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Štovani gospodine Rektore, poštovane dame i gospodo, drage kolegice i kolege, 

Na prvom sastanku projekta ISKORAK 2001, 6. rujna o. g., ostala sam pomalo zbunjena 
raspravom, koja se je doticala mnogih problema Sveučilišta, ali vrlo uopćeno. Očekivala 
sam konkretniju raspravu o prijedlozima tima europskih stručnjaka, koji je, nakon uvida u 
rad Zagrebačkog sveučilišta, napisao Izvješće, lipanj 2000. Iz cjelokupnog izvješća 
vidljivo je da se na Zagrebačkom sveučilištu vrlo mala briga posvećuje unaprijeđivanju 
nastave, osposobljavanju i usavršavanju visokoškolskih nastavnika. Tom sam aspektu 
posvetila pozornost, jer je od mog posebnog interesa. 

U nekoliko paragrafa spomenutog izvješća spominje se “staff development“ (“razvoj 
osoblja”), a njegova se važnost ‘kao instrumenta promjena’ elaborira u paragrafu 23. Tim 
europskih stručnjaka smatra “staff development” ključnim elementom promjena na 
sveučilištu, ukoliko postoji plan i spremnost osoblja za razvoj i osposobljavanje na svim 
stupnjevima i u svim kategorijama. U protivnom, kao što je slučaj na našem Sveučilištu, 
mogućnost za ostvarivanje promjena je ograničena.  

Ne želim ovaj prilog raspravi pretvoriti u predavanje. Međutim, za shvaćanje moje 
inicijative konkretnih akcija u projektu ISKORAK 2001, čini mi se nužnim objasniti upravo 
sintagmu “staff development”, koju tim europskih stručnjaka koristi u svom izvješću. Radi 
se o pojmu koji nije jednoznačani koji ima svoje šire i uže značenje. U svom širem 
značenju ‘staff development’ obuhvaća usavršavanje svih zaposlenih na sveučilištu: 
tajnika, računovođa, bibliotekara itd. Sveučilišni nastavnici su u tome samo jedan 
segment. 

U užem smislu ‘staff development’ (vrlo se često dodaje ‘in the higher education’) 
uključuje osposobljavanje i usavršavanje visokoškolskih nastavnika. Radi se o pokretu u 
visokom obrazovanju koji teži razvoju kompetentnosti visokoškolskih nastavnika u 
profesionalnim aktivnostima. Pri tom je važno odgovoriti na pitanje što se podrazumijeva 
pod profesionalnim aktivnostima visokoškolskog nastavnika? Tim europskih stručnjaka u 
svom je izvješću o Zagrebačkom sveučilištu odgovorio na to pitanje, nabrajajući područja 
u kojima se, općenito gledajući, treba visokoškolski nastavnik osposobiti i dalje 
usavršavati. Navest ću njihove prijedloge u originalu. 

“.... in general there is a need for staff development in: 

• general, resource, personal and quality management;  
• introduction of modular curricula and credit rating systems;  
• new approaches to teaching, learning and assessment at university level;  
• research student supervision;  
• self-evaluation;  
• strategic planning;  
• student guidance and counselling;  
• use of information and communication technologies.  



(Institutional Evaluation of the University of Zagreb, CRE Reviewers’ Report, June 2000. 
p. 18.) 

Osvrnula bih se na područje: “new approaches to teaching, learning and assessment at 
university level” (u prijevodu: novi pristupi podučavanju, učenju i ocjenjivanju na 
sveučilišnom nivou). Pitam se: kako i na koji način motivirati mladog visokoškolskog 
nastavnika za nove pristupe, ako zakon o njegovom napredovanju taj kriterij ne uzima u 
obzir, već postavlja sasvim druge kriterije? U toj smo se točki približili zakonskim 
okvirima. Potrebno je odgovoriti na pitanje: kako postaviti optimalne zakonske okvire koji 
će omogućiti mladom visokoškolskom nastavniku osmišljeno i organizirano 
osposobljavanje i cjeloživotno usavršavanje? 

Europski stručnjaci, u izvješću, spominju dvije prijeporne točke, koje su studenti 
identificirali, a koje utječu na kvalitetu. Prvo, to je velika opterećenost asistenata i drugo, 
činjenica da je većina studenata izložena velikom broju predavanja, dok se aktivne 
metode vrlo rijetko koriste (str. 11). Napomenula bih, u vezi druge spomenute točke, da je 
u pitanju, prije svega, kvaliteta predavanja. Mišljenje studenta II godine ukazuje na to: 
“Stresni i naporni su, za mene, oni kolegiji u kojima se doista predaje samo gradivo, ne 
misleći pritom na koji se način ono predaje, niti, što je još važnije, kome se ono predaje. 
To je, čini se, još jedan paradoks našeg obrazovnog sustava koji, međutim, ima i svoje 
šire implikacije, jer se neprimjetno prenosi i na druge sfere života, postajući tako velika 
opasnost za svekolike međuljudske odnose”.  

