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Svjetionik slobode, znanja, tolerancije,
zajedništva i ljubavi prema domovini

U

350 godina neprekinuta djelovanja, od 1669.
do danas, Sveučilište
u Zagrebu Universitas
Studiorum Zagrabiensis mijenjalo je tijekom svoje duge povijesti imena i ustroj, ali je bilo
i ostalo, a bit će i ubuduće stožerna hrvatska nacionalna institucija u području visokoga
obrazovanja, znanosti, kulture i umjetnosti, transfera tehnologije i znanja, društvenih
djelatnosti i čuvar hrvatskoga
nacionalnoga identiteta, čuvar hrvatskoga jezika i čuvar
europskih vrijednosti.
Taj položaj Sveučilište zahvaljuje prije svega temeljnoj
odrednici djelovanja svakoga sveučilišta – sveučilišnoj
autonomiji. Upravo je, uz temeljne misije sveučilišta, autonomija ta koja je osigurala
da je, usprkos raznim povijesnim okolnostima, od potpore
razvoju sveučilišta do zadiranja u slobodu govora i u pravo
na akademsku samoupravu, i
u koju se autonomiju ni najautoritarniji režimi nisu usudili
do kraja zadirati, Sveučilište
u Zagrebu ostvarilo kontinuitet i ostalo, uz ne uvijek dovoljnu potporu sa strane politike,
najbolje hrvatsko sveučilište i
jedno od najboljih sveučilišta
u okružju.
Sa stvaranjem hrvatske
države autonomija sveučilišta ugrađena je i u Ustav Republike Hrvatske, i kao takva
je u više navrata osigurala
snažnu potporu Sveučilištu u
ostvarenju akademskih sloboda i prava temeljenih na Zakonu. Iako su se pritisci na sveučilišnu autonomiju u raznim
oblicima pojavljivali tijekom
cijele povijesti Sveučilišta, a
pojavljuju se nažalost i danas,

Sveučilište u Zagrebu uvijek je
imalo snage i društvene svijesti da i u najtežim društvenim
okolnostima ostane svjetionikom slobode, znanja, zajedništva, tolerancije i ljubavi prema
domovini.
Uz sveučilišnu autonomiju,
temeljne su misije Sveučilišta
u Zagrebu osigurale da ono bude najbolje sveučilište u zemlji, a u mnogim pogledima i u
okružju: (1) u kvaliteti poučavanja, (2) u znanstvenoj djelatnosti, (3) u transferu znanja i
tehnologija, (4) u kulturnom,
umjetničkom i društvenom
djelovanju i (5) u pomaganju
svim hrvatskim javnim (i privatnim) sveučilištima uključujući tu i Sveučilište u Mostaru na kojem se jedinome u Bosni i Hercegovini nastava drži
na hrvatskom jeziku, i koje je
bitno za opstanak hrvatskoga
naroda u njoj kao konstitutivnoga naroda.
Ne samo prema rezultatima nego i prema međunarodnoj suradnji u okružju, u cijeloj Europi pa i šire u svijetu,
Sveučilište u Zagrebu, ustrojeno kao javno „univerzalno“
sveučilište koje sveobuhvatno pokriva širok raspon znanstvenih i umjetničkih područja, istraživanja i nastave, prepoznatljivo je u ulozi čuvanja
tradicije humboldtskoga sveučilišta jer se ta tradicija usredotočuje prvenstveno na opće
doprinose društvu, a manje
na zaradu, što stvara produktivno okružje u kojem se potiču kreativnost i spontanost, i
omogućuje nesputani intelektualni (samo)razvoj i nastavnika i studenata.
Na kraju ovih uvodnih riječi povodom današnje proslave
350-te godišnjice od osnutka

Sveučilišta u Zagrebu posebno bih zahvalio svima koji su
doprinijeli razvoju našega Sveučilišta. Osobito zahvaljujem
i Vama gospođo Predsjednice
na zalaganju za visokoškolsko obrazovanje, Vama gospodine Predsjedniče vlade na
istinskom razumijevanju i potpori u svakom trenutku kao i
Vašim potpredsjednicima vlade i ministrima. Zahvaljujem
i Hrvatskom Saboru i izaslaniku Predsjednika Hrvatskoga Sabora, te Vama gospodine
gradonačelniče sveučilišnoga
grada Zagreba na stalnoj potpori i pomoći.
Posebno bih zahvalio našim vrhunskim istraživačima
koji su objavljivali u časopisima Science i Nature najzaslužnijima da je naše Sveučilište
među 500 najboljih na prestižnoj Šangajskoj listi, a jednako i
našim inovatorima koji su Sveučilište u Zagrebu učinili najnagrađivanijom hrvatskom
institucijom na međunarodnim sajmovima inovacija.
Svim znanstvenicima, nastavnicima i asistentima, dekanima i upravama fakulteta i akademija zahvaljujem na
suradnji i na svemu što doprinose našem Sveučilištu, a jednako tako zaposlenicima u administraciji i pomoćnim službama.
Velika hvala i našim studentima na povjerenju što su
odabrali naše Sveučilište s
višestoljetnom tradicijom te
na izvrsnoj suradnji njihovih
predstavnika s fakultetima i
Sveučilištem.
Čestitam vam svima od srca 350-tu obljetnicu Sveučilišta u Zagrebu i Dan našega
Sveučilišta, naš Dies Academicus.”

„Promicatelj
intelektualne misli“

„Znanje je uvijek bio onaj čimbenik presudan
za život ljudi. Ljudi ga međusobno razmjenjuju i
prenose tako iz generacije u generaciju. Zato je
danas potrebno sjetiti se svih onih koji su od prvih dana Sveučilišta u Zagrebu marljivo skupljali,
umnožavali i prenosili svoje znanje mlađima
odgajajući tako nove znanstvenike, nastavnike
i stručnjake i izgrađujući bolje, naprednije i humanije društvo. Oni su svom hrvatskom narodu
stvorili neprocjenjivo bogatstvo koje samo treba prihvatiti i umnažati.
Obrazovanje je dug i složen proces, napomenut ću da je prije početka akademske karijere
potrebno 20-ak godina sustavnog obrazovanja
pa je velik intelektualni potencijal Sveučilišta u
Zagrebu danas jasno vidljiv iz broja njegovih
nastavnika izabranih u znanstveno-nastavna
zvanja. Među njima je uvijek bilo onih koji se
nisu bojali širiti vidike u nova područja znanja i
poradi toga osnivati nove fakultete i pokretati
nove studije. Zahvaljujući upravo njima Sveučilište u Zagrebu danas ima više od 30 sastavnica u
kojima se obrazuju studenti iz svih znanstvenih i
umjetničkih područja.
Sveučilište u Zagrebu kao najstarije hrvatsko
sveučilište s neprekidnim radom izraslo je u
našu najveću i najcjenjeniju visokoobrazovnu
instituciju preuzimajući nezamjenjivu ulogu
u razvoju cjelokupnog visokog obrazovanja u
RH. Tijekom svoje duge povijesti, Sveučilište u
Zagrebu bilo je nositelj hrvatskog identiteta,
promicatelj intelektualne misli i stvaratelj poticajnih razvojnih ideja. Postalo je nedjeljiv dio
intelektualnih i gospodarskih struktura u hrvatskom društvu.
Danas, kad obilježavamo ovu veliku obljetnicu,
sjećamo se s dubokom zahvalnošću svih koji su
gradili i izgradili ovo Sveučilište, prepoznato u

Nikša Burum, predsjednik Rektorskoga
zbora RH

Europi i svijetu. Njihova ostavština obvezuje sve
nas da ono što smo naslijedili sačuvamo, poboljšamo i prenesemo budućim naraštajima.
Uvjeren sam, također, da će se i buduće generacije, kada budu obilježavale ovako znakovite
obljetnice Sveučilišta u Zagrebu, sa zahvalnošću
sjećati današnjih njegovih nastavnika, zaposlenika i studenata kao što se i mi s poštovanjem
prisjećamo onih koji su ostavili neizbrisiv trag u
njegovoj povijesti.“

universitas | prosinac 2019.

3

”Naslijeđe velikana”
“Sveučilište u Zagrebu ima dugu i respektabilnu
povijest. Još davne 1669. godine diplomom
rimskog cara i ugarsko-hrvatskog kralja Leopolda
I. tadašnjoj Isusovačkoj akademiji u slobodnom
kraljevskom gradu Zagrebu priznat je status sveučilišne ustanove. Od svojih početaka do danas,
ovo Sveučilište kao najstarije i najutjecajnije u RH i
šire, i kao jedno od najstarijih u Europi, izgradilo je
i sačuvalo kvalitetu znanstveno-nastavnog i umjetničkog rada koje se danas provodi na čak 30
fakulteta, tri umjetničke akademije i sveučilišnom
odjelu Hrvatskim studijima.
Vjerujem da ćete se svi složiti sa mnom da je Zagrebačko sveučilište svojim nastavnim, stručnim
i znanstvenim djelovanjem tijekom proteklih
350 godina postao nezamjenjivi dio nacionalne
prosvjetne i pedagoške tradicije.Ta tradicija
počiva na trima važnim misijama: obrazovanju,
istraživačkom radu i transferu znanja. No, te misije
ne bi bile oživotvorene u praksi da nema ljudskih
snaga koje sveučilištu daju život: professora
emeritusa u suradničkim i stručnim zvanjima,
nastavnika u znanstveno-nastavnim i umjetničko-nastavnim suradničkim i stručnim zvanjima,
znanstvenih novaka, stručnog osoblja i na koncu,
možda najvažnije, studenata. Svi oni sa svojim
različitim znanstvenim, istraživačkim i pedagoš-

Milan Bandić,
gradonačelnik
Zagreba

„Znanje nas vodi“
„Ova impozantna brojka dokaz je značenja
ovog Sveučilišta, jednog od najstarijih u
ovom dijelu Europe kojem je jedan od
osnivača bio i Sabor Kraljevine Hrvatske i
Slavonije koji je 1671. Sveučilištu priznao
status i povlastice. Neizbježno je spomenuti ime biskupa Josipa Jurja Strossmayera,
utemeljitelja modernog sveučilišta, na čiji je
poticaj Hrvatski sabor 1861. donio zakonsku osnovu o Sveučilištu u Zagrebu. Biskup
Strossmayer vjerovao je da hrvatski narod
može i treba ići ukorak s ostalim kulturno
razvijenim narodima Europe.
I išao je. Mnogi intelektualci u hrvatskoj povijesti ovdje su stekli uvide u funkcioniranje
javnog i političkog života, usvojili znanja
koja su ih svjetski proslavila. Mladi intelektualci kroz hrvatsku povijest bili su ona
iskra koja je znala zapaliti mase i pokrenuti
promjene.
Za otvaranje modernog sveučilišta Ivan Zajc je, podsjetimo se, uglazbio poznate Šenoine stihove„Znanje nas vodi/ Svjetlom k
slobodi/ Neka se svrši zakletva sveta/ Neka
se čuje svud kao grom/ Dokle je vijeka, dokle je svijeta/ Slavan i sretan Hrvatski dom!
Te su riječi i danas važna poruka svima
nama. Zagrebačko sveučilište svojom misijom i zacrtanim ciljevima i danas obrazuje
i odgaja vrhunske, tolerantne i odgovorne
stručnjake i znanstvenike i djeluje kao inicijator kulturnog, tehnološkog, gospodarskog i društvenog razvitka Hrvatske. No,

Akademik
Željko Reiner,
potpredsjednik
Hrvatskog sabora

mladim se ljudima u javnom prostoru uz
pregršt dostupnih podataka također nudi
mnogo iskrivljenih informacija, poruka da
je ponekad snalaženje bolje od rada, da je
osobni PR bolji od ustrajnosti. Zašto je to
tako? Imamo dvije polarnosti modernog
doba: dostupnost svim podacima, luksuz
koji mnogi od nas nisu imali odrastajući u
nekim ranijim vremenima i imamo slijepa
bespuća u koja nas ta dostupnost može
odvesti. Kako potaknuti mlade na razlikovanje onog kvalitetnog u dostupnom i
onog štetnog i netočnog u dostupnom?
Može li se to naučiti? Odgovorno tvrdim da
može. Današnji profesori nemaju više funkciju pukog prenošenja specifičnih znanja i
vještina. Danas, više no ikada, potrebni su
nam životni učitelji koji će pomoći mladoj

osobi naći ispravan put, naučiti ju radnim
navikama, prenijeti strast i želju za obavljanjem profesije i, ono najvažnije, izgraditi
ljudskost, čovjekoljublje i domoljublje.
Ljudskost, empatija i moralne vrijednosti ne
usađuju se samo u obiteljskom domu, one
se uče tijekom cijelog obrazovanja. Dragi
studenti, želio bih da po završetku studija
svi posao pronađete u našoj domovini,
nastavite svojim radom poticati hrvatsku
znanost, obrazovanje i gospodarstvo te
stvarati pozitivnu klimu u našem društvu,
a da se oni koji su otišli u inozemstvo vrate
obogaćeni novim saznanjima. Sveučilišnim
nastavnicima, svim djelatnicima, a ponajprije studentima želim sretnu obljetnicu
Sveučilišta te mnogo uspjeha u daljnjem
radu. Ad multos anos!

