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SVEUČILIŠTE I LEGISLATIVA 

1. Uvod 

U točki E Deklaracije Iskorak 2001 spominju se optimalni zakonski okviri unutar kojih bi 
Sveučilište trebalo izaći iz razdoblja zastoja i ući u razdoblje rekonstrukcije. Time se 
zapravo podrazumijeva da bi ključni zakonski akti, a to su kod nas Zakon o visokim 
učilištima i Zakon o znanstveno-istraživačkoj djelatnosti, trebali u svom polazištu imati 
koncept buduće misije i strukture Sveučilišta, i to koncept koji je na neki način relevantno 
formuliran, i takodjer u dovoljnoj mjeri podržan od sveučilišne, tj. akademske, zajednice. 

Ovdje bih odmah istaknuo da nama koncepata ne nedostaje, s čime će se složiti svatko 
tko je pratio sveučilišni život u proteklih desetak godina. U tom smo razdoblju bili 
svjedocima niza kritičkih analiza o stanju Sveučilišta. One su započele već početkom 
devedesetih, i njima su, naročito u posljednje vrijeme, sudjelovale i vrlo kvalificirane 
medjunarodne agencije. Svjedočili smo i nizu pokušaja nalaženja konceptualnih rješenja. 
Spomenimo samo promišljanja koja su prethodila donošenju Zakona o visokim učilištima 
1993. g., zatim idejno rješenje razvoja Sveučilišta iz početka 1998, Hrvatsko sveučilište 
za 21. stoljeće, kao rezultat intenzivne aktivnosti prethodnog rektora, Prof. Sunjića i 
njegovih suradnika, nakon čega su uslijedile razrade pojedinih aspekata kroz tematske 
senatske sjednice u mandatu Prof. Jerena. Napokon, najsvježiji pokušaj formulacije 
koncepta misije i strukture hrvatskih sveučilišta susrećemo u nacrtu novog Zakona o 
visokim učilištima s kojim smo se pred nekoliko dana upoznali, i o kojem bi se sveučilišna 
javnost trebala ubrzo očitovati. 

Zašto ipak do sada nismo došli do optimalnth zakonskih okvira? Po mom mišljenju ima 
nekoliko razloga. Za prvi Zakon o visokim učilištima, a takodjer i za njegovu kasniju 
pročišćenu verziju, mi se čini da je u najvažnijim pitanjima vezanim uz strukturu 
Sveučilišta bio kompromis kojim su nastavili zakonski koegzistirati suprostavljeni 
koncepti, onaj o integriranom Sveučilištu i onaj o Sveučilištu kao skupu pravno 
samostalnih fakulteta. Zakon dakle nije arbitrirao u toj konceptualnoj dilemi, a ona je pak 
cijelo vrijeme, sve do danas, ostala prisutna, kako u zakonu tako i na Sveućilištu. Svaki 
kasniji pokušaj realizacije odredjenog koncepta zaustavio se zbog protivljenja, ili barem 
izostanka djelatne podrške, kako od strane Ministarstva znanosti i tehnologije, tako i od 
dobrog dijela intra-sveučilišnih struktura. Rezultat je da, iako sam zakon nije sasvim 
onemogućavao takav proces, u rekonstrukciji, a pogotovo u reintegraciji Sveučilišta 
nismo nimalo napredovali, što znači da smo obzirom na dogadjanja na europskoj sceni 
relativno izrazito nazadovali. 

Kloneći se prvih dojmova i brzih zaključaka, ovdje se neću upuštati u ocjenu optimalnosti 
novoga Zakona kako je predstavljen nacrtom, posebno stoga što .je samo čitanje i 
rasprava pred nama. Upustit ću se medjutim o ono za što mi se već duže vrijeme činilo 
da je moglo, i još uvijek može, biti korisno piscima Zakona: naznaci glavnih elemenata 
vezanih uz buduću misiju i strukturu Sveučilišta. Imam pri tome jasno motivaciju: biti 
jednim od onih koji žele pokrenuti raspravu kao prvi korak prema nalaženju koherentne, 
prihvatljive i, naročito, ostvarive koncepcije. Te će naznake predstavljati moj osobni stav, 
pri čemu naravno ni u kom slučaju ne pretendiram biti originalan. Dapače, u velikoj mjeri 
koristit ću se, kako spomenutim ranijim dokumentiranim inicijativama, tako i 



