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Jakom stranom ovdje spomenutih izvještaja smatram upozorenje kako je stigao zadnji 
trenutak da se stanje stvari počne mijenjati, ako je moguće temeljito. U tome vidim 
pozitivnu stranu i autoevaluacije. Već ona sama predstavlja značajan iskorak, jer s jedne 
strane osvještava određene poteškoće, a s druge strane ukazuje na potrebu mijenjanja 
postojećeg stanja. U smjeru promjena djeluje mnoštvo ljudi, u formalnim i neformalnim 
grupama, i ja se nadam da će biti moguće u tome postići sinergiju. Sada, međutim, ne bih 
govorio o tekstu autoevaluacije, već o onome čega u tome tekstu nema ili je tek 
sramežljivo spomenuto. Prvo, riječ je o odnosu države prema sveučilištu. Taj odnos 
smatram ključnim za našu situaciju. Velika većina europskih sveučilišta je državna. No 
za razliku od zapadnoeuropskih državnika, našima još nije doprlo do svijesti da je država 
veliki snabdjevač financijama znanosti i sveučilišta, ali da posve odustaje od neposrednog 
upravljanja tim djelatnostima. U razvijenome svijetu država ulaže maksimum 
raspoloživih sredstava za te djelatnosti, prepuštajući znanstvenim i sveučilišnim 
ustanovama da dobiveni novac iskoristite na najbolji mogući način. U cijelom nizu 
zakonskih akata i podakata o visokim učilištima i znanstvenoistraživačkoj djelatnosti biva 
posve jasno da naša država nije na razini europskih događanja. Stoga upozoravam na taj 
moment jer mi se čini bitan. 
 
Drugo, kada govorim o odnosu države i sveučilišta ne mislim samo na odnos 
Ministarstva prema sveučilištu kako to određuje Zakon o visokim učilištima, već mislim 
na cjelokupnu zakonsku regulativu. Posebno važnom mi se čini cjelokupnost u vrijeme 
dovršavanja prijedloga novog Zakona o visokom obrazovanju. Želim se naime nadati da 
nećemo upasti u zamku mijenjanja Zakona o visokim učilištima, a da temeljni Zakon 
ispustimo iz vida. Temeljni Zakon, koji je u aktualnoj verziji puno restriktivniji i 
autoritarniji pa i puno etatističniji od ZVU je Zakon o znanstvenoistraživačkoj djelatnosti. 
Onaj tko bi ga želio u potpunosti primjenjivati zapravo bi sakatio ono ljudsko biće koje 
obavlja funkciju ministra za znanost jer ministar ima tolike ovlasti da ih ni intelektualno 
ni fizički ni vremenski nije u stanju obavljati. Smatram da nikakve bitne novine na 
sveučilištu nisu moguće ako se istovremeno ne mijenja i zakon o znanosti. 
 
Treće, financiranje sveučilišta i znanosti također bitno utječe na odnos države i 
sveučilišta. Na jučerašnjem savjetovanju o obrazovanju, u organizaciji sindikata 
"Preporod", cijeli je niz ljudi bio mišljenja kako nema smisla raspravljati o ikakvoj 
promjeni u sistemu školstva ako će hrvatska država i ubuduće tu djelatnost financirati s 
nepunih 3,5% BNP-a nasuprot europskih standardnih 5% koje poveliki broj 
prosperitetnih država premašuje. Problem financiranja je također komponenta koja, 
smatram, nedostaje u Self Evaluation Reportu. A mislim da treba jasno reći: Ukoliko ova 
zajednica želi nastaviti izdvajati nepunih 0,25% BNP-a za znanstvenoistraživačku 
djelatnost nasuprot europskih 1,6%, možemo izraditi i najbolje Zakone, i o visokom 
obrazovanju i o znanstvenoistraživačkoj djelatnosti, no s takvim sredstvima nećemo moći 



