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1. sastanka ISKORAK 2001. održanog 5. lipnja 2000. u Rektoratu Sveučilišta u Zagrebu 
s početkom u 9 sati 

Prisutni: K. Bračić, J. Ciglar-Žanić, G. Flego, M. Hraste, S. Jelaska, B. Jeren, B. Kamenar, J. 
Komerički, Z. Kovač, Ž. Kućan, Z. Lacković, V. Leko, H. J. Mencer, D. Milanović, M. Panjičko, V. Ribić, 
D. Sunko i Z. Šikić. 

*** 
 
U svojem nastojanju povećanja nadležnosti, učinkovitosti, modernizacije i aktivnih europskih 
integriranja, Sveučilište u Zagrebu pokrenulo je inicijativu ISKORAK 2001. u okviru koje bi akademska 
zajednica raspravila o bitnim pitanjima razvoja Sveučilišta. Na prvi sastanak ISKORAK-a 2001. rektor 
B. Jeren pozvao je predstavnike HAZU, Sindikata znanosti i visokog obrazovanja, Studentskog zbora, 
te neke članove Inicijativne grupe za promjenu položaja znanosti u Hrvatskoj i Povjerenstvo za 
kontakte s ekspertima Europskog udruženja sveučilišta (CRE) za evaluaciju Sveučilišta u Zagrebu. 
ISKORAK-om Sveučilište u Zagrebu želi okupiti sve institucije i pojedince aktivne u promišljanju 
razvitka znanosti i visokog školstva u Republici Hrvatskoj. Želja je da se svi vrijedni rezultati koje oni 
postižu pridodaju svim aktivnostima Senata i uprave Sveučilišta i iskoriste na dobrobit razvitka 
Sveučilišta. Sveučilište u Zagrebu aktivni je sudionik velikog broja projekata transformacije europskih 
sveučilišnih sustava i svjesno je potrebe hitnog donošenja niza strateških dokumenata kao temelja 
uključivanja u europske procese. Senat Sveučilišta posljednjih je godina vrlo jasno artikulirao i 
pokrenuo niz aktivnosti u tom cilju. Uključivanjem šire akademske zajednice u ISKORAK 2001. želi se 
procese približavanja Europi bitno ubrzati. Tijekom proljeća ove godine Sveučilište u Zagrebu 
evaluirano je od ekspertnih skupina Salzburg Seminara i CRE-a (Udruženja europskih sveučilišta). Za 
potrebe evaluacije napravljen je i Self-evaluation report. Na ovom je sastanku zaključeno da bi 
definiranje aktivnosti inicijative ISKORAK 2001. trebalo uslijediti nakon rasprave o finalnim izvješćima 
spomenutih evaluacija. U raspravi je takoñer posebno istaknuto: 
Akademik D. Sunko drži kako treba prvo razmotriti odnose izmeñu Ministarstva znanosti i tehnologije i 
Sveučilišta u Zagrebu. 
Akademik B. Kamenar izvijestio je kako Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti podržava ovu 
inicijativu i raspravljat će o novim zakonima te javno izaći pred akademsku zajednicu sa svojim 
stajalištima. 
Prof. G. Flego predložio je da se okupe pojedinci i institucije te da se uspostavi suradnja s HAZU, 
saborskim odborima, Rektorskom konferencijom, Europskim domom. Već u lipnju o.g. trebalo bi 
započeti raspravu o Self-evaluation reportu i donošenju novih zakona (Zakon o visokim učilištima, 
Zakon o znanstvenoistraživačkoj djelatnosti, Zakon o školstvu i Zakon o zakladama). 
Prorektor Z. Kovač dodao je još dva zakona o kojima bi se trebalo raspravljati: Zakon o naslovima i 
Zakon o inspekciji u visokom školstvu. 
Akademik Ž. Kućan istaknuo je kako se na Sveučilištu ne poštuju zakoni; naši zakoni štite studente od 
znanja, a profesore od odgovornosti. Stoga postojeće zakone treba što prije mijenjati. 
Prof. dr. sc. J. Ciglar-Žanić napomenula je kako je većina naših profesora neinformirana, pa onda i 
nezainteresirana za suradnju. Da bi se dobila sinergička suradnja, važno je da se profesori informiraju 
o ovom projektu. Treba izaći masovno u medije. 
Prof. Z. Šikić smatra kako ne postoji sustav odgovornosti, već svaki profesor ima svoju autonomiju, a to 
se sve reflektira na studente. Studenti i ne znaju što je pravi studij. 
Gosp. V. Ribić predložio je da bi ova skupina trebala djelovati dvojako: na kratki i na dugi rok te da bi s 
raspravom trebalo započeti odmah, a ne čekati jesen. Iz sveučilišne zajednice valja izvući dobra 
rješenja kako bismo postignuli kompatibilnost. Postavlja pitanje jesu li ostvarene pretpostavke za 
postojanje 1-2 sveučilišta u Zagrebu (srodni fakulteti) da bismo mogli donositi odluke o svom razvoju. 
Prof. M. Hraste istaknuo je kako je temeljna inicijativa integrirano sveučilište. Ne treba nam tromo 
sveučilište. 
Prorektor V. Leko smatra da je ovo važan projekt za razvitak Sveučilišta te predlaže osnivanje užeg 
tijela za odnose s javnošću. 
Rektor očekuje velik doprinos studenata. Razgovarat će sa Studentskim zborom o tome koji bi se 
studenti aktivnije angažirali u projektu. Smatra potrebnim objavljivanje tjednog ili mjesečnog biltena. 
Najavio je ponovni sastanak, a svakako odmah nakon dostave finalnih izvješća obiju ekspertnih 
skupina. O terminu sastanka naknadno će obavijestiti prisutne. 
Sastanak je završio u 10.30 sati. 
 

Prof. dr. sc. Branko Jeren 
 


