrebu, profesore doktore Zvonimira Šeparovića, 

Marijana Šunjića, Branka Jerena i Helenu Jasnu Mencer 

 rektore sveučilišta jugoistočne Europe i zapadnoga Balkana, 

 prof. dr. sc. Ivanu Franić, pomoćnicu ministrice u Ministarstvu znanosti i 

obrazovanja 

 članove diplomatskoga zbora 

 predstavnike vjerskih zajednica, monsinjora Jurja Jezerinca, vojnog ordinarija u 

miru, protojerera stavrofora paroha Slobodana Lalića i zamjenika muftije 

Mevludina Arslanija 

 prof. dr. sc. Jasminu Havranek, ravnateljicu Agencije za znanost i visoko 

obrazovanje 

 gospodina Petra Miševića, predsjednika Sveučilišnoga savjeta 

 dekanice i dekane sastavnica Sveučilišta u Zagrebu 

 gospođu Dubravku Vrgoč, ravnateljicu Hrvatskoga narodnog kazališta 

 predstavnike Studentskoga zbora, studentice i studente Sveučilišta u Zagrebu 

 predstavnike znanstvenih instituta 

 predstavnike sudstva, zdravstva, gospodarstva i banaka 

 sve djelatnike Sveučilišta u Zagrebu 

 predstavnike medija i ostale drage nam goste! 

Hvala vam što ste svojom nazočnošću i sudjelovanjem uveličali ovu svečanost te time 

potvrdili posebnu važnost i značenje Sveučilišta u Zagrebu. 
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Sveučilište u Zagrebu utemeljeno je prije 349 godina i s početkom ove akademske godine 

ušli smo u 350. akademsku godinu, koju ćemo na različite načine obilježavati tijekom 

sljedećih 12 mjeseci. 

Tri su godine bile posebno važne u povijesti Sveučilišta u Zagrebu: 

 godina 1669. — kada dotadašnji filozofski studij Isusovačke akademije diplomom 

rimskoga cara i ugarsko-hrvatskoga kralja Leopolda I. postaje „Neoacademia 

Zagrabiensis“, 

 godina 1776. — kada carica i kraljica Marija Terezija osniva „Kraljevsku akademiju 

znanosti“ (Regia Scientiarum Academia) s tri studija ili fakulteta: Filozofskim, 

Bogoslovnim i Pravnim, 

 godina 1874. — kad je sveučilište, zaslugom bana Ivana Mažuranića, dobilo sankciju 

cara Franje Josipa i formirano kao moderno sveučilište pod nazivom „Sveučilište Franje 

Josipa I.“ 

Tijekom višestoljetne povijesti sveučilišta, nakon njegova osnutka, naš je narod proživio 

brojne političke promjene — od urote Zrinskih i Frankopana, posljednje najezde i 

povlačenja Osmanlija, Napoleonskih i brojnih drugih europskih ratova do kraja 19. stoljeća, 

austrijskih i ugarskih vladara, Prvoga i Drugoga svjetskoga rata u 20. stoljeću, razdoblja 

Kraljevine Jugoslavije, pa sve do nekoliko desetljeća komunizma i socijalizma, a 

naposljetku i Domovinski rat te prvo potpuno i punopravno osamostaljenje naše države i 

domovine. 

Sveučilište u Zagrebu, uz Zagrebačku biskupiju i Hrvatski sabor, jedna je od 

najdugovječnijih i najpostojanijih institucija u Hrvatskoj s kontinuitetom djelovanja od tri i 

pol stoljeća. Poznavatelji povijesti upozorili bi da je, za razliku od Sveučilišta, Hrvatski 

sabor 1920. godine bio raspušten na više od dva desetljeća. Unatoč opstojnosti, naše je 

Sveučilište tijekom svojega razvoja, pod utjecajem politike u razdoblju od 1918. do 1940. 

godine, čak četiri puta mijenjalo naziv, sve do današnjeg  ̶  „Sveučilište u Zagrebu“. 

Jedno od najvećih dostignuća tijekom razvoja i širenja našega Sveučilišta bila je njegova 

autonomija. Došavši u listopadu 2014. godine na čelo Sveučilišta, nastojao sam zadržati i 

proširiti autonomiju ne samo Sveučilišta u Zagrebu, već sam u svojem tadašnjem programu 

i kasnijem djelovanju isticao potrebu odgovarajuće samostalnosti i autonomije u 

odlučivanju na razini fakulteta i umjetničkih akademija Sveučilišta. U više od dvaju 

prethodnih stoljeća naše je Sveučilište s triju fakulteta i 200 upisanih studenata naraslo na 

današnje 34 sastavnice i oko 70.000 studenata. Od 1874. godine ukupno je više od pola 

milijuna studenata završilo studij na Sveučilištu u Zagrebu. Danas smo po veličini među 

15 najvećih sveučilišta u Europi. 