ništa bitno promijeniti, nego ćemo i dalje zaostajati i zaostajati dok se jednog dana sustav 
u potpunosti ne uruši. Čini mi se da su to elementi nosivi za pitanje odnosa države i 
sveučilišta. No, dodao bih i četvrti, koji također zadire u autonomiju sveučilišta ali koji, 
po mom sudu, neće biti razriješen bez političke volje. Riječ je o konstituciji ili strukturi 
ponajprije Sveučilišta u Zagrebu. Kao što znate, sveučilišta i dalje funkcioniraju kao 
samoupravna udruženja fakulteta pa sveučilište kao institucija zapravo ne postoji. 
Sveučilište koje se sastoji od 34 fakulteta i vjerojatno isto toliko ili još i više pravnih 
osoba, kao institucija ne postoji. Sveučilište kome su zakonom oduzeti 
znanstvenoistraživački instituti i pretvoreni u javne također ne postoji i pitam se da li ono 
može ostvarivati svoju temeljnu funkciju, povezanost znanstvenoistraživačke i nastavne 
djelatnosti. Stoga mi se čini da je pitanje integriranja svih visokoškolskih institucija u 
jednu pitanje vrlo bolno, ali i odlučujuće. Jer, kada se Sveučilištu u Zagrebu iz različitih 
rakursa prigovara da je preglomazno, ta preglomaznost se ne odnosi ni na količinu 
studenata ni na broj nastavnika i istraživača, nego na broj institucija. Sveučilište u 
Zagrebu je institucionalno preglomazno. Kako je u takvoj preglomaznosti neupravljivo, 
mora se dogoditi dubinska institucionalna promjena. Ovoga trenutka ne bih znao 
predložiti na koji način fakultetima kompenzirati gubitak stečenih i naslijeđenih prava no 
kako ovaj skup i nije razgovor o detaljima nego o strateškim smjernicama, smatrao sam 
potrebnim i taj problem staviti na raspravu. U tome sklopu treba sasvim ozbiljno 
razgovarati o reintegraciji nekih, a možda i većine tzv. javnih znanstvenoistraživačkih 
instituta u Sveučilište, pogotovo onih koji su do '94.g. bili dio Sveučilišta.  
 
I konačno, gotovo svi dokumenti koje sam čitao, i Europske zajednice i brojnih zapadnih 
zemalja kao i pojedinih sveučilišta, posebnu pažnju posvećuju problemu koji je naročito 
aktualan za naša sveučilišta a posebno za zagrebačko. Ne bih si htio laskati ali, iako sam 
nakupio podosta godina, ja spadam među mlađe osobe na ovome skupu, a to nije posebno 
pozitivno. Mislim na brigu za znanstveni pomladak. On je s jedne strane garancija da će 
naša eventualna postignuća biti nastavljena i proširivana no mladi znanstvenici su, s 
druge, počesto nosioci novih inicijativa i vrlo dinamičnih procesa u poslu koji obavljamo. 
Stoga mi se čini da znanstveni pomladak treba biti jedna od strateških točaka kojima 
bismo se morali pozabaviti, naročito zbog dobne strukture Sveučilišta u Zagrebu. Tim 
prije što mi se čini da bi međunarodnu suradnju, koja je također jedan od naših deficita, 
trebalo tijesno povezivati sa znanstvenim pomlatkom. Treba se samo sjetiti kako je 
nastajao, temeljem znanstvenog pomlatka i međunarodne suradnje, institut koji je 
postigao vrhunac znanstvene produkcije u Hrvatskoj. Ako se ne varam, Institut "Ruđer 
Bošković" postigao je svoju izvrsnost tako što je svoje mlade znanstvenike organizirano 
doškolovao na prestižnim svjetskim sveučilištima i institutima. 
 
Svoj prilog raspravi završio bih s nekoliko prijedloga. Da bi Iskorak postao 
supstancijalan, trebalo bi oformiti nekoliko specijaliziranih radnih grupa koje bi 
koordinirano djelovale i koje bi sveučilišnim tijelima ponudile stavove. Ne samo o tome 
što bi trebalo već i o tome što bi bilo moguće učiniti. Djelovanje, proaktivni nastup 
smatram jedinim načinom da Sveučilište u Zagrebu prestane biti sleeping beauty. 