medjunarodnim dokumentima i inozemnim analizama i našeg Sveučilišta i općih trendova 
u razvoju uglavnom europskih sveučilišta. Pri tome ću pokušati aktualizirati neka pitanja i 
dileme spram trenutka u kojem se nalazimo. Isto tako, nastojat ću se kloniti svakog 
detaljiziranja, jer polazim od stava da bi zakoni trebali uzeti u obzir samo ključne temeljne 
elemente, i ostaviti što širi prostor našim sveučilištima da statutarnim rješenjima 
optimalno usklade svoje specifičnosti s općim zakonskim normama. 

2. Misija Sveučilišta 

Misija svakog sveučilišta usko je povezana s njegovim statusom. Danas se status 
sveučilišta može prepoznati kroz nekoliko karakterističnih modela, približno opisanih kao: 

(1) Sveučilište kao znanstvena i studijska zajednica nastavnika i studenata; 

(2) Sveučilište kao javna ustanova (ili, bolje, kao skup ustanova) s djelatnošću na korist 
gradjana; 

(3) Tržišni model kojim su sveučilište i studenti u odnosu nuditelja i potrošača usluga. 

Dok u drugom modelu ponajviše prepoznajem naše proteklo pedesetogodišnje iskustvo, 
treći je model moguća projekcija za budućnost. Prvi model predstavlja europsku tradiciju, 
i kao takav je bio temeljem povelje Magna Charta Universitatum iz l989, koja je 1999 
dogradjena Bolonjskom deklaracijom, ključnim dokumentom za buduće promjene u 
visokom, posebno sveučilišnom, školstvu zemalja Europske Unije, i još 14 zemalja koje 
joj teže. 

U prvom modelu prepoznajem i tradiciju i poslanje i našeg Sveučilišta: 
Da putem znanosti ima ulogu čuvanja i prijenosa znanja na nove generacije, da bude 
vodeća ustanova koja skrbi o sveukupnom nacionalnom napretku kroz napredak 
znanosti, kulture, umjetnosti, gospodarsta, tehnike, itd. 

Ovdje sam slobodno prenio neke od postavki iz uvoda Idejnog rješenja ... iz 1998. Dodao 
bih još i jasan stav izrečen u Self-evaluation report s početka ove godine, ovdje slobodno 
preveden: 
Temeljna misija Sveučilišta u Zagrebu sastoji se u visokoj naobrazbi mladih stručnjaka, 
znanstvenika i umjetnika prema analitičnosti, kritičnosti i kreativnosti, kroz ujedinjene 
procese podučavanja i istraživanja, koji se nadopunjuju i stalno medjusobno podstiču. 

Konačno ne mogu odoljeti a da ne citiram knjigu koja se najčešće može naći na našim 
policama: 
Univerza - najviši naučni zavod koji u svom sastavu ima nekoliko fakulteta; versitas 
magistrorum et scholarium - zajednica nastavnika i učenika. 

Tako je Bratoljub Klaić podučavao široko čitateljstvo od ranih šezdesetih nadalje. 

Zajedništvo istraživača-nastavnika i studenata je po mom mišljenju ono temeljno 
polazište od kojeg izviru svi daljnji elementi sveučilišnog poslanja i njegove strukture. 
Ponajprije, time se znanstvenim istraživanjima daje uloga temeljne komponente 
sveučilišnog djelovanja i njegovog razvoja. Nadalje, iz tog polazišta slijedi akademska 
sloboda i autonomnost pojedinca, kako u istraživanjima, tako i u drugim kreativnim 
aktivnostima, uključujući studij i izražavanje mišljenja i stavova, sve to uz poštivanje 
normi akademske etičnosti. U tom smislu, svaki istraživač-nastavnik i svaki student je 
član sveučilišta, onaj subjekt koji svojom voljom ulazi u sveučilišnu zajednicu i iz nje 



izlazi. Time se bez ostatka iscrpljuje sadržaj kako termina član, tako i termina članica koji 
pripada našim kolegicama. Jedino pojedinac ima takav dobrovoljni, i odgovarajući 
ugovorni status, kompatibilan s prirodom sveučilišta. 