Još 2014. godine isticao sam da Sveučilište u Zagrebu prije svega čine njegove sastavnice, 

koje njihove uprave trebaju voditi prema svojim strateškim programima, te sam se zalagao 

za pravnu osobnost fakulteta i akademija. Ponovio bih da sam u svojem programu rada te 

2014. godine istaknuo „uvjerenje da Sveučilište u Zagrebu, kao baštinik višestoljetnih 
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tradicija, treba u konstruktivnom dijalogu s predstavnicima svih triju grana vlasti u 

Hrvatskoj, autonomno, samostalno i čvrsto zastupati svoje interese, ali i interese svih 

sveučilišta u Hrvatskoj, uzimajući u obzir realne društvene okolnosti, ali i odbijajući javno 

i glasno, bez straha, pritiske na znanost i obrazovanje jer je to potrebno radi dobrobiti i 

budućnosti Hrvatske.“ 

Sukladno misiji iz aktualne Strategije istraživanja, transfera tehnologije i inovacija 

Sveučilišta u Zagrebu, „Sveučilište u Zagrebu javno je i sveobuhvatno istraživačko 

sveučilište koje pokriva širok raspon znanstvenih i umjetničkih područja“. Zato sam u 

svojemu Programu rada za novo mandatno razdoblje, koje je počelo ove akademske godine, 

naglasio da je Sveučilište u Zagrebu ustrojeno kao „univerzalno“ sveučilište Humboldtova 

tipa u kojem, ne samo sastavnice, već i naši istraživači „imaju veću autonomiju i u svojem 

su istraživačkome radu pod manjim nadzorom i pritiskom korporacija i administracije“. 

Smatram da ideja humboldtovskoga sveučilišta nije zastarjela pa zato posebno podržavam 

da se istraživanje i nastava, koliko je to moguće, temelje na toj višestoljetnoj uspješnoj ideji. 

Prema Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, visoko obrazovanje zasniva 

se na nedjeljivosti sveučilišnoga nastavnog rada i znanstvenoga istraživanja, odnosno 

umjetničkoga stvaralaštva, pri čemu su zadaće sveučilišta znanstveno, umjetničko i razvojno 

istraživanje, posebice ostvarivanje znanstvenih programa od strateškog interesa za 

Republiku Hrvatsku. 

U svojim dosadašnjim izvješćima o radu Sveučilišta u Zagrebu, u govorima povodom ranijih 

proslava Dana Sveučilišta, kao i u svojemu Programu rada rektora za ovo mandatno 

razdoblje isticao sam uspjehe našega Sveučilišta na području nastavnoga rada. U ovoj 

akademskoj godini na sastavnicama Sveučilišta izvodi se čak 149 preddiplomskih studijskih 

programa prema bolonjskomu modelu, 33 integrirana studijska programa, kao i 163 

diplomska studijska programa. Prosječna ocjena koju su nastavnici Sveučilišta dobivali od 

studenata za svoj rad u studentskim anketama, u kojima je sudjelovalo više od 100.000 

studenata, bila je veća od 4 — nastavnici Sveučilišta zaslužuju posebnu pohvalu za svoj rad! 

Naglasio bih da na svim sastavnicama Sveučilišta djeluju povjerenstva za upravljanje 

kvalitetom sastavnice, u koja su uključeni i studenti, te vode procese upravljanja kvalitetom 

na cijelom Sveučilištu. Pritom se koriste dobro razrađenim i standardiziranim dokumentima 

i procedurama te europskim standardima i smjernicama. Kvalitetu i perspektivnost 

studijskih programa i studiranja na Sveučilištu u Zagrebu prepoznaju i maturanti kao budući 

studenti, što je potvrđeno činjenicom da je Sveučilište u Zagrebu među onim 

visokoškolskim ustanovama koje je, unatoč negativnim demografskim kretanjima, još 

uvijek prepoznato kao iznimno poželjno mjesto studiranja. 