kim osobnostima imaju aktivnu ulogu u razvoju
i prijenosu znanja i oblikovanju našega društva u
izgradnji suvremene i demokratske RH.
U današnje vrijeme izazov sveučilišne djelatnosti
ne sastoji se samo u obrazovanju i prenošenju
znanja novim generacijama, već u pružanju poticaja mladim ljudima da se u budućnosti nakon
završetka svog sveučilišnog obrazovanja bore za
pravedno društvo, da brane slobodu misli i kritičnost uma te zagovaraju vrijednosti demokratske
političke kulture što nam u Hrvatskoj najviše
treba.
Danas treba odati počast svim ljudima koji su tijekom povijesti kao velikani izašli s ovog Sveučilišta
i zadužili nas svojim radom, rezultatima i nepobjedivim idejama. Prisjetimo se nekih od njih koji
su se kao bivši studenti, profesori ili rektori upisali
zlatnim slovima u povijest zagrebačkog sveučilišta, od velikogVatroslava Lisinskog,Tina Ujevića,
Frana Galovića, Ivana Supeka, Andrije Mohorovičića, Antuna Bauera, Andrije Štampara... mogao
bih nabrajati unedogled.
Na koncu, ne smijemo ipak nikada zaboraviti sve
one ljude čija imena niti ne pamtimo, a koji su
negdje, u nekim manjim profesionalnim i regionalnim sredinama svojim akademskim znanjima
mijenjali društvo nabolje.”
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“Čuvar identiteta i nositelj razvoja“
Izuzetna mi je čast i zadovoljstvo pozdraviti vas
na proslavi 350. obljetnice Sveučilišta u Zagrebu
čija je povijest započela 1669. godine statusom i
povlasticama tadašnjoj Isusovačkoj akademiji u
Zagrebu, što je prihvaćeno na Saboru Hrvatskog
kraljevstva 1671. godine.Važno je podsjetiti se
složenih povijesnih okolnosti iz 17. stoljeća, jer je
upravo ovaj događaj bio svega nekoliko mjeseci
nakon pogibije Zrinskih i Frankopana.
Danas je Sveučilište u Zagrebu najveća visokoobrazovna institucija u Hrvatskoj, čuvar hrvatskog
nacionalnog identiteta te nositelj društvenog,
znanstvenog, tehničkog, umjetničkog i kulturnog razvoja zemlje. Pomoglo je u osnivanju i
razvoju ostalih sedam hrvatskih javnih sveučilišta
te ga u punom smislu te riječi možemo zvati
alma mater hrvatskog obrazovanja. Osobitost
sveučilišta ocrtava se u njegovoj autonomiji kao
i cjelovitosti svih znanstvenih područja, što ga
čini važnom pokretačkom snagom hrvatskog
društva.
Ovom prigodom čestitam Sveučilištu u Zagrebu
na ostvarenom napretku ulaskom na Šangajsku
listu među 500 najboljih sveučilišta u svijetu.
Sveučilište je prepoznato i kao nositelj transfera
tehnologija u gospodarstvu gdje se ostvaruje
komplementarnost s hrvatskim gospodarstvom.
Zagrebačko je sveučilište iznjedrilo brojne utjecajne pojedince političkog, gospodarskog, akademskog i društvenog života Hrvatske. Sa svojih
65.000 studenata i opsežnom znanstvenom
produkcijom, Sveučilište u Zagrebu ima poseban
značaj za promicanje napretka u Hrvatskoj.
Znanost i obrazovanje javno su dobro i ključ su za
postizanje osobnog, društvenog i gospodarskog
razvoja. A ljudi su najdragocjeniji hrvatski kapital
u koji putem sveučilišta trebamo zajednički
ulagati.
Naš je cilj izgradnja sustava koji potiče izvrsnost,
inovativnost i kreativnost. Hrvatska sveučilišta
Andrej Plenković,
predsjednik Vlade
Republike Hrvatske

trebaju se pripremiti za pridruživanje budućem
europskom obrazovnom prostoru koji bi trebao
postati stvarnost do 2025. godine kako bi se smanjila fragmentiranost europskog istraživačkog i
znanstvenog prostora. U tom pogledu, prioriteti
hrvatskog predsjedanjaVijećem EU u 2020.
godini na području obrazovanja i znanosti bit
će usmjereni na jačanje konkurentnosti europskog gospodarstva i ljudskih potencijala. Pritom
je ključno jačanje uravnoteženije mobilnosti
znanstvenika i istraživača kroz projekt Obzor, promicanje kvalitetnog i cjeloživotnog obrazovanja
i razvijanje vještina za poslove budućnosti, bolje
praćenje obrazovnih reformi u okviru europskog
semestra, a uloga hrvatskih sveučilišta u tom procesu trebala bi biti fokusirana na promicanje izvrsnosti, kvalitetnih studijskih programa, zajedničkih studija i diploma s partnerskim sveučilištima,
jačanje atraktivnosti studija za strane studente i
istraživače, razmjene novih ideja i iskustava i mobilnost profesora i osoblja.
Jedna od glavnih poluga na putu i izgradnji europskog obrazovnog prostora je nova inicijativa
Saveza europskih sveučilišta. Siguran sam da će
i Zagrebačko sveučilište prepoznati vrijednost
ove europske inicijative za vlastitu modernizaciju,
još veću otvorenost za suradnju s partnerima te
za daljnje napredovanje na ljestvici sveučilišta
na europskoj i globalnoj razini. Samo tako će
nove generacije moći steći nove vještine i znanja
potrebna za istinsku konkurentnost na tržištima
rada u Hrvatskoj, u Europi i u svijetu.
Stoga, vjerujući da će profesori i nastavnici Zagrebačkog sveučilišta u ovoj 350 godina staroj
tradiciji nastaviti izgrađivati mlade ljude koji će
biti kritični, samostalni, istinoljubivi, odvažni i u
konačnici samopouzdani i izrazito angažirani u
svim područjima života veselim se daljnjoj suradnji s vama i napretku koje Sveučilište daje našoj
domovini.

Povelje sveučilištu i fakultetima
Povelje Republike Hrvatske
dodijeljene su Sveučilištu i
fakultetima stogodišnjacima
i starijima:
Katoličko bogoslovnom fakultetu
Pravnom fakultetu
Filozofskom fakultetu
Farmaceutsko – biokemijskom fakultetu

Sveučilište u Zagrebu u nedjelju 3. studenoga
2019. obilježilo je 350. obljetnicu svoga postojanja. Središnja proslava održana je u Koncertnoj
dvoraniVatroslava Lisinskog pod visokim pokroviteljstvom predsjednice Republike Hrvatske Kolinde Grabar-Kitarović te pokroviteljstvomVlade
Republike Hrvatske i Grada Zagreba. Program
svečanosti započeo je govorom rektora Sveučilišta u Zagrebu prof. Damira Borasa i govorima visokih uzvanika, nakon čega je prikazan kratki film
Jakova Sedlara o povijesti Sveučilišta u Zagrebu i
izveden glazbenoumjetnički program.
U kulturnom dijelu programa nastupio je akademski zbor Ivan Goran Kovačić koji je izveo
Akademski zbor Ivan Goran Kovačić

Šumarskom fakultetu
Akademiji likovnih umjetnosti
Arhitektonskom fakultetu
Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije
Fakultetu strojarstva i brodogradnje
Građevinskom fakultetu
Učiteljskom fakultetu
Veterinarskom fakultetu

Hrvatsku himnu, skladbu Prosto zrakom ptica
letiVatroslava Lisinskog, pod ravnanjem maestra
LukeVukšića, komad Zbor Hrvatica iz opere Porin
Vatroslava Lisinskog pod ravnanjem maestra
LukeVukšića i uz glasovirsku pratnju maestra
Vjekoslava Babića te, naposlijetku, akademsku
himnu Gaudeamus igitur.
Nacionalni prvak Hrvatskoga narodnoga kazališta u Zagrebu Dragan Despot izveo je dio iz romana Na rubu pameti - O Europi danas Miroslava
Krleže, a prvaci baleta zagrebačkog HNK IvaVitić
Gameiro i Guilherme Gameiro izveli su baletnu
točku na ulomak iz arije Lascia ch’io pianga uz
glazbu G. F. Händela
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Povelje RH fakultetima sa
100 i više godina tradicije

Neoacademia
zagrebiensis

Visoki uzvanici

Kolinda Grabar Kitarović Predsjednica Republike Hrvatske
Andrej Plenković predsjednik Vlade Republike Hrvatske
Akademik Željko Reiner potpredsjednik Hrvatskoga Sabora
Sveučilište u Zagrebu
Akademik Dragan Čović predsjedatelj Doma naroda Parlamentarne
akademskom godinom
skupštine BIH
2018./2019. obilježilo je
Potpredsjednici Vlade Davor Božinović i Damir Krstičević
350 godina od svoga uteMinistri Vesna Bedeković , Blaženka Divjak i Marko Pavić
meljenja. Njegova povijest
Milan
Bandić gradonačelnik Grada Zagreba
počinje 23. rujna 1669. kada
Drago
Prgomet predsjednik Gradske skupštine
su diplomom rimskoga cara
Prorektorice
i prorektori i članovi Senata Sveučilišta u Zagrebu
i ugarsko-hrvatskoga kralja
Članovi
Rektorskoga
zbora Republike Hrvatske na čelu s prof. NikLeopolda I. priznati status i
šom
Burumom
rektorom
Sveučilišta u Dubrovniku
povlastice sveučilišne ustaKardinal
Josip
Bozanić
zagrebački
nadbiskup
nove tadašnjoj Isusovačkoj
Prof.
Mirjana
Polić
Bobić
predsjednica
Nacionalnog vijeća za znanost
akademiji u slobodnom
Dekanice
i
Dekani
34
sastavnice
Sveučilišta
u Zagrebu
kraljevskom gradu Zagrebu
Rektorice
i
rektori
četrdesetak
europskih
i
svjetskih
sveučilišta
što je prihvaćeno na saboru
Mevludin ef. Arslani izaslanik i zamjenik muftije (Aziza ef. Hasanovića)
Hrvatskoga kraljevstva 3.
Akademik Davor Miličić potpredsjednik i izaslanik predsjednika
studenoga 1671. Stoga SveHrvatske akademije znanosti i umjetnosti (akademika Velimira Neučilište godinu 1669. uzima
idhardta)
kao godinu svojega utemeGeneral Mate Pađen izaslanik načelnika Glavnog stožera Oružanih
ljenja, a 3. studenoga kao
snaga Republike Hrvatske (generala Mirka Šundova)
Dan Sveučilišta. Od tada filoIrena Petrijevčanin Vuksanović Predsjednica Odbora za obrazovazofski studij u Zagrebu, koji je nje, znanost i kulturu
počeo godine 1662., djeluje Predsjednik Matice Hrvatske Stipe Botica
i formalno-pravno kao NeGuverner Hrvatske Narodne Banke Boris Vujčić
oacademia Zagrabiensis,
Prof. Jasmina Havranek ravnateljica Agencije za znanost i visoko
odnosno kao javnopravna
obrazovanje
visokoškolska ustanova.
Bivši rektori, prorektori i dekani Sveučilišta u Zagrebu

“Ukorak s društvenim promjenama”
Ova je obljetnica ponos ne samo Zagreba, nego
i cijele naše domovine. Ona je potvrda našeg povijesnog identiteta koji svjedoči kako je hrvatski
prostor bio ne samo središte burnih povijesnih
mijena, migracija i ratova, već je čvrsto središte
kulturnog i znanstvenog djelovanja Hrvata koji
su osnivanjem visokoškolskih ustanova polagali
temelje našeg društvenog razvoja.
Akademska zajednica u svakom je društvu
najvažnija razvojna snaga koja pridonosi razvoju
dijaloga temeljenog na stručnosti, odnosno
poznavanju materije o kojoj se raspravlja. Svako
je sveučilište autonomno. Ali niti jedno sveučilište
ne živi izvan društva ili izvan konteksta vremena,
već dijeli njegove probleme nudeći konstruktivna rješenja. Svjedoci smo kako nam danas često
nedostaje razmjena mišljenja na temeljima uvažavanja struke i kompetencija. Nedostaju nam argumentirane rasprave i sučeljavanja znanja, dok
s druge strane imamo previše neutemeljenih
interpretacija, površnosti i sukoba u funkciji često
posve besplodnih političkih ili inih nadmetanja.
Stoga s velikom pozornošću pratim sve promjene i prijedloge vezane uz odgoj i obrazovanje
naše djece i mladih od preškolskog odgoja do visokog školstva. Svima vama poznato je kako sam
od početka mandata višekratno upozoravala na
potrebu brže i sveobuhvatne reforme školstva
i doista pomagala svima koji rade na što bržem
hvatanju našeg priključka suvremenim trendovima u školstvu i znanosti.
Na svojim državničkim putovanjima kroz kontakte s kolegama predsjednicima, ili prigodom
posjeta sveučilištima, imala sam prigode čuti i
vidjeti tuđa iskustva koja su me uvjerila da je uz
jasan cilj i dobru organizaciju moguće postići
željeni napredak u sustavu visokog obrazovanja i
znanosti, napredak kojemu je zajednički nazivnik
izvrsnost i društvena odgovornost.To je put za
koji moramo još više osposobljavati i zagrebačko
i druga hrvatska sveučilišta, sveučilišta koja će
mlade ljude obrazovati i odgajati kao samopoKolinda Grabar
Kitarović,
Predsjednica
Republike
Hrvatske

uzdane stručnjake i koji će to samopouzdanje
temeljiti na znanju i kritičkom razmišljanju kako bi
aktivno utjecali na svoj život i društvo, koji će biti
otvoreni iskustvima iz svijeta, ali će ujedno brižno
čuvati i njegovati naš identitet.
Kao hrvatsku predsjednicu ponosom me
ispunjavaju posjetiTehnološkom sveučilištu u
Zürichu, MIT-u u Bostonu ili Klinici u Clevelandu,
da spomenem samo neke od njih, gdje sam svjedočila uspjesima naših znanstvenika koji su svoje
diplome stekli na Sveučilištu u Zagrebu. Mnogo
je primjera takvih međunarodno priznatih hrvatskih znanstvenika i nekadašnjih zagrebačkih
sveučilištaraca koji sudjeluju u procesima kojima
se mijenja budućnost znanosti cijeloga svijeta.
No, na krilima uspjeha moramo se osvrnuti i
na trenutak u kojem se nalazimo kao društvo
suočeni s velikim demografskim problemima,
sa znatno većim brojem nepopunjenih upisnih
kvota na našim sveučilištima, nego prijašnjih
godina te s odlaskom mladih stručnjaka pa i sve
lošijim rezultatima državnih matura. Sve se to
odražava i na stanje u akademskoj zajednici koja
stoga svojim znanjima mora još više sudjelovati u
rješenju društvenih problema.
Sveučilišta ne smiju biti zatočena u institucionalnim bedemima iza kojih se ne vide društveni
problemi i pitanja. Naprotiv, sveučilišta moraju
biti živo vrelo stvaralačkog oplemenjivanja
društva i oslonac razvoju države u svim njenim
funkcijama.
Iskreno sam uvjerena kako je naša zajednička
želja stvaranje sustava znanstvenog rada koji će
našim sadašnjim i budućim generacijama studenata pružiti mogućnost obrazovanja u skladu s
izazovima 21. stoljeća, a već smo dva desetljeća u
21. stoljeću i vidimo kako su promjene sve brže.
Stoga nam je potrebno sigurno sidro napretka,
ujedno i sidro očuvanja identiteta, utemeljena u
našoj bogatoj tradiciji. Upravo zbog toga moramo svi zajedno biti složni na svim razinama odlučivanja i održati dignitet znanstvene zajednice.
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SVEČANA SJEDNICA SENATA SVEUČILIŠTA U ZAGREBU

Uzvanici na svečanoj sjednici Senata

Podijeljene
titule, nagrade
i priznanja
Akademski dio proslave 350. obljetnice
održao se u ponedjeljak 4. studenoga
2019. u auli Sveučilišta u Zagrebu.
Održana je svečana sjednica Senata. Osim
prigodnoga govora rektora Borasa, na
svečanosti je dodijeljeno 26 počasnih zvanja
i titula professor emeritus umirovljenim
profesorima Sveučilišta u Zagrebu,
nagrade „Fran Bošnjaković“ i „Andrija
Mohorovičić“ za 2019. te posebna priznanja
studentima i suradnicima Sveučilišta.