Autonomnost sveučilišta ostvaruje se pak kao autonomnost jedinstvene cjeline 
sveučilišne zajednice u traženju puteva djelovanja, uključujući medju ostalim planiranje 
razvoja, zapošljavanje i napredovanje njegovih članova, te financijsko poslovanje. 
Ovakva razina autonomnosti povlači i isto tako visok stupanj odgovornosti, posebno 
odgovornosti prema organima vlasti koji sveučilištu alociraju novčana sredstva iz 
državnog proračuna. Sveučilište takodjer treba biti podložno nepristranoj vanjskoj 
evaluaciji odredjenih aspekata svojih aktivnosti, posebno kvalitete studijskih programa, 
uspješnosti studija, i racionalnom novčanom poslovanju. 

3. Struktura Sveučilišta 

Naše Sveučilište je: 

(1) veliko po broju nastavnika (preko 4000, te preko 2000 administrativnog osoblja) i 
studenata (preko 60000); 

(2) veliko, ili bolje rečeno, razmrvljeno, po broju fakulteta (preko 30) koji imaju izrazitu 
pravnu, financijsku, pa time i akademsku samostalnost. 

Po prvom obilježju ono je uporedivo s nekoliko velikih (i najčešće starih) europskih 
sveučilišta (u Njemačkoj, Austriji, Poljskoj, ...). U pravilu ta sveučilišta spadaju medju 
najuglednija, dakle veliki broj članova još uvijek ih ne priječi u uspješnom djelovanju. 

Drugo obilježje je predmetom redovitih kritičkih opservacija u svim evaluacijama, 
domaćim i inozemnim. Neke od analiza prepoznaju ga kao lokalnu, takoreći endemsku 
specifičnost svih post-jugoslavenskih država, pobliže kao relikt ideologije samoupravnog 
socijalizma koju su iskusile unutar bivše države. Pokazalo se da je taj relikt vrlo 
tvrdokoran, od Slovenije do Makedonije, čemu smo i sami svjedoci u Hrvatskoj. 

Kako u takvim okolnostima transformirati Sveučilište u cjelinu u kojoj bi fakulteti bili njeni 
organski dijelovi? Svi naime znamo, ili barem osjećamo, kakav bi trebao biti cilj. Medjutim 
puno nam je manje jasno, a posebno se puno manje slažemo u tome, kojim putem ići 
prema tom cilju. Pri tome nas naročito omedjuju sredine kojima pripadamo, najčešće one 
fakultetske, pogotovo ako je riječ o dekanima, što je odnedavno moj slučaj. Stoga ću u 
pokušaju nalaženja jednog mogućeg puta krenuti od svoje sredine, i pokušati doći do, 
nadam se, još uvijek upotrebljive ekstrapolacije. 

Na PMF-u danas radi oko 17% sveučilišnih nastavnika, studira oko 8% studenata, te 
svoje stupnjeve stječe oko 21% magistara i 24% doktora znanosti. Po tim pokazateljima 
PMF jest fakultet u onom smislu u kojem se termin koristi i tradicionalno i suvremeno, a i 
kvantitativno, ako se uzme u obzir da veća europska sveučilišta najčešće imaju oko 
deset fakulteta. PMF je fakultet i sadržajno. Posegnut ću opet za Klaićem, 

fakultet - dio sveučilišta u kojem se podučava jedna grupa znanosti (što danas zovemo 
znanstvenim područjem). 