Još početkom 2015. godine na simpoziju „Znanost u Hrvatskoj“ u Hrvatskoj akademiji 

znanosti i umjetnosti upozoravao sam na vezu između znanstvene produktivnosti sveučilišta 

i sustavnoga financiranja istraživačkoga rada, kakva je bila u slučaju tzv. zProjekata 

Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta u razdoblju od 2007. do 2013. godine. Nažalost, 

zbog izostanka takvoga načina sustavnoga financiranja istraživačkoga rada, unatoč 
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programskim ugovorima i projektima potpore, posljedica za Sveučilište u Zagrebu bio je, 

prema bazama Web of Science i Scopus, vrlo spori rast broja publikacija u znanstvenim 

časopisima u posljednje dvije-tri godine, što se, naravno, odrazilo i na ponešto lošiji položaj 

na svjetskim rang-listama sveučilišta u 2017. i 2018. godini. 

Prema viziji iz Strategije istraživanja, transfera tehnologije i inovacija Sveučilišta u 

Zagrebu, „Sveučilište u Zagrebu središnje je nacionalno istraživačko sveučilište, koje ima 

vodeću regionalnu ulogu u istraživanjima i inovacijama“, odnosno „svojim će istraživačkim 

rezultatima biti relevantan čimbenik nacionalnoga inovacijskoga sustava i gospodarstva“. 

Brojčani pokazatelji potvrđuju da je Sveučilište u pogledu inovacija posebno napredovalo u 

posljednjih nekoliko godina. Naime, od 2015. godine do danas timovi s velikog broja 

sastavnica Sveučilišta u Zagrebu osvojili su 98 nagrada na međunarodnim sajmovima 

inovacija te je tako naše Sveučilište u tom razdoblju najviše nagrađivana istraživačka 

institucija u Hrvatskoj za inovacije. Također, u razdoblju od 2015. godine do danas, prema 

servisu Google Patents, stručnjaci sa Sveučilišta u Zagrebu imali su više prijavljenih 

patenata od Instituta Ruđer Bošković, pri čemu po broju prijava patenata prednjači 

Fakultet elektrotehnike i računarstva. Nadalje, Sveučilište u Zagrebu ima čak 6 centara 

izvrsnosti, koji su svi krajem 2017. godine dobili po približno 37 milijuna kuna za 

višegodišnje financiranje putem Europskog fonda za regionalni razvoj, po čemu smo 

također najuspješnija istraživačka institucija u Hrvatskoj. Na kraju, timovi istraživača i 

inovatora sa Sveučilišta uspješno su za svoje projekte povlačili sredstva i iz europskog 

programa Obzor 2020, kao i domaća sredstva Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, 

inovacije i investicije — HAMAG-BICRO, npr. za projekte Provjere inovativnog koncepta 

(PoC), kojih je bilo više od dvadeset u proteklome razdoblju. 

Tijekom svojega prvog mandata kao rektor Sveučilišta u Zagrebu trudio sam se da bude 

adekvatno podržano umjetničko, društveno i humanističko područje obrazovanja. U tim 

područjima manja je mogućnost nastavnika i istraživača da svoj rad i istraživačke aktivnosti 

financiraju prijavom međunarodnih projekata iz područja Obzor 2020 i sličnih, odnosno 

domaćih projekata vezanih npr. uz transfer tehnologije, kao što je omogućeno nastavnicima 

iz prirodoslovnih i tehničkih disciplina. Naše Sveučilište većinom je financirano iz 

državnoga proračuna pa je potrebno da stalno osmišljava i ostvaruje doprinos na području 

obrazovanja i drugih aktivnosti kojima se pridonosi društvenomu i kulturnomu razvoju te 

ekonomiji i umjetnosti. Osim važnosti obrazovanja i istraživanja iz STEM područja, mi 

trebamo obrazovati vrsne stručnjake iz svih područja, što Sveučilište u Zagrebu na svojim 

brojnim sastavnicama može i po toj je raznovrsnosti i sveobuhvatnosti itekako 

prepoznatljivo. Na primjer, u suradnji s Hrvatskim vojnim učilištem „Dr. Franjo Tuđman“, 

Ministarstvom obrane i Vladom Republike Hrvatske nedavno je prva generacija kadeta za 

potrebe Oružanih snaga Republike Hrvatske završila sveučilišne preddiplomske studijske 

programe, Vojno inženjerstvo i Vojno upravljanje, a ove akademske godine prvi kadeti 

završit će svoje obrazovanje i na diplomskoj razini. 

Kako bih dodatno istaknuo važnost društvenoga, humanističkoga i umjetničkoga područja, 

spomenuo bih dva naša značajna stručnjaka iz prirodoslovnoga područja. Naš vodeći fizičar 



5 
 

i humanist Ivan Supek bio je jedan od osnivača i prvi direktor Instituta Ruđer Bošković. 