Dobitnici počasnoga zvanja professor
emeritus Sveučilišta u Zagrebu
Područje prirodnih znanosti:
prof. emer. Olga Kronja, Farmaceutsko-biokemijski fakultet
prof. emer. Mirko Primc, Prirodoslovno-matematički
fakultet
Područje tehničkih znanosti:
prof. emer. Srećko Pegan, Arhitektonski fakultet
prof. emer. Damir Kalpić, Fakultet elektrotehnike i računarstva
prof. emer. akademik Ignac Lovrek, Fakultet elektrotehnike i računarstva
prof. emer. Branka Zovko Cihlar, Fakultet elektrotehnike
i računarstva
prof. emer. Ivan Dadić, Fakultet prometnih znanosti
prof. emer. Dorian Marjanović, Fakultet strojarstva i brodogradnje
prof. emer. Stanislav Bolanča, Grafički fakultet
Područje biotehničkih znanosti:
prof. emer. Tomislav Treer, Agronomski fakultet
Područje biomedicine i zdravstva:
prof. emer. Ilija Kuzman, Medicinski fakultet
prof. emer. Josip Kos, Veterinarski fakultet
Područje društvenih znanosti:
prof. emer. Smiljana Leinert Novosel, Fakultet političkih
znanosti
prof. emer. Mario Plenković, Grafički fakultet
prof. emer. Petar Klarić, Pravni fakultet
prof. emer. Petar Novoselec, Pravni fakultet
prof. emer. Milan Matijević, Učiteljski fakultet
Područje humanističkih znanosti:
prof. emer. Stipe Botica, Filozofski fakultet
prof. emer. Željka Fink Arsovski, Filozofski fakultet
prof. emer. Dubravka Sesar, Filozofski fakultet
prof. emer. Mijo Korade, Hrvatski studiji
prof. emer. Matija Berljak, Katolički bogoslovni fakultet

prof. Smiljana Leinert Novosel zahvalila je u ime professora
emeritusa

Umjetničko područje:
prof. emer. Nenad Fabijanić, Arhitektonski fakultet
prof. emer. Dragomir Vlahović, Arhitektonski fakultet
prof. emer. Valter Dešpalj, Muzička akademija
prof. emer. akademik Frano Parać, Muzička akademija
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Nagrada
‘Fran
Bošnjaković’

Dobitnica nagrade ‘Fran Bošnjaković’ - prof. Sandra Bischof

prof. Zvonimir Guzović, dobitnik nagrade ‘Fran Bošnjaković’

prof. Hrvoje Ivanković, dobitnik nagrade ‘Fran Bošnjaković’

prof. Mladen Vučić, dobitnik nagrade ‘Fran Bošnjaković’

Nagrada ‘Fran Bošnjaković’ Sveučilišta
u Zagrebu podjeljuje se pojedincima u
Hrvatskoj i inozemstvu za znanstvene
rezultate, promicanje znanstvene
discipline i struke,
te prijenos znanja,
posebice odgoj
mladih stručnjaka u
području tehničkih
znanosti. Dobitinici
ove prestižne nagrade za 2019. su prof.
Sandra Bischof s
Tekstilno-tehnološkog fakulteta, prof.
Zvonimir Guzović
s Fakulteta strojarstva i brodogradnje,
prof. Hrvoje Ivanković s Fakulteta
kemijskog inženjerstva i prof. Mladen
Vučić s Fakulteta
elektronike i računarstva.

Nagrada
‘Andrija
Mohorovičić’
Nagrada ‘Andrija
Mohorovičić’ Sveučilišta u Zagrebu
dodjeljuje se od
2011. pojedincima u
Hrvatskoj i inozemstvu za znanstvene
rezultate, promicanje znanstvene
discipline i struke te
za prijenos znanja i
odgoj mladih stručnjaka u području
prirodnih znanosti.
Ove godine dobitnici su fizičar prof.
Hrvoje Buljan i geofizičar, akademik
Mirko Orlić s Prorodoslovno-matematičkog fakulteta.
prof. Hrvoje Buljan, dobitnik nagrade ‘Andrija Mohorovičić’

akademik Mirko Orlić, dobitnik nagrade ‘Andrija Mohorovičić’
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Posebna priznanja
studentima
Ana Pintar, studentica
Agronomskoga fakulteta,
za autorstvo i međunarodni
uspjeh postera Bioassay for
detecting the susceptibility
of sugar beet on mesotrione
residues in different soils.

Nagrada studentu Matiji Mrši s HVU-a za međunarodni uspjeh na vojnom
natjecanju

Nagradu Universitasu preuzeo je urednik Ivan Perkov

Iva Primorac, studentica
Studija dizajna Arhitektonskoga fakulteta, za izradu
Tipografske šahovnice
– službenoga vizualnoga
identiteta predsjedanja
Hrvatske Vijećem Europske
unije/EU2020HR.
Lovro Šprem, student Ekonomskoga fakulteta i Tin
Puljić, student
Fakulteta političkih znanosti, za uspjeh na debatnim
prvenstvima.
Bruno Gavranović, diplomand Fakulteta elektrotehnike i računarstva, za
znanstveni rad prihvaćen na
međunarodnoj konferenciji
Applied Category Theory
Conference.

Nagrada studentima FFRZ-a za predstavu ‘Otac utemeljitelj’

Priznanje studentskom predstavniku Danku Reliću

Petar Orlić, student Prirodoslovno-matematičkoga
fakulteta, za postignut
uspjeh na međunarodnom
studentskom natjecanju
International Mathematics
Competition for University
Students.
Matija Mrša, student Hrvatskoga vojnoga učilišta „Dr.
Franjo Tuđman”, za postignut uspjeh na međunarodnom vojnom natjecanju Military Sports and Schooting
Challenge.

Priznanje dosadašnjem predsjedniku Studentskoga zbora Nediljku Jerkoviću

Priznanje studentskom predstavniku Deniju Rkmanu

Matija Di Giorgio, Matej
Trupina, Tilija Simon, Matko
Trnačić i Marko Nakić, članovi studentske dramske
skupine Fakulteta filozofije i
religijskih znanosti, za režiju
i izvedbu predstave Otac
utemeljitelj.
Nediljko Jerković, predsjednik Studentskoga zbora
Sveučilišta u Zagrebu u
razdoblju 2017. - 2019.za
iznimnu suradnju i predsjedanje Studentskim zborom
Deni Rkman, koordinator
Odbora za studentsku
zdravstvenu zaštitu Studentskoga zbora Sveučilišta
u Zagrebu
Danko Relić, dr. med., član
Senata Sveučilišta u Zagrebu i dosadašnji član brojnih
sveučilišnih tijela, za suradnju i rad u brojnim sveučilišnim tijelima.

Nagrada studentici Agronomije Ani
Pintar za međunarodni uspjeh

Nagrada studentu PMF-a Petru
Orliću za međunarodni uspjeh

Studentica Iva Primorac nagrađena
za osmišljavanje loga hrvatskoga
predsjedanja EU-om

Priznanje studentskom predstavniku
Ivanu Boti za dugogodišnji predan rad
u sveučilišnim tijelima

Ivan Bota, mag. pol., dosadašnji član brojnih sveučilišnih tijela, za suradnju i
dugogodišnji predani rad u
sveučilišnim tijelima.
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Priznanja i spomen medalje umirovljenima
Znak ZAHVALNOSTI NA PREDANOM RADU

S

večana dodjela priznanja i spomen-medalja profesor ima
Sveučilišta u Zagrebu umirovljenima u akademskoj godini 2018./2019.
u znak zahvalnosti na njihovom predanom radu za
boljitak obrazovanja, znanosti i umjetnosti te cijele
akademske zajednice održana je u auli Sveučilišta u
Zagrebu.
Posebna su priznanja i spomen medalje uručene sljedećim profesorima:

AGRONOMSKI FAKULTET
dr. sc. Vitomir Grbavac
ARHITEKTONSKI FAKULTET
dr. sc. Srečko Pegan, dr. sc. Jesenko Horvat
EDUKACIJSKO-REHABILITACIJSKI FAKULTET
dr. sc. Jasmina Frey Škrinjar
EKONOMSKI FAKULTET
dr. sc. Nidžara Osmanagić Bedenik
FAKULTET ELEKTROTEHNIKE I RAČUNARSTVA
Akademik prof. emer. dr. sc.
Ignac Lovrek, dr. sc. Juraj Bartolić,

Prof. Drago Roksandić zahvalio je u
ime umirovljenih profesora

FAKULTET POLITIČKIH
ZNANOSTI
dr. sc. Smiljana Leinert Novosel
FAKULTET PROMETNIH
ZNANOSTI
dr. sc. Ernest Bazijanac
FAKULTET STROJARSTVA I
BRODOGRADNJE
dr. sc. Predrag Ćosić, dr. sc. Mario Essert, dr. sc. Antun Galović, dr. sc. Zvonko Herold
FILOZOFSKI FAKULTET
dr. sc. Stipe Botica, dr. sc. Darko Novaković, dr. sc. Željka
Fink Arsovski,dr. sc. Aleksandar Durman, dr. sc. Sanja Roić,
dr. sc. Drago Roksandić

GRAĐEVINSKI FAKULTET
dr. sc. Darko Dujmović
MEDICINSKI FAKULTET
dr. sc. Bruno Baršić, dr. sc. Jagoda Doko Jelinić, dr. sc. Antonio
Juretić, dr. sc. Ivan Malčić, dr.
sc. Vesna Medved, dr. sc. Kristina Potočki, dr. sc. Dinko Stančić-Rokotov, dr. sc. Željko Sutlić,
dr. sc. Mate Škegro, dr. sc. Ivan
Vinter, dr. sc. Maja Vlahović, dr.
sc. Božidar Župančić,
PRAVNI FAKULTET
dr. sc. Aleksandar Bravar
PREHRAMBENO-BIOTEHNOLOŠKI FAKULTET
dr. sc. Višnja Bačun Družina

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET
dr. sc. Vjeran Hari, dr. sc.
Hrvoj Vančik, dr. sc. Biserka Primc, dr. sc. Srđanka
Tomić-Pisarović, dr. sc. Damir Veža, dr. sc. Zlatko Mihalić
RUDARSKO-GEOLOŠKONAFTNI FAKULTET
dr. sc. Palma Orlović Leko
STOMATOLOŠKI FAKULTET
dr. sc. Jagoda Roša
TEKSTILNO-TEHNOLOŠKI
FAKULTET
dr. sc. Alka Mihelić Bogdanić,
dr. sc. Željko Šomođi,

Svečana dodjela priznanja umirovljenim profesorima Sveučilišta u Zagrebu

UČITELJSKI FAKULTET
dr. sc. Milan Matijević, dr. sc. Ivo
Nejašmić
VETERINARSKI FAKULTET
dr. sc. Nora Mas, dr. sc. Bela
Njari
HRVATSKI STUDIJI
dr. sc. Nada Zgrabljić Rotar
AKADEMIJA DRAMSKE
UMJETNOSTI
art. Neven Frangeš, art. Nenad
Puhovski
AKADEMIJA LIKOVNIH
UMJETNOSTI
art. Željko Lapuh
MUZIČKA AKADEMIJA
art. Cynthia Hansell-Bakić

Položeni vijenci za preminule studente ZASTAVA S KNINSKE TVRĐAVE NA PROČELJU SVEUČILIŠTA
Hrvatska se voli znanjem
i zaposlenike Sveučilišta u Zagrebu

N

a Da n Sveučilišta gradonačelnik
Knina Marko Jelić
predao je zastavu s
kninske tvrđave rektoru zagrebačkog Sveučilišta Damiru Borasu.
Prilikom uručenja rektor
Boras je izjavio da je zastava
simbol slobode, neovisnosti
i zajedništva te da upravo
težnja za neovisnošću i slobodom simbolički spajaju
Knin i Sveučilište u Zagrebu.
Dodao je i da Sveučilište surađuje s gradom Kninom na
razvoju jednoga sveučilišnoga studija. Gradonačelnik
Knina Marko Jelić istaknuo
je da se Hrvatska voli znanjem i da je upravo zagrebačko Sveučilište u svojih 350 godina dalo ljude koji su Hrvatskoj omogućili slobodu.
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Nagrađeni
studenti u društvu
“ZGibe” - maskote
zagrebačkog
sveučilišnog sporta

Nagrađeni
sjajni sportaši
najtrofejnijeg
europskog
sveučilišta

Kroz aktivnosti Ureda za sport Sveučilišta u Zagrebu i Zagrebačkog sveučilišnog
sportskog saveza u prošloj su godini prošla 8452 studenta sportaša, a ako se tome
pridoda još nekoliko stotina studenata koji su sudjelovali u organizaciji i provedbi
natjecanja, može se reći kako je zagrebački sveučilišni sportski sustav (UniSport ZG)
jedan od većih sportskih sustava uopće u Republici Hrvatskoj

F

rancuski paviljon zagrebačkoga Studentskog
centra 4. studenoga je bio
poprište prave sportske
svečanosti na kojoj su u sklopu
proslave 350. godišnjice Sveučilišta u Zagrebu za svoje uspjehe
na lokalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini nagrađeni
najuspješniji studenti koji su u
protekloj akademskoj godini
branili boje našeg najvećeg sveučilišta na sportskim terenima.
Priznanja su dodijeljena za
iznimne rezultate postignute
na ovogodišnjim europskim
sveučilišnim prvenstvima, na
kojima je Sveučilište u Zagrebu po broju osvojenih medalja
zauzelo sam vrh u konkurenciji visokoškolskih institucija sa
starog kontinenta, a nagrađeni
su i najbolji pojedinci te ekipe u
ženskoj i muškoj konkurenciji.
Na sveučilišnoj razini priznanje je dodijeljeno najbolje rangiranim sastavnicama u prošlosezonskim sportskim prvenstvima, a ističe se premijerno
proglašenje pobjednika u malonogometnoj ligi djelatnika,
kao i prvoj studentskoj e-sport
ligi u ovom dijelu Europe.

