
 

Na prijelazu u novo tisućljeće Sveučilište u Zagrebu pred izazovom je definiranja svoje misije, 
strategije te ostalih temeljnih razvojnih dokumenata sukladnih tijekovima razvitka hrvatskog 
društva i okrenutih europskim integracijskim i globalizacijskim procesima. Ti strateški dokumenti 
trebaju biti rezultat zajedničkog promišljanja svih sastavnica Sveučilišta i ostalih čimbenika na 
Sveučilištu i u društvu. Stoga je Sveučilište u Zagrebu i pokrenulo inicijativu ISKORAK 2001. 

Na sastanku održanom 6. rujna 2000. u auli Sveučilišta u Zagrebu studenti i profesori, okupljeni 
oko inicijative ISKORAK 2001, donose ovu  

DEKLARACIJU ISKORAK 2001 

kojom se, 

• pozivajući se na europske sveučilišne konvencije (posebice Magna Charta europskih 
sveučilišta, Bologna, 1989., Svjetska deklaracija o visokom obrazovanju, Pariz, 1998., 
Zajednička deklaracija o harmonizaciji strukture visokog školstva, Pariz, Sorbonne, 
1998., Bolonjska deklaracija 1999.) te relevantne dokumente Vijeća Europe, kao i  

• utvrñujući da posljedično sadašnjim odnosima izmeñu države i državnih sveučilišta u 
Hrvatskoj postoji zastoj sveučilišnog razvoja i ograničenja u procesu uključivanja u 
europske sveučilišne integracije,  

utvrñuje sljedeće: 

A. Sveučilište u Zagrebu uspostavlja standardnu sveučilišnu autonomiju jer ona 
osigurava nužni stupanj nezavisnosti od vanjskih utjecaja. Sveučilišna autonomija 
u europskom smislu podrazumijeva pravo i odgovornost sveučilišta da 
samostalno odlučuje: (1) o unutarnjem ustroju, (2) o nastavnim programima i 
uvjetima izvedbe, (3) o izboru nastavnika i drugog sveučilišnog osoblja, (4) o 
predlaganju i ustanovljavanju proračuna unutar ograničenja vladinih sredstava, (5) 
o ostvarivanju dodatnih prihoda unutar općih preporuka vlade, (6) o srednjoročnoj 
i dugoročnoj strategiji i ulaganjima u razvoj te (7) o meñunarodnoj sveučilišnoj 
suradnji.  

B. Sveučilište postavlja kao prioritet brigu o osiguravanju vrhunske kvalitete 
akademskog razvoja studenata, brigu o svim studentskim pitanjima, ustanovljenju 
i poboljšanju trajne edukacije. Sveučilište poziva diplomirane sveučilištarce 
(alumni, AMAC) da preuzmu aktivniju ulogu u životu i radu Sveučilišta.  

C. Sveučilište promiče jedinstvo nastavnog i znanstvenoistraživačkog rada kao jedno 
od osnovnih značajki suvremenog sveučilišta. Sveučilište u Zagrebu mora 
osiguravati referentni korpus znanja i vještina potrebnih za razvitak hrvatskog 
društva.  

D. Svojim intelektualnim potencijalom Sveučilište predstavlja važnu stožernu 
ustanovu u razvitku Republike Hrvatske. Sveučilište u Zagrebu pridaje posebnu 
pozornost stvaranju novog partnerstva s gospodarstvom, vladom, nevladinim 
organizacijama te civilnim i kulturnim institucijama.  

E. Zajednički je interes države i sveučilišta izgradnja optimalnih zakonskih okvira koji 
prepoznaju ulogu i mjesto sveučilišta u modernom društvu i koji su usklañeni s 
pozitivnim europskim zakonodavstvom.  

Zagreb, 6. rujna 2000. 

 

 


