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Fakultet strojarstva i brodogradnje: 
 
Poštovane kolegice i kolege, 
 
Ova je rasprava dobro došla. Nemoguće je na jednom skupu riješiti sve probleme o 
kojima se do sada raspravljalo i o kojima će se još raspravljati. Ali treba započeti. 
Dopustite mi da najprije odam priznanje organizatorima ovoga skupa. Ne zato što su 
organizirali skup, već zato što se rasprava temelji na vlastitoj kritičkoj analizi koja je 
dobila nastavak. Na temelju nje došli su stručnjaci iz inozemstva i predočili nam sliku 
gdje smo. 
 
Pri promišljanju što treba kazati na ovom skupu, nisam se mogao oteti od jednog iskaza. 
Naime, nedavno je jedan sabornik ustvrdio da hrvatski sveučilišni nastavnici rade 2 do 3 
dana u tjednu. Osim dvojice »dežurnih spisatelja« i nekih slučajnih autora nitko nije 
javno protestirao na takav iskaz. Mišljenja sam, trebalo je javno protestirati. Zapravo je 
potpuno nejasna pozadina iskaza tog sabornika. Netko je u raspravi na stranicama 
“Vjesnika” naveo tezu da je taj iskaz posljedica pritiska međunarodnih institucija poput 
Međunarodnog monetarnog fonda za reorganizaciju hrvatskih sveučilišta. To je danas 
vrlo slikovito potvrdio gospodin rektor kada je spomenuo slučaj s Mađarskom i šest 
tisuća otpuštenih zaposlenika s njihovih sveučilišta. Jedina sreća u tome svemu je što je 
Hrvatska još vrlo daleko od Europe. Stoga je na raspolaganju vrijeme da se nešto 
pravodobno učini. 
 
A sada ono zašto sam zapravo i uzeo riječ. Ovo Sveučilište propustilo je mnoge prilike. 
Valja se osvrnuti samo na jednu. Hrvatsko društvo za sustave organiziralo je u siječnju 
1994. tribinu o dvojbi – “Tehničko sveučilište da ili ne”? Koliko god ta tribina na prvi 
pogled nije bila uspješna, rezultirala je jednim člankom u sadašnjem Statutu Sveučilišta u 
Zagrebu. Na temelju tog članka moguće je u okviru ovog Sveučilišta osnovati određeni 
broj učilišta. U proteklih sedam godina ni jedan od zakonskih svemoćnih dekana nije 
potaknuo ostvarivanje te statutarne odredbe. 
 
Možda u ovom trenutku ne bi trebalo raspravljati treba li ovakvo ili onakvo sveučilište. 
Naime, neosporna činjenica je da ovo Sveučilište nema nikakvu organizaciju. Sveučilište 
ne postoji jer nije organizirano kao takvo. O tome sam i govorio i pisao. Ne može jedan 
rektor voditi i upravljati s 34 dekana. Da postoji uprava koju čine: rektor, dva ili tri 
prorektora te učilišni prorektori koji su ujedno čelnici tih učilišta, ona bi mogla 
djelotvorno voditi ovo Sveučilište. Postavlja se pitanje zašto ovo Sveučilište nema takvu 
organizaciju? Uzrok je u Zakonu o visokom školstvu. Klub hrvatskih humboldtovaca 
organizirao je pravodobno raspravu o tom Zakonu. Prof. L. Budin bio je uvodničar. 
Pripremio je jednu shemu o funkcioniranju Sveučilišta po odredbama tog Zakona. Bilo je 
očito iz te sheme da od organizacije sveučilišta nema niti slova O. Zato se predlaže, kada 
će se raspravljati o novom zakonu, da se najprije načini jedan tokovnik da se vidi što 



dolazi odozgo, što se mora vraćati odozdo (vođenje = upravljanje + reguliranje). Ne može 
se voditi sveučilište naredbama odozgo (upravljanje) bez provjere opravdanosti naredbe, 
njezinih posljedica i odgovornosti davatelja i primatelja naredbi na svim razinama 
(reguliranje). 
 
Konačno, kada se stvori organizacija, što je preduvjet, moguć je pristup izradbi strategije 
razvoja sveučilišta. Tek onda kada se zna da postoji organizirano sveučilište. Ne može se 
razgovarati o sveučilištu ako ono nije ustrojeno. 
 
Sa zadovoljstvom moguće je kazati da jedan fakultet ima nacrt strategije razvoja do 2010. 
To je Fakultet strojarstva i brodogradnje. Pripremljena je rasprava za jesen, jer iz te 
strategije razvoja FSB-a, koja se može uključiti u širu, sveučilišnu strategiju proizlaze 
zadaci tog fakulteta kako unaprijediti studije. Zašto je FSB počeo raditi na vlastitoj 
strategiji? Bio je suočen s činjenicom da je broj upisanih studenata koji studiraju po 
postojećem nastavnom planu u 4. godinu bio vrlo mali. Dobro je što se počelo raditi na 
tome dovoljno rano. Razlog tome je jednostavan, naime ministar znanosti i tehnologije 
najavio je za sljedeću godinu uvođenje školarina. Otvoreno je pitanje koji će se to 
studenti odlučiti na uzimanje kredita pod takvim uvjetima studiranja. Barem na tzv. 
“teškim fakultetima”, među koje se sigurno ubraja i FSB. Hvala! 