Godine 1969., na tristotu godišnjicu Sveučilišta u Zagrebu, postaje njegovim rektorom. 

Hrvatskom akademijom znanosti i umjetnosti predsjeda od 1991. do 1997. godine. Poznato 

je da Ivan Supek nije bio samo prirodoslovac, već i književnik te je napisao dvadesetak 

romana, drama i komedija. Također, osim knjiga i udžbenika iz fizike, pisao je i djela s 

tematikom filozofije i humanizma. U predgovoru knjizi Filozofija, znanost i humanizam 

Ivan Supek je napisao: „Znanost nije dovoljna. Da bismo bolje shvatili ljudsku maštu, 

stvaralaštvo i motivaciju, moramo priteći umjetnosti. Bez književnoga, likovnog i 

glazbenog iskustva ne bismo razumjeli svakidašnji ljudski govor i čovjeka samog. Time 

bismo promašili također u prosuđivanju znanosti. Najvažnije je da se otresemo međa i 

etiketa kojima je ljudska djelatnost tako diferencirana. Nisu samo estetske teorije jako 

formirane znanstvenim pogledima, nego se u znanosti i umjetnosti često nalaze ista načela, 

pobude i maštovitosti.“ 

Drugi naš poznati matematičar i pedagog, Vladimir Devidé, kao student, asistent, docent i 

profesor proveo je na našem Sveučilištu više od 40 godina. Izdao je podjednaki broj djela iz 

područja matematike kao i iz japanologije i japanske književnosti te nekoliko vlastitih 

književnih djela. Bio je jedan je od najvećih svjetskih poznavatelja haiku-poezije te se 

njegovim imenom naziva i natječaj „Vladimir Devidé Haiku Award“, na koji je ove godine 

pristiglo 700 prijava iz 71 zemlje svijeta. „Jednom su me pitali bih li, da se opet rodim, uzeo 

matematiku kao struku, a japanologiju kao hobi. Odgovorio sam: ni govora, da se ponovno 

rodim, uzeo bih japanologiju kao struku, a matematiku kao hobi.“ – njegove su riječi u 

jednom intervjuu.  

Komplementarno nadopunjavanje prirodoslovnoga, društvenoga i humanističkoga 

poučavanja tijekom cijele njegove povijesti prednost je Sveučilišta u Zagrebu. Također, 

obrazovanje i istraživanje u svim društveno relevantnim područjima naša ja obveza i misija. 

Naši nam studenti i nastavnici trebaju biti u žarištu interesa, a samo kvalitetom nastavnoga 

i istraživačkoga rada možemo privući one najbolje da upisuju studije na Sveučilištu u 

Zagrebu. 

Sporazum o suradnji između Središnjega državnog ureda za Hrvate izvan Republike 

Hrvatske i Sveučilišta u Zagrebu bio je poticaj i za donošenje posebnih upisnih kvota i 

privlačenje mladih Hrvata, pripadnika hrvatskoga iseljeništva i hrvatske manjine. 

Koji izazovi očekuju Sveučilište u Zagrebu u predstojećem razdoblju? Prije svega, zajedno 

s drugim sveučilištima u Hrvatskoj nastojati osigurati primjereno i stabilno financiranje 

visokoga obrazovanja i znanosti u našoj zemlji. Porastom bruto društvenoga proizvoda 

trebaju rasti i državna izdvajanja na tom području. Naime, broj istraživača na 1.000 

stanovnika u Hrvatskoj među najmanjima je u zemljama Europske unije, a plaće nastavnika 

na sveučilištima i znanstvenika jesu među 25% najlošijih u usporedbi s drugim EU 

zemljama. 

Također, izdvajanje za obrazovanje na svim razinama, kao postotak BDP-a, u Hrvatskoj je 

znatno manje od većine europskih zemalja, odnosno jedno od najmanjih u neto iznosu po 
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stanovniku. Za istraživanje i razvoj (R&D) u Hrvatskoj izdvaja se samo oko 0,8% BDP-a, a 

bruto izdaci po stanovniku u Hrvatskoj i do 5 puta su manji u odnosu na prosjek Europske 

unije (manje od 80 eura u Hrvatskoj, prema oko 400 eura prosječno u EU). Mnogi strateški 

dokumenti Republike Hrvatske preporučuju povećanje izdvajanja za obrazovanje, 

istraživanja i razvoj te je ostvarenje tih najava i preporuka nešto za što se Sveučilište u 

Zagrebu treba i dalje čvrsto zalagati. 

