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Govor rektora Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Damira Borasa na svečanoj inauguraciji u Hrvatskom narodnom 

kazalištu, u utorak 14. listopada 2014. 

 

Poštovani i dragi: 

Predsjedniče Republike Hrvatske, gospodine Ivo Josipoviću, 

Potpredsjedniče Hrvatskoga Sabora, gospodine Željko Reineru 

Ministre znanosti, obrazovanja i sporta, gospodine Vedrane Mornaru i ostali 

ministri u Vladi Republike Hrvatske 

Gradonačelniče sveučilišnoga grada Zagreba, gospodine Milane Bandiću 

Predsjedniče Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, akademiče Zvonko 

Kusiću, 

Gospodine profesore, rector emerite, Aleksa Bjelišu, 

Izaslaniče nadbiskupa i metropolita zagrebačkoga i velikoga kancelara 

Katoličkoga bogoslovnoga fakulteta, Josipa kardinala Bozanića, pomoćni biskupe 

zagrebački Ivane Šaško, 

Poštovani predstavnici ostalih vjerskih zajednica, predstavnici gradova, 

gradskih uprava i drugih zajednica, članovi diplomatskoga zbora, predstavnici 

političkih stranaka, kolege rektori, dekani, profesori i studenti 

Poštovani uzvanici, 

Dragi kolege i prijatelji 

Hvala vam što ste svojom nazočnošću i sudjelovanjem uveličali ovu 

svečanost te time potvrdili posebnu važnost i značenje Sveučilišta u Zagrebu. 

Hrvatska je razmjerno nedavno razvila visoke ustanove znanosti i naobrazbe, 

Akademiju i sveučilište, koje su onda i omogućile uvjete za stvaranje neovisne 

hrvatske države i za njen ulazak u Europsku uniju. Bez njih ove Hrvatske ne bi 

bilo. Upravo takve ustanove, kao što je Sveučilište u Zagrebu, nuždan su preduvjet 

za postizanje svih onih međunarodnih standarda u znanosti i naobrazbi koji se 

danas od nas očekuju i traže, i o kojima ću nešto reći. 

Stoga mi je osobita čast i odgovornost preuzeti funkciju rektora Sveučilišta u 

Zagrebu, najveće hrvatske znanstvene i obrazovne institucije. 

Još jednom vam od srca zahvaljujem. 

Sveučilište u Zagrebu na svim godinama studija obrazuje više od 70.000 

studenata
1
, što je približno 50% svih studenata koji pohađaju javna sveučilišta u 

Republici Hrvatskoj, odnosno više od 40% svih studenata koji pohađaju hrvatske 

stručne i sveučilišne studije
2
. 

Oko 78% studenata koji su završili poslijediplomske specijalističke studije u 

2013. godini
3
, bilo je sa Sveučilišta u Zagrebu, a također i više od 60% doktoranada 

                                                           
1
https://www.azvo.hr/index.php/hr/statistike/broj-studijskih-programa-po-vrstama-visokih-ucilista (12. 10. 2014) 
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http://www.dzs.hr/Hrv_Eng/publication/2014/08-01-07_01_2014.htm , usporediti AZVO i DSZ (12. 10. 2014) 
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upisanih na doktorskim studijima u Hrvatskoj. Poseban je uspjeh, s obzirom na 

smjernice Europske unije da treba povećati broj visoko obrazovanih članova u 

društvu, to što je od rujna 2013. godine Sveučilište u Zagrebu promoviralo 995 

novih doktora znanosti i umjetnosti, a od rujna 2008. godine ukupno je 

promovirano 4.800 doktora znanosti i umjetnosti
4
. 

Na Sveučilištu u Zagrebu prošle je godine
5
, bilo 2.777 zaposlenih 

znanstvenika u ekvivalentu punoga radnoga vremena (FTE), što je 60% svih 

istraživača na sveučilištima u Hrvatskoj, odnosno 50% svih znanstvenika kada se 

uzmu u obzir i djelatnici 25 istraživačkih instituta u Hrvatskoj. 

Sve je to Sveučilište u Zagrebu bilo za vrijeme mojega prethodnika, rectoris 

emeriti prof. dr. sc. Alekse Bjeliša. Zahvaljujem mu iskreno na svem što je učinio i 

ostvario, i na tome što od njega preuzimam Sveučilište koje ne samo da je najveće i 

najvažnije u Hrvatskoj i potpora drugim sveučilištima, nego ima i jasnu strategiju 

svojega razvoja sa željom da bude i važno sveučilište u okružju Hrvatske i u Europi 

kao cjelini. Nastojat ću zadržati sve dobro što je postignuto. 