Uzvišena aktivnost
Uz brojne laureate, pojačane
podrškom svojih kolega, profesora i članova obitelji, svečanost u organizaciji Zagrebačkog
sveučilišnog športskog saveza i
Ureda za sport Sveučilišta u Zagrebu, okupila je brojne uglednike iz sportskog, društvenog
i akademskog života glavnoga
grada, čime su, valja se nadati,
udareni temelji izgradnji ova-

kve tradicije u budućnosti.
„Prije tri godine uspjeli smo
ostvariti Europske sveučilišne
igre, kada smo po broju odličja također zasjeli na čelno mjesto, no onda smo bili na domaćem terenu, a ove smo godine
uspjeh ostvarili nastupajući na
brojnim prvenstvima širom Europe. Sport je ono što nas uči da
budemo ustrajni i da nakon svakog pada ponovno ustanemo,
da poštujemo naše protivnike
na drugoj strani i da bez obzira
na ishod ne mrzimo jer svi dajemo sve od sebe.
To je, dakle, ono lijepo što
nam sport donosi, uči nas poštovati protivnika, boriti se za
sebe, ali isto tako poštovati i
samo natjecanje. Možda smo
različiti, ali iako smo suparnici dok traje borba, izvan terena
smo prije svega kolege i prijatelji, što se posebno ističe upravo
u sveučilišnom sportu. Sport je
uzvišena aktivnost, a ideja poštenja i pobjede, kao i poštenog
natjecanja, ono je čega bi se ljudi
trebali držati i u svakodnevnom
životu“, poručio je rektor Sveučilišta u Zagrebu, prof. Damir
Boras okupljenima upućujući
im čestitke na uspjehu koji su
ostvarili za sebe i svoje sveučilište.
Uz rektora, prorektore i dekane brojnih fakulteta, događaju su prisustvovali izaslanik
Predsjednika Vlade Republike
Hrvatske, prof. Radovan Fuchs;
izaslanica Predsjednika Hrvatskog sabora, doc. Irena Petrijevčanin Vuksanović; zamjenica
gradonačelnika Grada Zagreba, Jelena Pavičić Vukičević,
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SVEČANO
OBILJEŽENI
SVEUČILIŠNI
SPORTSKI USPJESI
U PROŠLOJ
AKADEMSKOJ
GODINI

Oni su najbolji

Najbolja ekipa Sveučilišta u Zagrebu u akademskoj godini
2018./2019.
STOLNOTENISKA REPREZENTACIJA
Josipa Zajec (FFZG), Magdalena Basić (FFZG), Klara Cakol (KiF), Ida
Jazbec (KiF), MateVukšić (izbornik)
Najbolja momčad Sveučilišta u Zagrebu u akademskoj godini 2018./2019.
REPREZENTACIJA U RUKOMETU NA PIJESKU
Nikola Finek (EFZG), Franko Marđetko (EFZG), Mario Lacković
(FPZG), Jurica Šikoronja (KiF), Dominik Kniewald (FER), Filip Goričanec (GEOF), Krešimir Nimac (KBF), Matija Geštakovski (PMF), Filip
Škrlec (PF), Luka Kniewald (FER), Josip Matezović (izbornik)
Najbolja sportašica Sveučilišta u Zagrebu u akademskoj godini 2018./2019.
Katja Heraković (UF)
Najbolji sportaš Sveučilišta u Zagrebu u akademskoj godini
2018./2019.
Karlo Raguž (ŠF)

Matija Juranović/Unisport Zg

Iznimni rezultati

Posebnom nagradom za
izniman doprinos razvoju sveučilišnog sporta u akademskoj
godini 2018./2019. nagrađeni su
Fakultet elektrotehnike i računarstva, Kineziološki fakultet,
Ekonomski fakultet, Poliklinika Ribnjak, Ustanova za upravljanje sportskim objektima,
Gradski ured za sport i mlade
Grada Zagreba te Studentski
zbor Sveučilišta u Zagrebu, koji je ponajviše angažiran u surealizaciji sportskih natjecanja za
studente.
„Često znamo čuti kako studentski sport ne stvara sportaša, što je točno, jer se sportaši
stvaraju u nižim uzrasnim kategorijama, no, velika važnost
studentskog sporta temelji se
na dvama činjenicama. Istraživanja pokazuju kako se najveći
izlazak iz sporta događa između petnaeste i osamnaeste godine starosti, odnosno - do upisa
na fakultet kada jako veliki broj
sportaša završava sa svojom karijerom. S druge strane, živimo

Ukupni poredak

Prijelazni pehar ukupnog pobjednika sveučilišnih sportskih
natjecanja u ak. god. 2018./2019. otišao je u ruke dekana
Kineziološkog fakulteta, Tomislava Krstičevića

Jelena Pavičić Vukičević, zamjenica
gradonačelnika Grada Zagreba

Ukupni pobjednik sveučilišnih športskih prvenstava
2018./2019.:
Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Ukupni poredak sveučilišnih
športskih prvenstava u muškoj konkurenciji:
1. Fakultet Elektrotehnike i
računarstva
2. Tehničko veleučilište u
Zagrebu
3. Fakultet strojarstva i brodogradnje
Ukupni poredak sveučilišnih
športskih prvenstava u ženskoj konkurenciji:
1. Kineziološki fakultet
2. Prirodoslovno-matematički fakultet
3. Ekonomski fakultet

Matija Juranović/Unisport Zg

Aktivan život

u vremenu sedentarnog stila
života pa na temelju toga i pristupamo izgradnji studentskog
sporta u Zagrebu, kako bismo
našim studentima osigurali da
u sljedećih najmanje tri do pet
godina ostanu aktivni - da imaju aktivan život i da provode vrijeme u sportu te da se izgrađuju
kao odgovorne osobe koje će danas-sutra obnašati važne uloge
u hrvatskom društvu“, naglasila je u svojemu obraćanju okupljenima dopredsjednica Zagrebačkog sveučilišnog športskog
saveza Sanja Ćurković.
Kroz aktivnosti Ureda za
sport Sveučilišta u Zagrebu i Zagrebačkog sveučilišnog športskog saveza, inače,
u prošloj su godini prošla 8452
studenta sportaša, a ako se tome pridoda još nekoliko stotina studenata koji su sudjelovali u organizaciji i provedbi
naših natjecanja, može se reći
kako je zagrebački sveučilišni
sportski sustav jedan od većih
sportskih sustava uopće u Republici Hrvatskoj. Uz sve prethodno spomenute aktivnosti,
osim studentskih natjecanja,
od prošle se akademske godine
odvija i malonogometna liga
za djelatnike, koja kroz sportsku aktivnost i druženje teži
povezati nastavno i nenastavno osoblje sa svih sveučilišnih
sastavnica koje u njoj sudjeluju. U premijernom izdanju lige,
najuspješnijim malonogometašima pokazali su se djelatnici
Građevinskog fakulteta, dok je
drugo mjesto pripalo Studentskom centru, a treće Rektoratu
Sveučilišta u Zagrebu.

Matija Juranović/Unisport Zg

broji 350 godina i dalje bilo vodeće - ne samo u našoj zemlji nego i u Europi“, zaključila je Pavičić Vukičević.
Sveučilište u Zagrebu ovoga
je ljeta na Europskim sveučilišnim prvenstvima, podsjetimo,
osvojilo ukupno čak devetnaest odličja, od čega pet zlatnih,
osam srebrnih i šest brončanih,
za što je zagrebačkim studentskim reprezentativcima na ovoj
svečanosti odano priznanje dodjelom Pohvala za iznimne rezultate.

Matija Juranović/Unisport Zg

kao i predstavnici Središnjeg
državnog ureda za šport, Hrvatskog akademskog sportskog saveza i drugih sportskih
saveza, Studentskog zbora, Studentskog centra te brojni drugi
uzvanici.
„U okviru proslave 350.
obljetnice Sveučilišta u Zagrebu, puno smo toga čuli o znanstvenim i obrazovnim uspjesima njegovih sastavnica, a cijela
ta priča doista ne bi bila kompletna bez jedne ovakve svečanosti u kojoj slavimo i sveučilišni sport. To posebno ističem
zato što znamo da najveća, najprepoznatljivija i najbogatija
sveučilišta u svijetu jesu ona
sveučilišta koja posebno njeguju sveučilišni sport i na različite načine nagrađuju, motiviraju
i privlače u svoje redove sjajne
sportaše kao svestrane studente i buduće lidere.
Tim je putem krenulo i Sveučilište u Zagrebu, na čemu mu
čestitam, jer se prepoznala važnost i mogućnost da se poruka
potrebe za aktivnim bavljenjem
sportom prenosi na zagrebačke
studentice i studente“, istaknula je zamjenica zagrebačkog
gradonačelnika, ujedno istaknuvši zadovoljstvo što u redovima studenata ima i vrhunskih sportaša koji na ovaj način prenose ime grada Zagreba
i Republike Hrvatske u Europi
i svijetu.
„Svim sportašima koji su
odlučili baviti se sportom i njegovati sportski duh želim puno uspjeha, zdravlja te dobrih
akademskih postignuća kako
bi naše sveučilište koje danas

Pohvala za iznimne rezultate na Europskim sveučilišnim prvenstvima u akademskoj godini 2018./2019.
Pohvala za iznimne rezultate na Europskim sveučilišnim prvenstvima u akademskoj godini 2018./2019.
Lea Katarina Gobec (ŠF)
JUDO, 3. mjesto
Lucija Lesjak (MEF), Jelena Pehar (FPZ), Karlo Raguž (ŠF), Anita
Tadić (EFZG)
KARATE, 1. mjesto
Stjepan Štimac (KIF)
KARATE, 2. mjesto
Elizabeta Crnković (KIF), Petar Jaman (KIF)
KICKBOXING, 2. mjesto
Luka Mavračić (EFZG), Borna Pečko (KIF), Luka Skender (KIF)
TAEKWONDO, 2. mjesto
Franjo Gucić (KIF), IvanVrgoč (RGNF)
TAEKWONDO, 3. mjesto
Muška reprezentacija u rukometu na pijesku
RUKOMET NA PIJESKU, 1. mjesto
Ženska reprezentacija u rukometu na pijesku
RUKOMET NA PIJESKU, 3. mjesto
Luka Baričević (KIF),Tomislav Šain (EFZG)
VESLANJE, dvojac na pariće, 2. mjesto
Ženska stolnoteniska reprezentacija
STOLNITENIS, ekipno 2. mjesto, parovi 2. i 3. mjesto

Sanja Ćurković, dopredsjednica Zagrebačkog
sveučilišnog športskog saveza
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SVEČANA PROMOCIJA NOVIH DOKTORA ZNANOSTI I UMJETNOSTI SVEUČILIŠTA U ZAGREBU

258

Više akademsko zvanje
za boljitak zajednice
U

nedjelju 10. studenoga 2019.
u H r vatskom narod nom
kazalištu u Zagrebu održane su dvije svečane promocije doktora znanosti i umjetnosti. Rektor Damir Boras promovirao je novih 258 doktora znanosti i
umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu.
Tako je u 2019.godini promovirano
ukupno 666 doktora znanosti.
Promocije su započele svečanim ulaskom rektora, prorektora
i dekana na pozornicu HNK-a, nakon čega je intonirana himna Republike Hrvatske. Nakon što su
kandidati izgovorili tekst prisege i rektor ih proglasio doktorima
znanosti i umjetnosti, promovirani kandidati prebacili su kičanku
(coflek) na akademskim kapama
na desnu stranu, čime su i simbolično ušli u više akademsko zvanje. Nakon uručivanja diploma
promovirani su upisani u knjigu
doktora. Svečanosti su završile hi-

mnom Gaudeamus igitur.
U ime novopromoviranih doktora znanosti i umjetnosti nazočnima na svečanostima u HNK-u
obratili su se dr. sc. Ivan Bolanča
s Medicinskoga fakulteta i dr. sc.
Žanina Žigo s Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
Svečanim promocijama doktora znanosti i umjetnosti u Hrvatskom narodnom kazalištu, između
ostalih, nazočili su izaslanik Premijera akademik Zvonko Kusić,
izaslanica Predsjednice Republike Hrvatske Anamarija Kirinić,
državni tajnik za znanost, tehnologiju i fondove EU u Ministarstvu
znanosti i obrazovanja dr. sc. Tome Antičić, zamjenica gradonačelnika Grada Zagreba dr. sc. Jelena
Pavičić Vukičević, zamjenica pročelnika Gradskoga ureda za obrazovanje Grada Zagreba mr. sc. Katarina Milković te brojni visoki gosti i uzvanici.

e
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REKTOR DAMIR BORAS:

Doktorat kao
prekretnica
životnog puta
P

osebna mi je čast i zadovoljstvo promovirati prve doktore znanosti i umjetnosti nakon
što smo, prethodne nedjelje,
kao Sveučilište u Zagrebu ‒
Universitas Studiorum Zagrabiensis ‒ obilježili 350 godina neprekinuta djelovanja
od svojega utemeljenja 1669.
godine i koje je bilo i ostalo,
a bit će ubuduće stožerna hrvatska nacionalna institucija
u području visokoga obrazovanja, znanosti, kulture i umjetnosti, transfera tehnologije
i znanja, društvenih djelatnosti i čuvar hrvatskoga nacionalnoga identiteta, čuvar hrvatskoga jezika i čuvar europskih vrijednosti.
Taj položaj Sveučilište zahvaljuje prije svega temeljnoj
odrednici djelovanja svakoga
sveučilišta – sveučilišnoj autonomiji – zbog koje je Sveučilište u Zagrebu i ostvarilo
kontinuitet i ostalo najbolje
hrvatsko sveučilište i jedno od najboljih sveučilišta
u okružju. Iako su se pritisci
na sveučilišnu autonomiju u
raznim oblicima pojavljivali
tijekom cijele njegove povijesti, Sveučilište u Zagrebu
uvijek je imalo snage i društvene svijesti da i u najtežim
d r uštvenim okolnostima
ostane svjetionikom slobode,

znanja, zajedništva, tolerancije i ljubavi prema domovini.
Iskustvo “učitelja” i kreativnost “učenika”
Jednako tako, Sveučilište u
Zagrebu, ustrojeno kao javno
„univerzalno“ sveučilište koje sveobuhvatno pokriva širok
raspon znanstvenih i umjetničkih područja, istraživanja i nastave, prepoznatljivo je u ulozi
čuvanja tradicije humboldtskoga sveučilišta jer se ta tradicija
usredotočuje prvenstveno na
opće doprinose društvu, a manje na zaradu, što stvara produktivno okružje u kojem se potiču kreativnost i spontanost, i
omogućuje nesputani intelektualni (samo)razvoj i nastavnika i studenata.
Upravo zato, stjecanje akademskoga stupnja doktora znanosti predstavlja ključnu točku
i prekretnicu na životnome putu svakoga člana akademske
zajednice, jer, prema stoljetnoj
tradiciji, tim činom dotadašnji
pripravnik i suradnik u istraživačkome radu svojih učitelja
postaje samostalni istraživač i
stječe pravo da samostalno oblikuje vlastita istraživanja i sam
bira svoje učenike i suradnike.
Naravno, to pravo i ta sloboda samim činom promocije postaju tek potencijal, za čije puno
ostvarenje treba ostvariti još neke dodatne korake – primjerice,

objaviti nekoliko samostalnih
znanstvenih radova, biti izabran u zvanje znanstvenoga suradnika i/ili docenta, uspješno
napisati vlastiti projekt i dobiti
sredstva za njegovu realizaciju
na kompetitivnim natječajima.
No, stjecanje akademskoga
stupnja doktora znanosti jest
prvi, bitni i temeljni korak na
tome putu cjeloživotnoga ostvarivanja vlastitih sposobnosti i
vlastite akademske i građanske slobode.
Sustav doktorskoga obrazovanja smišljeno teži stvaranju samostalnih i kreativnih
osoba koje uz to resi i sposobnost kritičkoga razmišljanja,
samostalnoga zaključivanja,
objektivnoga i uravnoteženoga razmatranja svih teorijskih
problema, umijeće obzirnoga,
nepristranoga i dostojanstvenoga raspravljanja o suprotnim i
suprotstavljenim mišljenjima,
a da pritom oni koji izlažu suprotna mišljenja ne postaju neprijatelji već ostaju zanimljivi
sugovornici, te sposobnost da
se nova znanja i umijeća uspješno primijene na opću dobrobit
svoje zajednice i čovječanstva
u cjelini.

Građani svijeta
Time sustav doktorskoga obrazovanja stvara ne samo razborite, kreativne, profesionalne i

moralne članove akademske zajednice, nego i zrele, uravnotežene i dostojanstvene građane
svijeta koji su temelj demokratskog ustrojstva i općega
društvenoga i ekonomskoga napretka svake ljudske zajednice. Drugim riječima, sustav doktorskoga obrazovanja
jest par excellence sustav kojim
sveučilište dokazuje i javno potvrđuje svoju stožernu ulogu ne
samo u odgoju i obrazovanju nego i u
ukupnome napretku svoje
zajednice i zaštiti javnoga dobra i javnog interesa.
Oni, koje doktorima znanosti proglasimo danas, bit će glasnogovornici razuma, tolerancije, nalaženja veselja u radu, ljubavi prema bližnjemu, novih
otkrića i spoznaja sutra, te lučonoše i jamci našega opstanka i
našega napretka u budućnosti.
Cijenjeni i dragi kolegice i
kolege doktori znanosti i umjetnosti (sada to mogu s punim
pravom reći),još jednom Vam
čestitam na Vašemu velikomu
uspjehu koji je ujedno i uspjeh
našega Sveučilišta u Zagrebu.
Isto tako ponovo zahvaljujem i
svima koji su Vam u tome pomogli, posebno Vašim mentorima
i suradnicima, a jednako tako i
Vašima najbližima na potpori
koju su Vam pružali.
Živjeli!
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PROMOVIRANI DOKTORI ZNANOSTI I UMJETNOSTI
AGRONOMSKI FAKULTET

Mara Bogović, Vladimir Brajković, Maja Novak,
Josipa Perković, Monika Vidak, Ana Žgomba
Maksimović

AKADEMIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI
Snježana Ban

ARHITEKTONSKI FAKULTET
Alan Kostrenčić, Marija Premužić Ančić, Filip
Šrajer

EKONOMSKI FAKULTET

Kristina Devčić, Maja Donadić, Tanja Gavrić,
Marija Jurčević, Natalija Kokolek, Mijo Renić,
Berislava Starešinić, Tamara Šmaguc, Gabrijela
Vidić

FAKULTET ELEKTROTEHNIKE
I RAČUNARSTVA
Davorin Ambruš, Vedrana Baličević, Tin Bariša, Eva Cetinić, Leon Dragić, Ana Drandić,
Aljoša Dudarin, Zoran Ereš, Iva Harbaš, Luka
Humski, Mihovil Ivas, Mario Klarić, Damir
Korenčić, Dubravko Krušelj, Filip Mandić,
Mladen Matejaš, Jelena Matković, Melika
Mešković, Hrvoje Novak, Leonard Novosel,
Saša Ostojić, Igor Piljić, Antonio Pošćić, Dalibor Purković, Katija Rak, Miroslav Rožić, Ivan
Sikirić, Andrija Štajduhar, Gordan Topić, Stjepan Tvorić, Mario Weber, Marko Zec

FAKULTET KEMIJSKOG
INŽENJERSTVA I TEHNOLOGIJE
Vanja Gilja, Silvija Maračić, Marijana Mimica
Tkalčec

ljević, Marko Orešković

FAKULTET POLITIČKIH ZNANOSTI

Nikola Brzica, Teodora Molnar, Lana Pavić,
Andro Pavuna, Nella Popović, Šenol Selimović,
Davorin Žagar

FILOZOFSKI FAKULTET

Ljubica Anđelković Džambić, Danijel Berković, Saša Bjelobaba, Ivan Drnić, Kristian
Đokić, Zrinka Fišer, Melanija Ivezić Talan,
Giovanna Kirinić, Elena Koprtla, Andreja
Kovačić, Una Mikac, Ivana Miloloža, Zvonimir Novoselec, Sheruze Osmani Ballazhi, Iva Papić, Ivana Pažur, Ema Petričević,
Maša Plešković, Martina Podboj, Tamara
Polić, Dragana Rajković, Domagoj Sremić, Aleksandar Stojanović, Svjetlana
Sumpor, Matija Mato Škerbić, Ivan Tomić,
Martina Topalović, Jelena Tušek, Nikolina
Uroda, Zrinka Vrabec-Mojzeš, Romuald
Zlatunić, Andreja Zubac, Žanina Žigo

FAKULTET STROJARSTVA
I BRODOGRADNJE
Josip Bašić, Luka Boban, Andrija Buljac,
Marko Katalinić, Davor Mandić, Tomislav
Martinec, Ante Marušić, Goran Pejić, Tihomir Tomić

FARMACEUTSKO-BIOKEMIJSKI
FAKULTET
Ivona Capjak, Maja Marasović, Sanja Marević,
Marko Skelin, Jelena Vlašić Tanasković, Lucija
Vuletić, Tanja Živković Semren

GEODETSKI FAKULTET

FAKULTET ORGANIZACIJE
I INFORMATIKE

Jelena Kilić, Karlo Šimek

Goran Banjanin, Antonia Bralić, Slaven Miha-

Mario Jeleč, Mladen Srbić

GRAĐEVINSKI FAKULTET

GRAFIČKI FAKULTET
Renata Tomerlin

PRAVNI FAKULTET

HRVATSKI STUDIJI

Nika Bačić Selanec, Đurđa Bolanča Kekez, Maja Bubalo, Renata Ćorić Špoljar, Petra Đurman,
Mijo Galiot, Luka Grubišić, Ivan Jurić, Orsat Miljenić, Tajana Petrović, Kristijan Poljanec, Josip
Vučković, Joso Vuksan

KATOLIČKI BOGOSLOVNI FAKULTET

PREHRAMBENO-BIOTEHNOLOŠKI
FAKULTET

KINEZIOLOŠKI FAKULTET

Nikolina Liović, Ivana Mandić Andačić, Nina
Puhač Bogadi, Antonija Sulimanec Grgec,
Aleksandra Vojvodić Cebin

Matijas Baković, Juraj Balić, Franjo Jurić, Dejan
Pernjak, Ivan Restović, Vladimir Šumanović,
Ivan Uldrijan
Mate Antunović, Mislav Kovačić, OdilonGbènoukpo Singbo, Tomislav Smiljanić

Mate Brekalo, Ivan Dujić, Ivana Kaćanski,
Ivana Klaričić, Damir Lauš, Boris Metikoš,
Tihana Nemčić, Tomislav Vlahović, Slavica
Žeger

MEDICINSKI FAKULTET

Iva Bačak Kocman, Marija Bakula, Marta
Balog, Danira Bažadona, Ivana Behin Šarić,
Alma Biščević, Antonela Blažeković, Ivan
Bolanča, Željana Bolanča, Tajana Borlinić,
Tomislav Bruketa, Pero Bubalo, Hrvoje Cvitanović, Ivan Ćelić, Andrea Dasović Buljević,
Barbara Dawidowsky, Ivan Domazet, Emina
Ejubović, Branko Fila, Manuela Filipec, Slobodan Galić, Lea Galunić Bilić, Darija Granec,
Danijela Grizelj, Dario Gulin, Damir Halužan,
Blanka Jakšić, Ivana Jurin, Iva Kelava, Tamara
Kralj, Ivana Marković, Leo Markovinović,
Tonći Mašina, Iva Milivojević, Dorotea Ninković, Marina Peklić, Pavao Planinić, Ema
Prenc, Željko Prka, Ivana Prkačin, Srđan
Roglić, Dora Sedmak, Marta Skelin, Marija
Skoblar Vidmar, Ana Vičić, Sania Vidas Pauk,
Ivan Vukoja, Šime Zekan, Iris Žunić Išasegi

RUDARSKO-GEOLOŠKO-NAFTNI
FAKULTET
Sanja Bernat Gazibara

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI
FAKULTET
Nikola Adžaga, Sara Ban, Darija Brajković,
Božidar Casar, Kristina Čavlović, Mirsada
Ćehić, Jelena Dautović, Natalija Dunić, Mateja Đud, Nina Gelo, Renata Grbac, Dorotea
Grbin, Dario Hruševar, Berislav Jandrić, Mladen Japjec, Nikica Knez, Mavro Lučić, Zlatko
Mihalić, Matko Mužević, Vinko Nemec, Ivan
Nemet, Filip Orbanić, Bojan Pažek, Lana
Periša, Bruno Polak, Dean Popović, Ivana
Pozojević, Marija Prša, Maja Pušić, Marko
Radulović, Andrea Rožman, Robert Slunjski,
Stjepan Šebek, Hrvoje Šlezak, Lara Štajner,
Antonija Utrobičić, Renata Vlahović Kruc

STOMATOLOŠKI FAKULTET

Ratka Borić Brakus, Lidija Fumić Dunkić,
Antonija Jurela, Zorica Radalj Miličić, Igor
Repušić, Željko Rotim, Ivan Salarić, Ante
Vuković

UČITELJSKI FAKULTET

Tanja Maltar Okun, Mirna Sabljar, Draženka
Skupnjak

VETERINARSKI FAKULTET

Velimir Berta, Slaven Reljić, Nikola Rošić
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KOMENTAR

Zašto sam pokrenuo
i uređivao Universitas
Ukupna medijska produkcija u Hrvatskoj o akademskim temama se u pravilu piše
nevoljko, neznalački, u marginalnim povodima i to je bio temeljni razlog zbog kojeg je
ideju o vlastitoj akademskoj novini trebalo organizirati, isključivo na najjednostavniji
mogući način, zakupom prostora u najtiražnijim hrvatskim dnevnicima
Piše:

Duško Čizmić Marović

P

remda je ljubaznost
rektora Borasa poslovična, iznenadila me
njegova obavijest da
mi je dodijeljeno osobno priznanje za pokretanje i dugogodišnje uređivanje Universitasa. Naime, nije vjerojatno
da ćete za javni rad kojem pristupite s najvećom ozbiljnošću dobiti priznanje. Naravno, s druge strane, kada se
prihvatite bilo kakvog javnog
zadatka nikad ga ne možete obaviti dovoljno loše, a da
vas netko zbog učinjenog ne
bi pohvalio. Može li se u ovom
slučaju objektivno razlučivati u kojoj mjeri je priznanje
što mi je dodijeljeno razložno i zasluženo? Prvi i najvažniji argument da bi tome moglo biti tako jest činjenica da
je Universitas jedina vlastita
akademska novina; studentskih listova, utjecajnih i kvalitetnih, bilo je, a novina kojima bi izdavač bilo sveučilište kao institucija – ne, i to u
čitavoj njegovoj 350-godišnjoj
povijesti uz ipak jednu iznimku učinjenu 1969. godine za
rektorstva jednog od nezaboravljenih rektora zagrebačke
Univerze prof. Ivana Supeka.
No, ondašnji je pokušaj
pod urednikovanjem Marija Bošnjaka trajao samo godinu dana, dok Universitas
izlazi već desetljeće. Zajednička crta obaju projekata je
činjenica da je Ivan Supek bio
prvi rektor koji je o našem visokom školstvu progovorio u
singularu „Hrvatsko sveučilište“. Naime, Universitas je
prve četiri godine izlaženja
bio glasilo Sveučilišta u Splitu, a od 2014. Zajednički medijski projekt zagrebačkog i
splitskog sveučilišta, dakle,
dvaju najvećih hrvatskih univerziteta zbog čega već i formalno zaslužuje ime kojim se
okitio – Hrvatske sveučilišne
novine.
Za ime Universitas dva su
razloga: prvo, kao što je to pokazao akademik Radoslav
Katičić termin ‘sveučilište’

stigao nam je iz srpskog jezičnog standarda, a neposredan povod je činjenica da je
još 1969. Savez studenata Zagreba osnovao vlastito poduzeće pod imenom „Universitas“.rHr
Naravno, posve je druga
stvar pokušati ocjenjivati
dosege koji bi mogli opravdati tako veliku ambiciju kao
što je povećanje samosvijesti same akademske zajednice i šire društvene svijesti o
njenom značaju. Nesumnjivo
je izvorni zadatak sveučilišnih novina osvijestiti značaj
akademske zajednice za cjelinu društvenog razvoja Hrvatske, ne samo u široj društvenoj zajednici, nego i u samoj
akademskoj zajednici koja ni
sama najčešće nije dovoljno
svjesna pa ni samosvjesna u
pogledu golemog značaja za
društvo u kojem djeluje i u
pogledu činjenice da u stvari nitko iznad nje ne može arbitrirati ni o njenoj snazi ni o
razvojnim prioritetima. Hrvatska akademska zajednica
u oba je navedena problema
najviša nacionalna instanca i to se mora u Universitasu jasno konstatirati, stalno
ponavljati i opisivati. Ne bih
se usudio tvrditi da je na tom
putu Universitas pomogao
napraviti iole dramatičniji
zaokret.

