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Gospodine rektore, dame i gospodo! 
 
Imam privilegiju da sam umirovljenik pa mogu govoriti potpuno neovisno. Proveo sam 
35 godina na Fakultetu strojarstva i brodogradnje ovdje u Zagrebu, baveći se, osim 
nastave uglavnom onime što se danas u svijetu zove "Research & Development", u 
području "Materials Sciences & Engineering". Dozvolite da samo o tom aspektu nešto 
kažem. S pažnjom sam pročitao "Self-Evaluation Report" našeg Sveučilišta i bio sam 
ugodno iznenađen njegovom objektivnošću i iskrenošću. Na stranici 9, međutim, 
namjerio sam se na jedan pasus, koji me je iznenadio, pa dozvolite da Vam ga u originalu 
citiram: "Moreover, the University has no insight into the allocation of Government 
research funds. Thus the University, and scientific community as a whole, has very 
limited possibilities to discuss Government spending in this area" To znači da zapravo 
znanstvena populacija oko Sveučilišta zaista ima vrlo malo utjecaja na to kako se troše i 
ova skromna sredstva za znanost. 
 
Moram reći i kolegi Furiću, budući sam četiri godine bio predsjednik Znanstvenog 
područnog vijeća za tehničke znanosti u Ministarstvu, da je točna njegova izjava da su 
tamo donošeni planovi za prioritetna istraživanja. Ti su projekti uglavnom i realizirani, na 
pojedinim fakultetima; ljudi su poslali svoja izvješća. I sâm sam bio više puta i voditelj 
projekta i sudionik projekta, ali baš nikad me nitko nije pozvao da mi na kraju kaže: ovaj 
projekt je dobar, ili nije dobar; ovaj ćemo moći primijeniti ili nećemo. 
 
U tome je problem. Sjećam se jednog podatka iz 1996. da je 90% objavljenih radova u 
tehničkim znanostima u Hrvatskoj bilo s visokoškolskih ustanova. To je i razumljivo, jer 
u tehničkim znanostima se oko 84% znanstvenika, registriranih u Ministarstvu, nalazi na 
visokoškolskim ustanovama. Tim više začuđuje citirana konstatacija, odnosno stanje koje 
ta konstatacija odražava. Poseban problem je: koliko od tih izraženih projekata je negdje 
u gospodarstvu, odnosno u industriji Hrvatske primijenjeno? 
 
Želim svratiti pozornost da u CRE Reviewers' Reportu ( Summary, točka 16) doslovno 
piše: "Consideration should be given to establishing external advisory board at faculty or 
departmental level, in order to improve cooperation with industry and other employers". 
 
Htio bih reći, da u ovom momentu Hrvatska još nema razvijene infrastrukture i sustava 
poticanja za primijenjena znanstvena istraživanja. Ako pogledate u Njemačkoj, rijetko 
ćete naći neki tehnički univerzitet uz kojeg nije jedan od Fraunhofer-Instituta. 
Fraunhofergesellschaft für angewandte Forschung je društvo osnovano 1947. koje danas 
ima 47 instituta za primijenjena istraživanja iz različitih tehničkih disciplina s oko 9000 
zaposlenih. Ima u drugim zemljama naravno i drugačijih modela, kao što je na primjer u 
Engleskoj University of Warwick, oko kojega je čitav "cluster" tehnoloških centara i 



parkova. Zanimljiv je i model primijenjen u Austriji, koja je nama po svemu bliža. 
Austrija osim svoja tri velika državna znanstveno-istraživačka instituta ima Christian 
Doppler Gesellschaft (CDG), društvo koje čine 20-tak Christian Doppler Laboratories 
(CDL). Što je to CDL? To je kod određenog fakulteta, uz priznatog znanstvenika, grupa 
mladih istraživača, koja je dogovorila s nekim poduzećem u njihovom gospodarstvu 
istraživački projekt na dvije godine i dobila financiranje 50% od države, a 50% od 
dotičnog poduzeća. Nakon dvije godine vrši se vrlo temeljita prosudba što je učinjeno. 
Ako korisnik nije zadovoljan učinjenim ukida se status CDL, a ako je zadovoljan, 
produžuje se za još pet godina. Prema tome, pri daljnjem razvoju svih naših sveučilišta 
treba razmisliti kakav model infrastrukture za "Research & Development" u Hrvatskoj 
treba uspostaviti. 