Sveučilište u Zagrebu danas čine 29 fakulteta, 3 akademije, sveučilišni centar 

„Hrvatski studiji“, 2 studentska centra, Sveučilišni računski centar „Srce“, kao i 

tvrtke Hrvatska sveučilišna naklada te Sveučilišna tiskara. Sveučilište u Zagrebu s 

više od 8.000 zaposlenika, jedan je od najvećih poslodavaca, na 5. ili 6. mjestu, u 

Republici Hrvatskoj
6,7

 te je zbog toga posebno važno kvalitetno upravljanje 

Sveučilištem i njegovim sastavnicama. 

U sklopu ovoga „statističkog“ uvoda želim naglasiti da je Sveučilište u 

Zagrebu jedna od najdugovječnijih i najpostojanijih hrvatskih institucija, koja ovih 

dana proslavlja 346. godišnjicu svojega osnutka te čijem su razvoju i napretku, od 

obnove 1874. godine do danas, pridonijela 82 rektora. Ponavljam, za mene je velika 

odgovornost biti među njima, a prihvaćanjem ove dužnosti nastojat ću sa svojim 

prorektorima, svim djelatnicima Rektorata i vodstvima sastavnica Sveučilišta te s 

drugim sveučilišnim tijelima i njihovim članovima, pridonijeti prije svega dobrobiti 

naših studenata, fakulteta i akademija, naših brojnih istraživačkih i studijskih 

jedinica te se u radu ponajprije usmjeriti na znanstvenike, nastavnike, novake i 

studente Sveučilišta, kako bismo zajedno što bolje ispunili svoju društvenu zadaću 

u ovim zahtjevnim i izazovnim vremenima. 

Tko su najvažniji dionici Sveučilišta, njegovih zaposlenika i studenata? 

Naglašavam: i studenata jer njih smatram sastavnim dijelom Sveučilišta te ih 

pozivam da odgovorno iskoriste obrazovne prilike koje im pružamo te da se što 

više zalažu za stjecanje znanja i kompetencija, kao i da nas nastavnike Sveučilišta 

upozoravaju kad svoj rad s njima trebamo unaprijediti. 

                                                           
4
http://www.unizg.hr/fileadmin/rektorat/Novosti_press/Mediji/Priopcenja/Sveuciliste_u_Zagrebu_dobilo_novih_346

_doktora_znanosti_i_umjetnosti.pdf  (4197 do kraja 2013. godine + 649 doktora u 2014. godini) (12. 10. 2014) 
5
http://public.mzos.hr/Default.aspx?art=12629 (12. 10. 2014) 
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http://www.400naj.com , str. 25 (12. 10. 2014) 

7
http://croatia.eu/article.php?lang=1&id=33 (12. 10. 2014) 
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Dionici Sveučilišta su i javne ustanove, lokalna samouprava i državna tijela 

te ministarstva koja zapošljavaju diplomirane studente našeg i drugih sveučilišta. 

Dionici Sveučilišta su privatna i javna poduzeća te poduzetnici. Njima je 

potrebno znanje, stručnost, poduzetnost, kreativnost i prilagodljivost naših 

diplomiranih studenata. Znatan dio naših alumna, diplomiranih studenata, danas su 

rukovodeće osobe i vrhunski stručnjaci u mnogim gospodarskim područjima te se 

iskreno nadam skoromu intenziviranju kontakata s njima. 

Vrijeme mi dopušta da kao dionike Sveučilišta posebno spomenem još samo 

medije koji prate rad Rektorata i sastavnica Sveučilišta. Želio bih da ostvarimo što 

bolju suradnju s medijima, da nas prate te da prema nama budu kritični, ali 

dobrohotni i konstruktivni, jer su obrazovanje i znanost, ali i položaj obrazovanja u 

društvu najvažniji za budućnost Hrvatske. 

S ulaskom Republike Hrvatske u Europsku uniju bitno su povećane prilike za 

međunarodnu suradnju Sveučilišta. U tom kontekstu najintenzivnija je 

međunarodna razmjena Sveučilišta u Zagrebu koja se velikim dijelom zasniva na 

programima mobilnosti Erasmus, pri čemu dolaznu mobilnost inozemnih studenata 

na studij u Hrvatsku, namjeravamo posebno potaknuti dodatnim studijima i 

nastavnim predmetima koji se izvode na engleskom i drugim svjetskim jezicima. 