Prof. Vlado Schmidt u svojoj knjizi “Visokoškolska didaktika”(PKZ, Zagreb, 1972.) definira 
“predavanje kao interpersonalni odnos između nastavnika i studenata” (str. 35). Za takav 
oblik predavanja mladi visokoškolski nastavnik se treba osposobiti. Osobno se zalažem, 
a tome posvećujem i svoju knjigu “Susreti u nastavi”, da svaki nastavni sat i svaki oblik 
rada, bez obzira radi li se o predavanju, seminaru ili vježbi, bude istinski ljudski susret, 
dragocjen susret ljudskih bića. Zalažem se za nastavu i studij u kojem će se suradnjom i 
dijalogom ostvariti uspješnost nastavnika i studenta. Suvremeniji pristup, ukoliko ga 
prihvatimo, zahtijeva osposobljavanje mladih nastavnika (asistenata i suradnika) i 
usavršavanje visokoškolskih nastavnika.  

Pred izradom smo novog zakona o visokom školstvu, pa je vrijeme da i o tome 
donesemo odluku, jer će zakonski propisi biti presudni u motiviranju mladih kadrova na 
osposobljavanje i profesionalizaciju. . Stručne i znanstvene kvalifikacije su i te kako 
važne, bez njih ne može ni biti nastavnika. Ali stručna i znanstvena kompetentnost su 
samo pretpostavke da dobar stručnjak i znanstvenik u procesu pedagoškog 
osposobljavanja i trajnog usavršavanja bude i dobar sveučilišni nastavnik. 

O tome novi zakon o visokom školstvu treba voditi brigu i taj kriterij ugraditi u propozicije 
za izbor i napredovanje u zvanja, kao što imamo u čl. 55 Zakona o visokom školstvu u 
Sloveniji. “U naziv visokoškolskog učitelja bira se osoba s doktoratom znanosti i 
provjerenim pedagoškim sposobnostima”. Senatu se ostavlja, da u skladu sa zakonom, 
izrađuje mjerila za izbor u pojedino zvanje. 1996. god. u Školskim novinama pisala sam o 
nastavniku za suvremeno sveučilište s namjerom da informiram o akcijama koje se 
poduzimlju u Sloveniji na tom planu, a i sama sam punih petnaest godina sudjelovala u 
mnogim aktivnostima osposobljavanja i usavršavanja visokoškolskih nastavnika 
Ljubljanskog i Mariborskog sveučilišta.  

Te je godine(1996.) tim europskih stručnjaka pregledao Ljubljansko sveučilište i napisao 
izvješće u kojem je posebno pohvalio Centar za pedagošku izobrazbu na poduzetim 
akcijama izobrazbe, osposobljavanja i usavršavanja visokoškolskih nastavnika. U 
izvješću nalazimo misao: “Može biti vrlo stimulativno za sveučilište da zna da već postoji 
iskusan centar za unapređivanje kvalitete nastave (str. 19).  



Ohrabrena rezultatima pedagoške radionice, koju sam za grupu asistenata Zagrebačkog 
sveučilišta održala u rujnu 1995., te potaknuta riječima europskih stručnjaka u njihovom 
izvješću o Ljubljanskom sveučilištu, s velikim sam optimizmom prijavila projekt 
“Istraživanje i unapređivanje kvalitete visokoškolske nastave” Ministarstvu znanosti i 
tehnologije RH, koji je prihvaćen. Učinila sam sve da uspostavim suradnju sa onima koji 
bi trebali biti zainteresirani. U nemogućnosti da realiziram projekt, onako kako sam ga 
zamislila i planirala, usmjerila sam ga na unapređivanje kvalitete nastave u pedagoškom 
kolegiju i procesu osposobljavanja budućih nastavnika.  

O dosadašnjim rezultatima izvještavala sam na nekoliko internacionalnih skupova, te na 
svjetskom kongresu Udruženja za istraživanje odgoja. Daljnja realizacija znanstvenog 
projekta “Istraživanje i unapređivanje kvalitete visokoškolske nastave”, uz razumijevanje i 
suradnju, mogla bi se provoditi u okviru projektu ISKORAK 2001. Dajem inicijativu za 
izbor povjerenstva, koje će konkretizirati prijedloge u vezi osposobljavanja i usavršavanja 
visokoškolskih nastavnika i unaprijeđivanja kvalitete visokoškolske nastave na Sveučilištu 
u Zagrebu, respektirajući preporuke tima europskih stručnjaka, koje se nalaze u Izvješću: 
Institutional Evaluation of the University of Zagreb. CRE Reviewers’ Report. June, 2000. 

 