Na PMF-u su doista prisutne dovoljno snažne jedinice, odsjeci, za najvažnije, svakako 
sve temeljne, prirodoslovne discipline, koji bi mogli meritorno i odgovorno skrbiti o studiju 
tih disciplina na svim dijelovima Sveučilišta. Niti PMF niti njegovi odsjeci medjutim danas 



nemaju tu ulogu, tj. PMF ne djeluje kao sveučilišni fakultet već kao malo sveučilište. Mi s 
takvim današnjim položajem prirodoslovlja nismo zadovoljni. Budućnost prirodoslovlja na 
Sveučilištu vidimo u slijedećem: svaka naša dovoljno snažna prirodoslovna disciplina 
trebala bi imati isti onaj status koji imaju, po opsegu i kvantitativno, uporedive discipline 
drugih područja. 

Ako sada ekstrapoliramo tu koncepciju prema cijelom sveučilištu, dolazimo do postavke 
da bi pojedina područja (prirodoslovno, tehničko, biomedicinsko, humanističko, 
umjetničko, ...) trebala biti u temelju primarne sveučilišne strukture, onako kako je to 
zacrtano u Idejnom rješenju ... iz 1998. Tu dolazimo do uobičajenih terminoloških 
nedoumica oko izbora nazivlja za takvu strukturu. Uobičajeno je ovakve primarne dijelove 
zvati fakultetima. Medjutim kod nas se termin fakultet skoro redovito koristi za sveučilišnu 
jedinicu koja pokriva jednu disciplinu, ili jednu podgrupu disciplina unutar odredjenog 
znanstvenog područja. Ta je praksa isuviše ukorijenjena da bi je bilo uputno brzo 
mijenjati. Jedno od kompromisnih rješenja, koje će se i ovdje koristiti, već je ušlo u 
današnji Statut Sveučilišta preko termina učilišta. 

Bez obzira na terminološke poteškoće važno je u prvi plan staviti suštinu ove koncepcije. 
Ponajprije, u velikom Sveučilištu kao što je naše struktura kojom se na više razina 
ostvaruje organska povezanost neminovan je preduvjet za racionalno upravljanje, 
planiranje i poslovanje. Nadalje, time se ostavlja prostor za strukturiranje svakog 
pojedinog učilišta, uzimajući u obzir tradiciju, sadašnja rješenja za pojedina područja, 
projekcije budućeg razvoja, itd. Isto tako, omogućava se horizontalno prožimanje studija 
unutar i izmedju učilišta. Posebno se to odnosi na istraživačku i studijsku 
interdisciplinarnost koja već je bitna poluga brzog razvoja modernih sveučilišta, i koja 
nama danas izrazito manjka. 

4. Djelovanje, poslovanje, ... 

Na koncu, stižemo do niza pitanja vezanih uz upravljanje, odlučivanje i nadzor unutar 
ovako koncipiranog sveučilišta. Ostavljajući po strani očiglednu ulogu već uvedenog 
Upravnog vijeća kao vrhovnog tijela, čija je zadaća, uz ostalo, i vanjski nadzori 
sveučilišta, pošao bih od jednostavnih principa, uobičajenih za sveučilišne sredine. Izbori 
čelnika na svim sveučilišnim razinama trebali bi biti demokratski, upravljanje 
koordinirano, a odlučivanje stručno. 

Drugim riječima u izboru rektora, te čelnika učilišta, fakulteta, akademija i odjela trebalo bi 
sudjelovati što više članova sveučilišta, svaki put na razini odgovarajućih dijelova 
sveučilišta. Koordiniranost upravljanja ostvarila bi se pak kroz kolegijalno tijelo čelnika 
učilišta koje bi vodio rektor, te odgovarajućih kolegija na razini učilišta. Odluke o svim 
stručnim pitanjima donosile bi se na tijelima u čijim bi sastavima u adekvatnim omjerima 
bili predstavnici nastavnika i studenata, posebice na senatu na sveučilišnoj razini, te na 
stručnim vijećima na razini pojedinih dijelova sveučilišta. 

Konačno, čini mi se da bi se efikasno i nepristrano sankcioniranje povreda normi 
akademskog ponašanja moglo ostvariti kroz Sudove časti, tijela ekvivalentna onima koja 
postoje u stručnim udrugama. Oni bi se, kao i sveučilišni čelnici, trebali birati na 
demokratski način. 

Zagreb, 8. listopada 2000. 

Aleksa Bjeliš 

 


