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Prof. dr. sc. IGOR ČATIĆ 
Fakultet strojarstva i brodogradnje:  

Poštovane kolegice i kolege, gospodine Rektore! 

Zbunjen sam. Zbunjeniji sam više nego ikad u proteklih 35 godina što radim na 
Sveučilištu. Naime, drugi val amerikanizacije hrvatskih sveučilišta dočekali smo kao 
gotovo rasprodana zemlja. Zemlja u kojoj uspješni nastavnici nisu više srednja klasa. 

Kad se spremala prva amerikanizacija početkom 90-tih Fakultet strojarstva i 
brodogradnje osnovao je Povjerenstvo. Ono je vrlo temeljito proučio što su bile tada teze. 
U srpnju 1991. tehnički fakulteti su načinili jedan zajednički spis u kojeg su ugrađeni i 
brojni stavovi tog Povjerenstva. Tada se naučilo kako treba u takvim slučajevima 
djelovati, jer je to sukob s politikom. U proljeće ove godine počelo se u Hrvatskoj raditi na 
strategiji razvoja Hrvatske. Predložio sam čelniku našeg Sindikata mr. V. Ribiću da taj 
Sindikat razgovara i o toj temi. To nije prihvaćeno. Šteta. U svakoj zemlji sveučilišni 
nastavnici su malobrojna, ali istodobno vrlo moćna skupina. Tko nam radi strategije? 
Primjerice voditelji dviju skupina za izradbu strategije informatizacije Hrvatske su dva 
sveučilišna profesora. Jedna strategija je poznata i njezina glavna je odlika je da za 
informacijsku infrastrukturu Hrvatske treba pod hitno osigurati 1% bruto domaćeg 
proizvoda. Pri tome se ne odgovara na pitanje koliko će to stvoriti nove vrijednosti 
Hrvatskoj. Koliko će se otvoriti novih i koliko će se zbog toga zatvoriti postojećih radnih 
mjesta. Tko sada radi i vodi drugu amerikanizaciju hrvatskih sveučilišta? Nitko drugi nego 
sveučilišni nastavnici. Ne bih htio ulaziti u pojedinosti ni Zakona o visokim učilištima ni o 
znanstvenom radu, jer to je za mene jedna cjelina. Mišljenja sam da o tim zakonima treba 
pripremiti zajedničke stavove pojedinih sveučilišta. To znači da to treba organizirati i izaći 
sa stajalištem Sveučilišta. Odnosno u to bi se trebale uključiti kvalificirane udruge kao što 
je to svojedobno učinio Klub hrvatskih humboldtovaca. Nikako ne smiju istupati pojedinci. 
Istinu za volju treba kazati da je u tijeku amerikanizacija sveučilišta u cijeloj Europi, pa 
tako npr. u SR Njemačkoj. I tamo se razvija strahovita borba između njihove ministrice 
znanosti i obrazovanja i sveučilišne zajednice. O tome je nedavno pisao vodeći europski 
tehnički tjednik VDI-N. Čini se da su njezini izgledi ipak slabiji, međutim, zato što SR 
Njemačka već pomalo ulazi u predizborno vrijeme, a njihovom predsjedniku Vlade se baš 
ne navlači akademsku zajednicu za vrat. Čini se bi da i našim političarima trebalo 
dokazati da ne treba nerazborito izazivati akademsku zajednicu. Mi nažalost ne koristimo 
dovoljno i osobito udruženo te mogućnosti komunikacije s politikom. 

Rekao bih nešto što do sada nisam čuo na ovim raspravama, što znači pomanjkanje 
tehničkog obrazovanja u srednjim školama. Posljedice su velike zato što mnogi ljudi 
kasnije se ne susreću s tehnikom. I tako inače vrhunski stručnjaci netehničkih struka vrlo 
teško razmišljaju o kategorijama sustava, modela i simulacija. Je li netko načinio 
simulaciju, što znači vlastito kreditiranje studija i uzdržavanje za potencijalne studente 
strojarstva ili brodogradnje? Hrvatske banke će sve raspisati po nalogu politike, pa i 
kredite za studente. Trenutno imaju i previše novaca kojeg nemaju kuda uložiti. Nema 
nikakvih programa. Tko će moći diplomirati pod tim uvjetima, jer tko će se htjeti zadužiti 
za sumu koja će biti vjerojatno viša nego što će biti njegova plaća prvih nekoliko godina? 
I zato mislim da je pred Senatom ovog Sveučilišta veliki zadatak. Sveučilište mora 
poduprijeti trendove koji nas vode prema Europi. U skladu s našim mogućnostima, a ne 
po željama nekih fondova. Mislim da se ovdje radi o puno krupnijim stvarima. Pred nama 
je povijesna odgovornost. Ova amerikanizacija jedan je od načina kako obezglaviti 



hrvatski narod. Zna se tko čini njegovu glavu, ipak su to visokoobrazovani. I zato mislim 
da treba najhitnije angažirati i politički vrh i najširu javnost. Potpuno se slažem s ocjenom 
kolege Ribića, politički vrh ali i eksperti koji ga okružuju ne brinu se od čega će Hrvatska 
živjeti. 
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