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Poštovane dame i gospodo, gospodine rektore,  
 
odlučio sam reći nekoliko riječi polazeći uglavnom od ovog dokumenta, Deklaracije 
Iskorak 2001, koji smo sada dobili, jer mi se čini da on oslikava stanje trenutka. U njemu 
se zapravo definira gdje smo. Čini mi se da smo negdje pred ljeto uglavnom dovršili 
razdoblje kritičnih observacija, te evaluacije i spoznaje o stanju na Sveučilištu. Svi ti 
evaluacijski dokumenti koje smo ranije dobili po meni imaju dvije glavne poruke: prvu 
da su promjene neminovne, i drugu, da promjene treba inicirati iznutra, iz Sveučilišta. 
 
U tom smislu vidim ovu Deklaraciju kao prepoznavanje glavnih smjerova u kojima 
bismo sada trebali nastaviti. Pobrojano je pet točaka. Među njima točka B spominje brigu 
o akademskom razvoju studenata, a točka D ističe potrebu stvaranja partnerstva s ostalim 
relevantnim društvenim segmentima u Hrvatskoj. Za te dvije točke mi se čini da im se 
može pristupiti staloženo i razvijati ih uobičajenim tempom. Mislim da točka B, a s njom 
i točka D, zapravo znače da moramo vrlo razložno ući u posao implementiranja 
Bolonjske deklaracije, i u tom smislu gledati kako da naše buduće nastavne smjerove, 
programe i studije transformiramo i prilagodimo onome što se danas u Europi očekuje od 
svih sveučilišnih sredina. Kroz taj proces prolaze i suočavaju se s mnogim otvorenim 
pitanjima brojna druga europska sveučilišta, uključujući i ona iz zemalja jakih i dugih 
tradicija. Ovaj put čini se da su anglo-saksonske zemlje u nešto lakšoj situaciji pošto su 
propozicije Bolonjske deklaracije najbliže njihovim visokoškolskim sustavima. Međutim, 
čitav niz drugih zemalja je ili ušao u te reforme ili je pred njima. Dakle, to su dvije točke 
za koje se nadam da ih možemo mirno akademski raspraviti i tako doći do kvalitetnih 
rješenja. Još uvijek za to imamo dovoljno vremena.  
 
Točke A, C i F kod mene izazivaju određenu brigu o tome kako će izgledati vremensko 
razvijanje tih tema. Točka E koja govori o potrebi izgradnje odgovarajuće legislative, tj. 
uspostave zakonskih okvira koji bi osigurali optimalan budući razvoj Sveučilišta. Kod 
nas je rad na donošenju takvih zakona zapravo već uzeo maha, i mi, Sveučilište, mislim, 
tu definitivno gubimo tempo, kao što smo već mogli uočiti proljetos. Mi tu nismo 
sustavno prisutni, nego je zapravo, na sreću, prisutno nekoliko slučajnih pojedinaca iz 
naše sredine. Vjerojatno ćemo stoga u doglednoj budućnosti biti u situaciji da ćemo 
morati prakticirati u našoj sredini zakonske propozicije, koja će, čak i ako budu napisane 
i izglasane s najboljim namjerama, imati pretenziju biti homogeno primjenjive na mnoge 
raznorodne situacije, tj. tipove visokoškolskih struktura. Nasuprot tome, čini mi se da bi 
nama bila najkorisnija ona legislativa koja bi nudila rješenja primjerena sadašnjem stanju 
naših sveučilišta. Do takvih zakonskih polazišta bilo bi moguće doći samo uz već 
ustanovljene dovoljno jasne predikcije o ključnim elementima budućeg sveučilišnog 
sustava u Hrvatskoj. Promišljanja o tim elementima trebala bi prethoditi, ili barem 



koincidirati, s traženjem zakonskih rješenja, te pisanjem prednacrta odgovarajućih 
zakona. Mislim da nam ovaj čas definitivno takva usklađenost manjka.  
 
Točka C je u tom smislu indikativna. Svakako je jedinstvo znanstvenih istraživanja i 
studijske nastave jedna od osnovnih neupitnih postavki.. Ovaj čas i samo Ministarstvo 
zbog praktičnih razloga, čini se, odlučuje se na jedan redoslijed koji stavlja po strani 
aspekte znanstvenog istraživanja, a u prvom planu se bavi Zakonom o visokim učilištima. 
 
Napokon, dolazimo, ponešto izokrenutim redoslijedom, do točke A koja je, čini mi se, 
posebno osjetljiva, i unutar koje bi se moglo dogoditi da uđemo u jedno turbulentno 
stanje unutar Sveučilišta. U toj točki riječ je o raznim aspektima autonomnosti 
Sveučilišta. Prvo što se spominje je njegovo unutarnje ustrojstvo. Puno i često se govori o 
tome da je Sveučilište nepostojeće, da je to jedna labava asocijacija fakulteta, da 
Sveučilištem upravlja Ministarstvo znanosti i tehnologije, itd. Međutim, ne mogu reći, a 
time se vraćam na već spomenute dojmove, da trenutno prepoznajem jasne prijedloge, 
jasne inicijative o tome što konkretno doista napraviti da bi se Sveučilište rekonstruiralo. 
Integracija Sveučilišta je jedan široki pojam koji može u sebi sadržavati razna, moguće i 
međusobno nepomirljiva, rješenja. 
 
Kako sam jedan od govornika koji dolazi iz prirodoslovlja, i kako je moj sadašnji 
institucionalni okvir PMF, slobodan sam podsjetiti, a mnogima ovdje je i poznato, da 
PMF već duže vrijeme nije u stabilnoj, nego u nestabilnoj ravnoteži. Bilo je, stoga, 
neminovno da se, vjerojatno ranije nego druge sveučilišne sredine, upustimo u 
promišljanja kako riješiti taj naš vlastiti relativno nestabilni položaj i time naravno 
dođemo do pitanja što bi to značilo za šire ustrojstvo Sveučilišta. U tom je smislu 
inicijativa s PMF-a već pokrenuta i dana na uvid sveučilišnoj zajednici, i ja se nadam da 
će ona biti uzeta u obzir i u budućim raspravama, uključujući i ove unutar inicijative 
Iskorak 2001. 
 
Kada sam rekao da bismo mogli doživjeti turbulencije, imao sam na umu vrlo vjerojatnu 
mogućnost da se u tim raspravama suočimo i s konfrontacijama, čija neminovnost je 
povezana s objektivno različitim interesima pojedinih fakulteta, formiranim u 
dosadašnjim procesima koji se protežu na nekoliko proteklih desetljeća, i koji su 
rezultirali kompetitivnim (tj konkurentskim), a ne organski usklađenim relacijama 
između raznorodnih dijelova Sveučilišta. Ne bi bilo dobro ako bismo se s tim 
konfrontacijama morali suočavati na našim oficijelnim, senatskim i drugim sastancima. 
Puno bolje bi bilo takve potencijalne konfliktne teme raspraviti u jednoj mirnijoj 
akademskoj atmosferi. U tom smislu bi pokretanje odbora koje su spominjali prethodni 
govornici bio dobar polazni korak. Posebno, mislim da je urgentno potreban odbor u 
kojem bi se otvorile rasprave o konkretnim rješenjima za buduće ustrojstvo Sveučilišta. 
Mislim da bi to bio ključan korak u prijelazu iz prve, evaluacione, faze ove Inicijative u 
onu drugu kojom ćemo napokon pokrenuti reintegraciju i konsolidaciju našeg Sveučilišta. 
 
Zahvaljujem. 