na čelu s rektorom Borasom
koji je Universitas prigrlio
kao Zajednički medijski projekt. Pritom je osobitu ulogu
odigrao prorektor za međusveučilište odnose i suradnju, Ante Čović, aktualni
predsjednik Izdavačkog savjeta Zajedničkog medijskog
projekta.
Ovo je prigoda da se ne
prešuti i ne zaobiđe uloga
najdugovječnijeg splitskog
rektora prof. Ivana Pavića
čije zasluge za razvojni bum
toga Sveučilišta – u programskom, građevinsko-prostornom i kvalitativnom smislu
ni izdaleka nisu dovoljno do
sada istaknute. Stvar je u
osnivanju Universitasa tekla doslovce ovako. Prosinca 2008. rektor Pavić pozvao
me na osobni sastanak nakon jedne od mojih kolumni
o Sveučilištu u Splitu i njegovu značaju te razvojnim šansama i obvezama. Moje pitanje rektoru je glasilo: „Split
se doima gradom s najvećim
brojem studenata po glavi
stanovnika, ali uz pojam grada Splita malo tko veže neku
istaknutiju akademsku značajku. Ne bi li zadaća sveučilišnog rukovodstva trebala
biti da se to promijeni?“ Rek-

Zakup prostora
Akter s kojim će se na toj
zadaći Universitas trebati
suočiti je ukupna medijska
produkcija u Hrvatskoj koja o akademskim temama u
pravilu piše nevoljko, neznalački, u slučajnim tj. marginalnim povodima. To je bio
temeljni razlog zbog kojeg je
ideju o vlastitoj akademskoj
novini trebalo organizirati
isključivo na najjednostavniji mogući način, odnosno
zakupom prostora u najtiražnijim hrvatskim dnevnicima tj. u Slobodnoj Dalmaciji 2009., dok je Universitas
funkcionirao kao glasilo Sveučilišta u Splitu, odnosno u
Jutarnjem listu nakon što je
2014. izabrano novo rukovodstvo Sveučilišta u Zagrebu

Universitas je jedina
vlastita akademska
novina. Studentskih
listova, utjecajnih i
kvalitetnih, bilo je,
a novina kojima bi
izdavač bilo sveučilište
kao institucija – ne, i
to u čitavoj njegovoj
povijesti uz jednu
iznimku učinjenu
1969. za rektorstva
prof. Ivana Supeka

tor Pavić je reagirao strelovito: „Upravo to i jest glavni razlog što sam Vas pozvao
na ovaj sastanak.“ Razgovor
je tekao u pravcu istraživanja
formi koje bi na najbrži i najupečatljiviji način mogle pridonijeti da se sveučilišna dimenzija Splita prepozna kako
u široj javnosti, tako i na samom Sveučilištu.

Uređivačka autonomija
Kao svojedobni urednik
zagrebačkog studentskog lista prva stvar koju sam imao
na umu je medijsko otvaranje
Sveučilišta u Splitu široj javnosti i sebi samom uz zadržavanje uređivačke autonomije, jer je to conditio sine qua
non ovakvog projekta. To se
moglo samo na jedan jedini
način organiziranjem uređivačke ekipe i zakupom odgovarajućeg prostora u Slobodnoj Dalmaciji kojeg bi uredništvo ispunjavalo vlastitim
odabirom tema i suradnika u
punoj neovisnosti na uređivačku politiku i odluke Slobodne Dalmacije. Pokazalo
se da je otvorenost Slobodne Dalmacije takvog koncepta omogućila je da prvi broj
Universitasa krene već travnja 2009. godine.
No, ono što je bilo još važnije od spremnosti Slobodne Dalmacije da izađe ususret potrebi Sveučilišta bila
je sposobnost rektora Pavića
da redakciji ama baš ni u čemu ne nameće svoj rektorski
autoritet. Ni u čemu: ni u izboru tema, ni suradnika, ni
stavova. Od tada do danas u
svih ovih 10 godina nije bilo
pretpostavki da se mjesečni tempo izlaženja zamijeni
15-dnevnim, odnosno tjednim kao najprihvatljivijim.
Za tu svrhu neophodan je europski novac.
Ostatak ovog komentara
mnogo je jednostavnija zadaća – umjesto ocjene do sada
postignutog trebat će u najgrubljim crtama opisati zadaće koje se pred Universitasom
nameću ako želi ispuniti svoju svrhu. Pritom se nećemo
gubiti u osobnim procjenama,
nego u pojednostavljenom po-

Duško Čizmić Marović

Činjenica da se
MZO ovoga saziva
znanošću uopće još
nije počelo baviti te
da spram svih akcija
akademske zajednice
vlada totalna ogluha
naglašava obveze
Universitasa u
zaoštravanju njegove
kritičko-polemičke
pozicije

impressum ♦ universitas ♦ hrvatske sveučilišne novine
♦ redakcija ♦ Dražen Maleš (sport) ♦ Tatjana Klarić Beneta ♦ Sagita Mirjam Sunara ♦ Gordana Alfirević ♦ nakladnički savjet ♦ prof. Ante Čović, predsjednik
♦ prof. Goran Kardum ♦ prof. Zoran Curić ♦ prof. Mislav Grgić ♦ Red. prof. Kažimir Hraste ♦ prof. Mirjana Matijević Sokol ♦ prof. Vesna Barić-Punda
♦ fotografije ♦ Hanza Media ♦ glavna urednica ♦ Mila Puljiz ♦ zamjenik glavne urednice ♦ Ivan Perkov
♦ nakladnici ♦ Sveučilište u Splitu i Sveučilište u Zagrebu ♦ za nakladnike ♦ prof. Dragan Ljutić i prof. Damir Boras, rektori
♦ adresa redakcije ♦ Ruđera Boškovića 31, 21000 Split ♦ telefon 021491678
♦ universitas@unist.hr ♦ www.unist.hr/ostalo/sveucilisni-list-universitas; www.unizg.hr/novosti-i-press/universitas

pisu nedvosmislenih objektivnih zadataka Universitasa nametnutih raspravom o novom
zakonskom okviru znanosti i
obrazovanja, dramatičnim pitanjem koeficijenata u obrazovanju koje se ne može ni politički ni financijski razriješiti
bez izrade hijerarhije društveno najpotrebitijih poslova
u današnjoj Hrvatskoj.
Hrvatska prolazi dvostruku tranziciju iz socijalizma
u kapitalizam, iz trećeg svijeta u zapadnu sferu pri čemu podjednaku važnost dobivaju društveno-razvojna
i ekonomska te nacionalnoidentitetna pitanja, posebno pitanje hrvatskog jezika.
Hrvatska akademska zajednica u oba navedena slučaja
je najviša nacionalna instanca i to se mora u Universitasu jasno konstatirati i opisati. Činjenica da se MZO ovoga saziva znanošću uopće još
nije počelo baviti te da spram
svih akcija akademske zajednice vlada totalna ogluha zaoštrava obveze Universitasa
koje se mogu ostvariti samo
u zaoštravanju njegove kritičko-polemičke pozicije u širenju najkompetentnijeg suradničkog kruga.

UREDNIK SPECIJALNOG
IZDANJA
♦ Ivan Perkov
♦ SURADNICI
♦ Dražen Maleš
♦ Tatjana Klarić
♦ Dražen Gudić
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24. SMOTRA SVEUČILIŠTA U ZAGREBU
Veliki interes
za studije
PMF-a

Put do znanja traži
15 tisuća mladih

Trodnevna se manifestacija tradicionalno organizira s ciljem upoznavanja budućih studenata o ponudi studijskih programa

“Naša tradicija - vaša budućnost” moto je ovogodišnje Smotre Sveučilišta u
Zagrebu, trodnevne manifestacije predstavljanja zagrebačkih, ali i drugih sveučilišta i viskoškolskih institucija koja se održala od 21.
do 23. studenoga u Studentskom centru Sveučilišta u
Zagrebu. Smotra Sveučilišta u Zagrebu najstarija je
manifestacija takve vrste u
Hrvatskoj na kojoj je ove godine prisustvovalo oko 80 sudionika, a okupila je više od
15 tisuća posjetitelja iz cijele
Hrvatske.

Nedostatno financiranje
Prigodnim govorom, rektor Sveučilišta u Zagrebu
Damir Boras otvorio je svečanost te poručio kako je smisao Smotre da mladi na jednom mjestu mogu doći do
pravih informacija koje će
im pomoći u odabiru jednog
od najvažnihih dijelova svoje budućnosti – odabiru pravoga fakulteta kako bi cijeli život mogli raditi ono što
vole. Posebno je napomenuo
da se Sveučilište u Zagrebu
ističe kvalitetom nastave te
velikom zapošljivosti svojih
alumna, koji su zbog svojih
sposobnosti i znanja dobro
prihvaćeni i izvan granica
Republike Hrvatske. Dodao
je da je zadatak države osigurati tržište koje će moći apsorbirati hrvatske studente,
napomenuvši da financiranje
sveučilišta nije na europskoj
razini, stoga iako Sveučište
u Zagrebu ima potrebu za za-

pošljavanjem mladih asistenata, zbog nedovoljnoga financiranja to trenutno nije
moguće.

Spoj gospodarstva i
akademske zajednice
Kvalititetu alumna Sveučilišta u Zagrebu potvrdio je i
akademik Darko Novaković,
kazavši da članove Akademije znanosti i umjetnosti velikim dijelom čine upravo alumni Sveučilišta u Zagrebu.
Izaslanik predsjednika Hrvatske gospodarske komore
Petar Mišević naglasio je da
spoj gospodarstva i akademske zajednice jamči da će hrvatsko gospodarstvo moći razviti dovoljan kapacitet kako
bi bilo konkurentno na europskom i svjetskom tržištu te dodao da Sveučilište u Zagrebu
ima punu podršku Hrvatske
gospodarske komore.
Radeći ono što voliš, posao
postaje poziv, odaberite ono što
ćete voljeti raditi – poručila je
budućim studentima zamjenica zagrebačkog gradonačelnika Olivera Majić te kazala da
je prepoznatljivost ove Smotre u
njezinu nastojanju da uvijek pomaže učenicima završnih razreda srednjih škola i ostalim zainteresiranima kako bi se što bolje
upoznali sa studijskim programima, uvjetima smještaja tijekom studija u Zagrebu, studentskim životom i svime što im može olakšati izbor studija.
Svečanom dodjelom priznanja najuspješnijim sudionicima, održanoj na pozornici
u izložbenom šatoru, završena
je Smotra Sveučilišta u Zagrebu. Priznanja su najuspješnijim sudionicima dodijelili rektor Damir Boras i prorektor za
poslovanje Tonći Lazibat.

Oživljavanje na štandu Medicinskog fakulteta

Studij
metalurgije
Prezentacija
medicinskih
vještina

Jake snage HVU-a na Smotri
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Najuspješniji
sudionici
24. Smotre

Smotra je
i kulturna
manifestacija

Najbolje predstavljanje na pozornici - Fakultet organizacije i
informatike Sveučilišta
u Zagrebu.
Izniman doprinos u
organizaciji Smotre Muzička akademija,
Akademija likovnih
umjetnosti i Akademija dramske umjetnosti
Sveučilišta u Zagrebu.
Najbolje uređeni izložbeni prostor - Tekstilno-tehnološki fakultet,
Prehrambeno-biotehnološki fakultet i Fakultet elektrotehnike i
računarstva Sveučilišta
u Zagrebu. Inovativnost u predstavljanju
- Fakultet političkih
znanosti, Fakultet
prometnih znanosti,
Ekonomski fakultet i
Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

Najbolji
čovjekov
prijatelj

Demonstracija
kinezioloških
vještina

Grafički
fakultet
uz nove
tehnologije

Prometni fakultet

Komunikativnost i
susretljivost - Fakultet
filozofije i religijskih
znanosti, Katolički
bogoslovni fakultet,
Kineziološki fakultet
i Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu.
Posebno uspješno
predstavljanje na Smotri u svojoj obljetničkoj
godini Građevinski fakultet, Grafički fakultet
i Fakultet strojarstva i
brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu.

Mlade
učiteljice

Motivacijske
poruke

Simulator
vojnog
letenja

Poseban doprinos u
edukaciji i informiranju posjetitelja - Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Medicinski
fakultet, Veterinarski
fakultet i Stomatološki
fakultet Sveučilišta u
Zagrebu.

Poseban doprinos u
organizaciji ovogodišnje Smotre u kategoriji ostalih sudionika
- Hrvatsko katoličko
sveučilište i Sveučilište
u Splitu.
Inovativnost u predstavljanju ostalih sudionika - Visoko učilište
Algebra i Zdravstveno
veleučilište.

Radeći ono što voliš,
posao postaje poziv,
odaberite ono što ćete
voljeti raditi, poruka je
budućim studentima
Olge Majić, zamjenice
gradonačelnika
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MUZIČKA AKADEMIJA ODUŠEVILA IZVEDBOM DEVETE SIMFONIJE LUDWIGA VAN BEETHOVENA U ‘LISINSKOM’

Jedna je Deveta!