Sveučilište i njegove sastavnice vrlo uspješno sudjeluju i u međunarodnim 

istraživačkim i stručnim projektnim aktivnostima, a česti su i posjeti inozemnih 

delegacija, stručnjaka i znanstvenika Rektoratu i sastavnicama Sveučilišta. 

Međunarodna suradnja trebala bi bitno pomoći položaju Sveučilišta u 

Zagrebu u europskom okruženju i šire. Nažalost, u 2014. godini Sveučilište u 

Zagrebu prema Šangajskoj listi spustilo se nešto ispod 500 najuspješnijih 

sveučilišta u svijetu
8
 kojima je pripadalo. Prema tzv. indikatorima Webometrics

 9
 

Sveučilište u Zagrebu po rangu je trenutno na 528. mjestu, dok su neka sveučilišta 

u našem okružju nešto bolje rangirana. Dijelom su ti odnosi posljedica 

svojevremenoga administrativnoga isključenja znanstvenih instituta iz Sveučilišta. 

Ti podatci, međutim, ukazuju na potrebu povećanja obujma i kvalitete 

znanstvenoistraživačkog rada na Sveučilištu u Zagrebu, ali i odgovarajućeg javnog 

financiranja znanosti u Hrvatskoj te djelotvornog trošenja proračunskih sredstava 

koja su izdvojena za tu namjenu. 

Uza sav taj pad koji je najvećim dijelom posljedica osjetnoga pada 

financiranja u posljednjih šest godina, Sveučilište u Zagrebu je i dalje prema svim 

tim pokazateljima među 4 ili 5 posto najboljih sveučilišta u svijetu! 

U svojem programu rada rektora naglasio sam da ćemo raditi na 

unaprjeđenju znanstvenoistraživačkoga rada na Sveučilištu te smanjenju 

administrativnoga opterećenja istraživača, a naročito na poboljšanjima Bolonjskog 

sustava studiranja. Nadam se i očekujem dobru suradnju sa svim upravama 

sastavnica Sveučilišta, Ministarstvom znanosti obrazovanja i sporta, Gradom 
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http://www.shanghairanking.com/ARWU2014.html (12. 10. 2014) 

9
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Zagrebom i Gradom Varaždinom, i drugim sveučilištima u Hrvatskoj te njihovim 

upravama. 

Nadam se da današnja financijska i društvena kriza neće bitnije narušiti 

ostvarenje ciljeva i perspektive Sveučilišta u Zagrebu, drugih hrvatskih sveučilišta, 

visokih škola i istraživačkih instituta, nego da ćemo ju prebroditi. 

Svojim kolegama znanstvenicima, nastavnicima i studentima, koji su možda i 

obeshrabreni društvenim i ekonomskim teškoćama, za kraj bih poručio, 

parafrazirajući našega velikoga pjesnika Antuna Branka Šimića: Iskreno želim da 

naši znanstvenici i nastavnici, kao i studenti, „idu ispod zvijezda“ tako „da ih cijele 

prođe blaga svjetlost zvijezda“, tj. da iskoriste potencijale koje im sveučilišno 

okruženje pruža da postignu što više u svojem akademskom životu, da budu što 

kreativniji i uspješniji u traženju inspiracija i inovacija i njihovu ostvarivanju. 

Uza sve teškoće, budimo svjesni da radimo plemenit i dragocjen posao za 

cijelu domovinu Hrvatsku i za širu međunarodnu zajednicu, da imamo velike, ali 

stoga i izazovne zadatke pred sobom, i da su znanost i naobrazba, iako imaju i 

nužnih materijalnih pretpostavaka, uvijek bili nošeni snagom uma, duha i 

oduševljenja najboljih članova zajednice! Učinimo svi zajedno sve što možemo da 

ne iznevjerimo te velike zadatke ni velika očekivanja od nas i našega Sveučilišta! 

Pozivam sve prisutne da mojim suradnicima i meni, u našem radu pomognu. 

Zahvaljujem svima prisutnima, svima vama koji ste se odazvali našem 

pozivu, svim dragim gostima te sadašnjim i budućim suradnicima Sveučilišta u 

Zagrebu sa svim njegovim sastavnicama. 

Hvala! 

Antun Branko Šimić 

Opomena 

Čovječe pazi 

da ne ideš malen 

ispod zvijezda! 

Pusti 

da cijelog tebe prođe 

blaga svjetlost zvijezda! 

Da ni za čim ne žališ 

kad se budeš zadnjim pogledima 

rastaj'o od zvijezda! 

Na svom koncu 

mjesto u prah 

prijeđi sav u zvijezde! 