Sveučilište treba biti jedna od najvažnijih „proizvodnih grana“ u našoj zemlji, „industrija“ 

koja stvara buduće samostalne i produktivne članove našega društva u gospodarstvu te svim 

javnim i društvenim djelatnostima, opskrbljene suvremenim znanjem i vještinama te 

motivacijom za sudjelovanje u društvenomu napretku. Međutim, u uvjetima sve manjega 

broja maturanata koji upisuju studijske programe s jedne strane, kao i sve veće konkurencije 

između javnih sveučilišta i veleučilišta te privatnih visokih škola u pogledu privlačenja 

studenata na preddiplomske studije s druge strane, predstoji nam nastojanje za ostvarivanje 

još veće kvalitete nastave te što veće kompetencije naših novoupisanih studenata. Nastavni 

planovi i programi te studijski smjerovi i kvote za upis na studije Sveučilišta u Zagrebu 

trebaju se kontinuirano prilagođavati društvenim potrebama, i to ne samo prema interesu 

studenata za upis, nego i u odnosu na apsorpciju na tržištu rada. 

Na kraju bih posebno istaknuo sljedeće: 

1. Sveučilište u Zagrebu prije svega je obrazovna institucija s tri umjetničke akademije, 

velikim fakultetima iz društveno-humanističkoga područja i mnogim vrhunskim 

fakultetima iz prirodoslovnoga, biomedicinskoga, tehničkoga i biotehničkoga 

područja te je ponajviše usmjereno na temeljno školovanje društveno odgovornih 

osoba koje bi se zbog širine svojih znanja trebale dobro prilagođavati radnim 

sredinama sadašnjosti i budućnosti. Ovo je sveučilište partner, a ne servis 

poslodavcima. 

2. Znanstvena produktivnost Sveučilišta ograničena je vrlo niskim financiranjem 

znanstvenoistraživačkoga rada koje je, prema dosadašnjim programskim 

ugovorima, u prosjeku iznosilo oko 1.000 eura godišnje po istraživaču, a u ukupnom 

iznosu bitno ispod europskog prosjeka te željenih 1.4 do 2.0 posto BDP-a prema 

strateškim dokumentima koje su donijeli i Sabor i Vlada RH. Međutim, Sveučilište i 

njegove sastavnice, a posebice iskusni istraživači, trebaju mnogo više poraditi na 

budućoj znanstvenoj produktivnosti žele li održati ugled i status Sveučilišta. 

3. Nastavnike na Sveučilištu studenti su ocijenili visokim prosječnim ocjenama, a 

povjerenstva za upravljanje kvalitetom uspješno djeluju na svim njegovim 

sastavnicama, pri čemu većina nastavnika vrlo dobro realizira svoju društvenu ulogu 

i obvezu. U pogledu kvalitete i uspješnosti želim da sustav osiguravanja kvalitete 

preraste u kulturu kvalitete, odnosno ne u nužnost i formalnu potrebu, već u 

svakodnevnu primjenu kojoj teži svaki pojedinac sveučilišnoga sustava. 

4. Najveći napredak u posljednjih nekoliko godina Sveučilište je postiglo na području 

inovacija i transfera tehnologije, za što su posebno zaslužni fakulteti iz STEM 

područja, ali i neke druge sastavnice Sveučilišta. 
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5. Posebnu pohvalu dao bih našim studentima koji su vrlo pozitivni i bore se za svoje 

znanje koje će nakon studija moći primijeniti za dobrobit naše domovine. Podsjetio 

bih na njihovo prvo mjesto po broju medalja na Sveučilišnim sportskim igrama prije 

dvije godine, ali i na nagrade koje osvajaju na međunarodnim sajmovima inovacija i 

drugim međunarodnim natjecanjima. Zbog njih smo svi mi ovdje, zbog njih se 

trebamo neprestance usavršavati i njima trebamo biti maksimalna potpora. 

U sljedećoj godini pred nama je niz događaja i aktivnosti kojima ćemo dočekati, obilježiti i 

proslaviti 350. godišnjicu Sveučilišta u Zagrebu. Kao svjedok jednoga njegova trenutka, kao 

82. rektor od 1874. godine, u svome sam se govoru dotaknuo dijela njegove povijesti i 

opisao, iz svojega kuta gledanja, jedan odraz njegove sadašnjosti. 

Svima od srca čestitam Dan Sveučilišta, naš Dies academicus! 

 

Ut vivat et crescat et floreat Universitas studiorum Zagrabiensis! 

 