K

oncert u ispunjenoj
Dvorani Vatroslava Lisinskog održao se u subotu, 9. studenoga 2019.
godine, u sklopu ciklusa Lisinski subotom.
Kruna opusa Ludwiga van
Beethovena – Deveta simfonija – uskoro će postati dvjestogodišnjakinjom. Na njezinoj
praizvedbi u kazalištu Kärntnertor 7. svibnja 1824. godine
bečka je publika imala priliku
čuti nešto do tada nezamislivo, revolucionarno. Beethoven je, naime, uveo glas u do
tada isključivo instrumentalnu vrstu.
Od početka kontroverzna,
prkosna i snažno obilježena
skladateljevim svjetonazorom, zagovarajući bratstvo i
vjeru u postojanje
višega dobra, Deveta je k roz
povijest podjednako često bila svetkovinom
m i r a i hu manosti, kao
i oruđem totalitarnog režima – za vrijeme Drugog
svjetskog rata
se, primjerice,
u Njem ačkoj
izvodila u prigodi Hitlerova
rođendana. No
nacionalistički
predznak nije zasjenio njezinu univerzalnost zbog čega
je Deveta kroz povijest nerijetko išetala s pravih koncertnih pozornica kako bi preuzela paradnu, proceduralnu
ulogu. Obilježila je, primjerice, rođenje petmilijarditoga
Zemljanina pod ravnanjem
Lorina Maazela, kao i rušenje Berlinskoga zida palicom
Leonarda Bernsteina. S vremenom je Deveta postala svojevrstan simbol europskog
kulturnog jedinstva, a Oda
radosti iz četvrtog stavka postala je i službenom himnom
Europske unije.
Sjajna izvedba studenata
Sveučilišta u Zagrebu
Unatoč prvotnoj podijeljenoj recepciji djela, s vremenom je ono postalo obožavano. Kako to često biva s
obožavanim kompozicijama

U Zagrebu je Deveta prvi put izvedena daleke 1900. u dvorani
‘Sokola’, pod ravnanjem Antona Stöckla, a više od stotinu godina
kasnije, u povodu proslave 350 godina Sveučilišta u Zagrebu,
interpretirali su je studenti zagrebačke Muzičke akademije pod
ravnanjem maestra Mladena Tarbuka

svečanoga karaktera, zvuk
je svakom izvedbom postajao sve masivniji, tempa sve
polaganija, a skladba se polako udaljavala od onoga što je
zapisano u partituri. Udaljavanju su pridonijela i odstupanja između oznaka tempa
u rukopisu autora i u prvom

tiskanom izdanju te u pismima i člancima objavljenima za
Beethovenova života.
Ono čime se Deveta u izvedbi zagrebačkih studenata razlikovala od izvedbi nekih
profesionalnih ansambala je
interpretacija koja se držala
intencije samoga skladatelja.

Orkestar, zbor i solisti držali su se jasnih ideja skladatelja koja se primarno očituju u
tempu skladbe. Naime, tempo prvog stavka morao bi odgovarati tempu Ode radosti,
turske koračnice i dvostruke
fuge u četvrtom stavku, tempo trećeg stavka morao bi biti

onoliko sporiji od prvog stavka koliko je drugi stavak brži i
slično. Sve je, dakle, naumljeno bržem izvođenju od Devete
na kakvu je publika navikla.
Simfonijski orkestar, Zbor
i solisti pjevači Muzičke akademije te zbor Cappella Odak
dokazali su da su i u najžustri-

jem tempu dorasli zadatku
izvođenja jedne od najpoznatijih kompozicija uopće. Njihova energija i poletnost oduševile su prepunu Dvoranu Vatroslava Lisinskog i ostavile
dojam kakav ostavlja malo koja profesionalna izvedba ovog
velebnog djela.
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PRVIH 100 GODINA FAKULTETA STROJARSTVA I BRODOGRADNJE

Uspješno su prošli niz kulturnih,
industrijskih i tehnoloških revolucija

Z

avršnom svečanosti u
Laubi Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu (FSB),
najstariji i najveći strojarski fakultet u Republici Hrvatskoj
obilježio je prvu stoljetnicu. Od
organizacije prve nastave 1919.
godine u okviru Kraljevske tehničke visoke škole, studij strojarstva i studij brodogradnje, a
od 1995. i studij zrakoplovstva,
svojim su sadržajem uvijek bili
suvremeni zahvaljujući uspješnoj sintezi temeljnih te općih i
stručnih znanja. Razvoj Fakulteta strojarstva i brodogradnje
temelji se na razvoju područja
konstrukcije, materijala, energetike, proizvodnje, automatizacije i organizacije. Sto godina od utemeljenja studija strojarstva i brodogradnje značajno
je za Fakultet i cjelokupnu društvenu zajednicu. U tih su sto godina i društvo i Fakultet, doprinoseći izgradnji društva, prošli niz kulturnih, industrijskih i
tehnoloških revolucija.
Stoljetnica FSB-a utkana
je u 350. godišnjicu Sveučilša
u Zagrebu. Jesenska događanja obilježila je Veslačka regata FSB100. Regata se održava
od 1993. godine, uvijek pred punim tribinama regatne staze Jaruna. Tradicionalni Dani FSBa započeli su Balom strojara u
hotelu “Esplanada”, Dani karijera ispunili su tjedan nizom događanja na fakultetu, a završili
svečanom završnom proslavom
u Laubi na kojoj je uz pozdrave
dekana FSB-a, prof. Dubravka
Majetića i rektora Sveučilišta u
Zagrebu prof. Damira Borasa,
urednik monografije FSB 100,
prof. emer. Dorian Marjanović
predstavio novu knjigu.
Tradicija je Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu svakih deset
godina objaviti monografiju
koja bilježi i sprema za budućnost pregled važnih događaja
i ostvarenja iz fakultetskoga života i rada. Monografija FSB 100
daje pregled 100 godina studija s
izazovima budućnosti pred nama. Utjecaj i sudbine djelatnika
fakulteta u Domovinskom ratu opisane su u posebnom poglavlju knjige. Ustroj FSB-a te
raznolikost i širina aktivnosti
studenata strojarstva, brodogradnje i zrakoplovstva bogato su ilustrirani fotografijama
koje su snimili bivši studenti
FSB-a. U dodacima je pregled
podataka o profesorima i studentima fakulteta od 1919. godine do danas.
Damir Boras, rektor Sveučilišta u Zagrebu, u čestitci studentima, nastavnicima i osoblju FSB-a povodom stoljetnice,
istaknuo je da je „FSB perjanica
Sveučilišta u Zagrebu koja doprinosi razvoju našeg društva“.
Studiji i nastavni program usporedivi su s programima istorodnih studija na uglednim europskim sveučilištima i time
omogućuju da Fakultet strojarstva i brodogradnje zadrži mjesto među vodećim tehničkim
fakultetima Sveučilišta u Zagrebu i u domovini.
Fakultet strojarstva i brodogradnje nositelj je suvremenih studijskih programa iz
područja tehničkih znanosti
za obrazovanje stručnjaka u

Fakultet je svih godina težio pružiti studentima najbolje tehničko obrazovanje, bez
kojega dugoročno nije moguć napredak niti jedne države

Godina
važnih tema
FSB je 100. obljetnicu
proslavio radno, tijekom
cijele akademske godine
obilježavajući stoljetnicu doprinosima studenata, nastavnika i alumnija.
Studenti i nastavnici sudjelovali su u nizu radionica i skupova raspravljajući stvarne probleme našeg
društva:
Obrazovanje 4.0 - škola
po mjeri industrije
Klimaoprema -Mikroklima
FSB i EGE 30 godina u
energetici Hrvatske
Strojarstvo u energetskoj tranziciji
RIMAC core business.
Hack the Future – strategija održivog razvoja RH

Dekan FSB-a sa suradnicima

Dani karijera

Regata FSB 100

Dekan FSB-a Dubravko Majetić

Nagrađeni studenti FSB-a

Konferencije o energetskoj tranziciji

Nagrade studentima

Krajem listopada na FSB-u su održane dvije konferencije na temu energetske tranzicije. Konferencija „Strojarstvo u
energetskoj tranziciji“ je okupila više od stotinu sudionika, a
pored najjačih imena s područja energetike na njoj su sudjelovali i poduzetnici, znanstvenici te predstavnici industrije i organizacija civilnog društva. Skup je pružio pregled kompetencija strojara koje traži nadolazeće tranzicijsko tržište te koja će
biti njihova uloga. Druga konferencija, „Sustainable Student“,
bila je namijenjena studentskoj populaciji, a cilj je bio skrenuti
im pozornost na izazove, implikacije i mogućnosti koje strojarima donosi energetska tranzicija, ali i na značajan potencijal
u vidu suradnje Fakulteta s industrijom. Studentima su bila
demonstrirana neka od rješenja za dekarbonizaciju transporta i proizvodnju električne energije (bicikl na vodik, dizalice
topline), a za kraj je bilo organizirano druženje uz pub kviz.

Fakultet strojarstva i brodogradnje nagrađuje najbolje studente preddiplomskog studija za izvrsnost u studiranju nagradom „Davorin Bazjanac“. Ove godine je ovom nagradom nagrađeno devetero studentica i studenata. Posebno, dekanskom
nagradom, nagrađuje se student diplomskog studija za izniman rezultat, promociju fakulteta ili visoki prosjek studiranja.
Ove godine nagrađen je Paolo Berljavac, student diplomskog
studija strojarstva, konstrukcijski smjer, usmjerenje motori i
vozila, za izniman uspjeh u preddiplomskom studiju s prosjekom ocjena 4,87 i u diplomskom studiju trenutni prosjek ocjena 5,00. Odbor za poslijediplomske studije FSB-a nagrađuje i
najboljeg studenta poslijediplomskog studija, a ove je godine
tu nagradu primio Andrea Farkas, mag. ing. brod., student
doktorskog studija smjera Brodogradnja i pomorska tehnika,
za objavljena 3 CC Q1 rada na temu doktorata u prošloj godini.

svim industrijskim granama.
Danas se na Fakultetu izvode
tri sveučilišna preddiplomska
i diplomska studija: Strojarstvo, Brodogradnja te Zrakoplovstvo. Područja stručnoga
i znanstvenoga rada nakon završetka studija obuhvaćaju
projektiranje, konstruiranje

i proizvodnju, vođenje procesa, eksploataciju i održavanje
proizvodnih sustava te organizaciju rada u njima.
Tehničke znanosti jedan
su od temeljnih uvjeta za
stvaranje novih vrijednosti
u društvu. Fakultet je svih
godina težio pružiti studen-

tima najbolje tehničko obrazovanje, bez kojega dugoročno nije moguć napredak niti
jedne države, pa tako ni naše.
Kontinuiranim povezivanjem
nastave, znanosti i stručnoga
rada, nastavnici, studenti i inženjeri sa svih triju današnjih
FSB-ovih studija dali su zna-

čajan doprinos industrijalizaciji i gospodarskom razvoju društva proteklih godina.
FSB želi biti, FSB može biti i
FSB jest svakim danom sve
bolji u svim područjima svojega djelovanja te, kao i od svojega osnutka, aktivno doprinosi
razvoju društva u cjelini.

Ove godine zabilježen
je rekordan broj prijateljskih tvrtki koje su sudjelovale na Danima karijera FSB100, njih gotovo 40!
Dane karijera FSB100
otvorio je ministar regionalnoga razvoja i fondova Eu ropske u n ije
Marko Pavić zajedno s
dekanom Fakulteta strojarstva i brodogradnje,
prof. Dubravkom Majetićem, koji su potom posjetili izložbeni prostor i
porazgovarali s predstavnicima kompanija. Osim
što su Dani karijera već
tradicionalno centralni
„meeting point“ za gospodarstvenike, ovaj tip
manifestacije ključan
je za studente kojima se
pruža prilika na jednome mjestu upoznati svoje potencijalne buduće
poslodavce.
Upravo je iz tog razloga nešto više od polovice
kompanija odabralo opciju sudjelovanja i na Career Speed Datingu (CSD)
iskoristivši priliku da intervjuiraju 40 -ak FSB
studenata. Glavna prednost tog tipa radionice
je ta što studenti iz prve
ruke mogu iskusiti kako
izgleda intervju za posao
u nekim od najboljih hrvatskih tvrtki, što im u
konačnici pruža odličnu vježbu za prvi poslovni intervju koji ih čeka u
skoroj budućnosti. CSD
je inicijativa kojom FSB
pomaže studentima da
što lakše naprave tranziciju s fakulteta na tržište
rada ili dogovore odličnu
studentsku praksu.
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SLAVLJE NAJSTARIJE I NAJVEĆE VISOKOOBRAZOVNE USTANOVE IZ PODRUČJA POLJOPRIVREDE U HRVATSKOJ

Stotinu godina
zagrebačke
Agronomije
Tijekom cijele akademske godine fakultet je održao niz
događanja: uređenje eksterijera i interijera, snimanje
promotivnog filma, promociju znanstvenih i stručnih aktivnosti
na fakultetu i izvan njega

A

gronomski fakultet
Sveučilišta u Zagrebu
najstarija je i najveća
visokoobrazovna ustanova iz područja poljoprivrede
u Hrvatskoj, a jedan je od prvih pet visokih učilišta na zagrebačkom sveučilištu. Fakultet je povodom 100. obljetnice organizirao niz događaja
i aktivnosti. Svečana sjednica
u Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog bila je kruna cjelogodišnjih aktivnosti kojima se
obilježavao veliki jubilej.
Tijekom cijele akademske
godine Agronomski fakultet
je održao niz događanja: uređenje eksterijera i interijera
Fakulteta, snimanje promotiv-

nog filma, promociju znanstvenih i stručnih aktivnosti koje
su se održavale na Fakultetu i
izvan njega. Organizirani su i
raznovrsni kulturni i sportski
događaji. U svim aktivnostima
svesrdnu podršku pružili su sadašnji studenti, kao i alumni.
Na inicijativu Gospodarskog lista, a uz podršku Agronomskog fakulteta, u svibnju
2019. godine održan je okrugli
stol na temu Budućnost i važnost obrazovanja u poljoprivredi, na kojemu su uvaženi
sudionici dali prijedloge kako
promijeniti negativnu sliku o
poljoprivredi u Hrvatskoj te
kako potaknuti mlade da se
odluče usavršavati i nastaviti

Klapa Falkuša s Agronomskog fakulteta

obrazovanje u srednjim poljoprivrednim školama, na veleučilištima i na fakultetima u području poljoprivrede. U lipnju
je održan i Okrugli stol 10 godina kvalitete na Agronomskom
fakultetu. Namjera okruglog

Dino Stuparic

Svečana akademija za 100. obljetnicu Agronomije
stola bila je predstaviti sustav
kvalitete Agronomskog fakulteta koji se formalno stvara više od desetljeća, a realno gradi od njegovog samog osnutka.
Krajem rujna, održan je
Bal agronoma na kojemu su
sudjelovali agronomi, nekadašnji studenti, a danas javni i
državni djelatnici, poduzetnici i uspješni gospodarstvenici.
Proslavi stogodišnjice Agronomskog fakulteta pridružila
se i raspjevana klapa Falkuša.
Studentska klapa Falkuša djeluje na Fakultetu od 1999. godine, a povodom svoje 20. obljetnice, u travnju ove godine održala je koncert Falkušaonica u
Hrvatskom glazbenom zavodu
u Zagrebu.
Svečana akademija povodom 100 godina postojanja
Agronomskog fakulteta u Zagrebu održana je krajem rujna
u Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog. Svečanoj akademiji prisustvovalii su uvaženi gosti iz Hrvatske i inozemstva, a održana je pod visokim
pokroviteljstvom Predsjednice
Kolinde Grabar Kitarović, Vlade RH, Ministarstva znanosti i
obrazovanja te Grada Zagreba.
Uzvanicima su se obratili rektor Sveučilišta u Zagrebu, prof.
Damir Boras, profesorica emerita Ana Stavljenić – Rukavina
u ime gradonačelnika Grada
Zagreba, ministrica znanosti
i obrazovanja, prof. Blaženka Divjak u ime Predsjednika Vlade Republike Hrvatske
i prof. Radovan Fuchs u ime
predsjednika Hrvatskog sabora. U okviru programa Akade-

Monografija Agronomskog fakulteta
mije, trojici laureata dodijeljene su Povelje Agronomskog
fakulteta, kao najviše priznanje za posebne zasluge i doprinos za unapređenje znanstvenog, nastavnog i stručnog rada te širenja ugleda Fakulteta
i agronomske struke kod nas
i u svijetu. Povelje su primili:
dr. Mijo Sabolić, prof. J. José
Cisneros, MS, MBA, College

of Agriculture and Life Sciences, North Carolina State University, USA i Martin Gerzabek, Univ.Prof. Dipl. Ing. Dr.
Dr.h.c.mult., Universität für
Bodenkultur (BOKU), Wien,
Austria. Povodom 100. obljetnice Agronomskog fakulteta
izrađena je i Monografija čije
je predstavljanje održano u listopadu 2019. godine.

DESET GODINA ZAJEDNIČKOGA DIPLOMSKOGA STUDIJA

Uspješna bioindustrijska suradnja Zagreba i Orléansa

U

utorak 5. studenoga
2019. u auli Rektorata
svečano je obilježeno
10 godina zajedničkoga diplomskoga studija Sveučilišta u Zagrebu i Sveučilišta u Orléansu iz područja
bioindustrijskih tehnika. Svečanost su pozdravnim govorima otvorili rektor Sveučilišta
u Zagrebu prof. Damir Boras,
prof. Chantal Pichon, koordinatorica programa na Sveučilištu u Orléansu i izaslanica
rektora Sveučilišta u Orléansu te novi veleposlanik Francuske Republike NJ. E. Gaël
Veyssière.
U nastavku programa početaka zajedničke suradnje
prisjetili su se začetnici studija prof. emerita Marijana Krsnik Rasol s Prirodoslovnomatematičkog fakulteta te

prof. emeritus Daniel Hagège
sa Sveučilišta u Orléansu,
ujedno i počasni doktor Sveučilišta u Zagrebu. Trenutni koordinatori programa prof. Višnja Besendorfer s Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta,
prof. Vladimir Mrša s Prirodoslovno-matematičkog fakulteta te prof. Chantal Pichon istaknuli su specifičnosti i prednosti programa koji nosi izrazitu
međunarodnu komponentu i
potiče međunarodnu mobilnost studenata. Osvrnuli su
se i na poslijediplomska iskustva i puteve bivših studenata,
bilo kroz zaposlenja ili doktorski studij o čemu su na kraju
programa svojim iskustvima
sa studija i nakon njega posvjedočile bivše studentice
Maja Jakobović, Mateja Lozančić, Lucija Markulin i, pu-

Suradnja sveučilišta u Zagrebu i Orléansu
tem pisma, Rea Bingula.Svečanom obilježavanju nazočili
su i predstavnici Prirodoslovno-matematičkoga i Prehrambeno-biotehnološkoga fakulteta te bivši i sadašnji studenti
ovoga programa.Od njegova

začetka 2009. godine, studij je
završilo 94 hrvatskih studenata, a u novoj jedanaestoj generaciji ga pohađa njih desetero.
Suradnja Sveučilišta u Zagrebu i Sveučilišta u Orléansu
na diplomskom studiju iz pod-

ručja bioindustrijskih tehnika
temelji se na Sporazumu o suradnji koji su čelnici dviju institucija potpisali u studenomu 2007.
Na temelju Sporazuma, studentima Sveučilišta u Zagrebu
koji studiraju na diplomskom
studiju Prirodoslovno-matematičkoga fakulteta iz područja molekularne biologije
te na diplomskom studiju Prehrambeno-biotehnološkoga
fakulteta iz područja molekularne biotehnologije omogućeno je pohađati dio nastave koju
izvodi Sveučilište u Orléansu,
kao i obavljati praksu u francuskim tvrtkama istraživačkim laboratorijima, čime će
steći preduvjete za stjecanje
francuske diplome Sveučilišta
u Orléansu na razini magistra
iz područja bioindustrijskih

tehnika (Diplôme de Master
du domaine Sciences et Technologie, mention Sciences du
Vivant, spécialité techniques
bio-industrielles), uz diplomu
odgovarajućeg studija na matičnom fakultetu.
Nastavu na ovom studiju
izvodi znanstveno-nastavno
osoblje oba sveučilišta, a dio
praktične nastave održava
se na Sveučilištu u Orléansu.
Program je usklađen s Bolonjskim procesom, a u izvođenju
nastave na drugoj godini diplomskoga studija sudjeluju
profesori Sveučilišta u Zagrebu i Sveučilišta u Orléansu na
engleskom i hrvatskom jeziku.
Uz Sveučilište u Zagrebu i Sveučilište u Orléansu, realizaciju programa podupire Veleposlanstvo Republike Francuske
u Republici Hrvatskoj.
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OBILJEŽENA STOGODIŠNJICA OSNUTKA VETERINARSKOG FAKULTETA SVEUČILIŠTA U ZAGREBU

U službi zaštite zdravlja ljudi
i životinja već čitavo stoljeće
S

100 godina Veterinarskog fakulteta 

Alen Bregeš

Slavljenička institucija među pet je najstarijih sastavnica Sveučilišta, a svoj je dan obilježila točno stoljeće nakon
što je na tadašnjoj Visokoj veterinarskoj školi održano prvo predavanje iz anatomije, prof. Jaroslava Sakara
Alen Bregeš

totinu godina rada i
ljubavi utkale su generacije studenata i djelatnika Veterinarskog
fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u razvoj veterinarske
profesije, zaštitu zdravlja životinja i ljudi te izgradnju
hrvatskog društva u cjelini,
kroz promicanje izvrsnosti
na nacionalnoj i međunarodnoj razini. O tome ponajbolje
svjedoče brojni visoki uzvanici iz Hrvatske i inozemstva,
koji su se 13. studenoga okupili u Kristalnoj dvorani hotela “Westin”, kako bi uveličali svečanu proslavu jubilarne obljetnice osnutka
Veterinarskog fakulteta.
Ova se slavljenička institucija ubraja među pet najstarijih sastavnica Sveučilišta, a svoj je dan obilježila
točno stoljeće nakon što je na
tadašnjoj Visokoj veterinarskoj školi, koja je pet godina
kasnije preimenovana u Veterinarski fakultet, održano
povijesno prvo predavanje - iz
anatomije, profesora Jaroslava Sakara.
Danas pak govorimo o jedinoj veterinarskoj visokoobrazovnoj ustanovi u Republici Hrvatskoj koja u kontinuitetu stvara nove doktore
veterinarske medicine te instituciji priznate kvalitete, u
mnogočemu vodećoj u ovom
dijelu Europe, što se dokazuje i studijem na engleskome
jeziku.
Stogodišnjica osnutka Veterinarskog fakulteta, među
brojnim je uzvanicima okupila i predstavnike Sveučilišta
u Zagrebu, predvođene rektorom prof. dr. sc. Damirom Borasom i prorektorima, zamjenicu gradonačelnika Grada
Zagreba, dr. sc. Jelenu Pavičić Vukičević, predstavnike
državnih tijela i lokalnih tijela samouprave, predstavnike
diplomatskog zbora, akademike, dekane i profesore ostalih
sastavnica Sveučilišta u Zagrebu, rektore i dekane veterinarskih visokoobrazovnih
ustanova, predstavnike raznih institucija s kojima Fakultet surađuje, bivše i sadašnje zaposlenike te studente.
“Naša je radost tim veća
što ovu obljetnicu slavimo u
trenutku kada obilježavamo
tri stotine pedesetu godišnjicu osnutka Sveučilišta u Zagrebu, kolijevke hrvatskog visokog obrazovanja, znanosti i
kulture, čija smo ponosna sastavnica.
Ovo nije samo priča o nastanku stožerne ustanove veterinarskog visokoškolskog
obrazovanja, nego i podsjećanje na razvojni put, nastojanja
i rezultate brojnih generacija
nastavnika i studenata koji
odmicanjem vremena potvrđuju opravdanost ulaganja u
izvrsnost, kako bismo mi danas imali instituciju kojoj možemo služiti i unapređivati je.
Dužni smo ih se sjetiti s osobitim poštovanjem, zahvaliti na
svemu što su učinili i ponositi
se s njima”, u svojem je obraćanju okupljenima, između

ostalog, istaknuo dekan prof.
dr. sc. Nenad Turk.
Povodom stote obljetnice
Fakulteta, dodijeljene su plakete, povelje, priznanja i zahvalnice profesorima najzaslužnijima za njegov razvoj i
promicanje njegova ugleda:
akademicima Josipu Madiću, Željku Cvetniću i Draženu Matičiću, profesorima koji
su obnašali dužnost prorektora – Petru Kraljeviću, Ljiljani
Pinter te trenutnom prorektoru, Miljenku Šimpragi, kao i
dekanima Fakulteta – profesorima Zvonimiru Vinovrškom, Zdenku Biđinu, Ljiljani
Pinter, Velimiru Sušiću te Tomislavu Dobraniću. Prof. dr.
sc. Kristijan Ramadan, nekadašnji student Veterinarskog
fakulteta, nagrađen je plaketom za iznimno znanstveno
postignuće alumna kao prvi
Hrvat izabran u znanstvenonastavno zvanje redovitoga
profesora na prestižnom Sveučilištu u Oxfordu.
Uz različite organizacije i
institucije kojima su dodijeljene povelje za dugogodišnju suradnju, veterinarska sveučilišta u Beču, Budimpešti, Brnu
i Lavovu dobila su zahvalnice i medalje sjećanja za doprinos u osnivanju Veterinarskoga fakulteta u Zagrebu, dok su
veterinarski i srodni fakulteti iz Beograda, Sarajeva, Ljubljane, Skopja, Novoga Sada,
Košica, Pomone (SAD), Bile
Tserkve (Ukrajina), Tirane i
Prištine nagrađeni za uspješ-

nu međunarodnu suradnju.
“Najvažnije je da je Veterinarski fakultet opstao i zadržao kontinuitet djelovanja čak
i u najtežim vremenima te da
je sve to vrijeme napredovao
i bio lučonoša veterinarske
struke do svoje današnje pozicije. Biti nastavnikom ili studentom na Veterinarskom je
fakultetu u svakom razdoblju
bilo čast i privilegija, a tako je
i danas.
Putujući kroz vrijeme, s
jedne smo strane otkinuli povijesnu baštinu zaboravu, ali
istodobno i gledali u budućnost – u iskušenja i zadaće
koje nam novo vrijeme donosi”, zaključio je Turk, pozvavši da ljudskost i zajedništvo i
dalje budu vrline koje će Veterinarski fakultet voditi stazama uspjeha u njegovu idućem
stoljeću.

Jedina veterinarska
visokoobrazovna
ustanova u
Republici Hrvatskoj
u mnogočemu je
vodeća u ovom
dijelu Europe, što se
dokazuje i studijem
na engleskome jeziku
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‘Obrazovanje odraslih.
Teorijske osnove i praksa.’
Na dan 3. listopada 2019., održalo se predstavljanje knjige„Obrazovanje odraslih.Teorijske osnove i praksa.“ Knjigu su uredili prof.
emer. Nikola Pastuović i doc.Tihomir Žiljak. Sunakladnici knjige
su Učiteljski fakultet i Pučko otvoreno učilište Zagreb. Promocija
je dio obilježavanja stote obljetnice Učiteljskog fakulteta i organizirana je uTjednu cjeloživotnog učenja u suradnji s Agencijom za
strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.

Središnja proslava stote obljetnice
Središnja svečana proslava stote obljetnice Učiteljskoga fakulteta
Sveučilišta u Zagrebu, Dana Fakulteta i Svjetskoga dana učitelja
održala se u ponedjeljak, 7. listopada 2019. u Koncertnoj dvorani
Vatroslava Lisinskog. Rektor Damir Boras ocijenio je da je učiteljsko zanimanje među najuzvišenijima jer učitelj nije samo
onaj koji poučava već, kroz odgojnu dimenziju, povezuje sve
elemente za dobrobit učenika i budućnosti. Uzvanici uživali u
izvedbama sva tri akademska zbora Učiteljskog fakulteta i komornog tamburaškog orkestra Učiteljskog fakulteta Odsjeka u Petrinji.
Mjuzikl Šuma Striborova

Stota obljetnica Učiteljskoga fakulteta

Učitelji našeg društva
Učiteljski fakultet
Sveučilišta u
Zagrebu najstarija je
institucija posvećena
obrazovanju učitelja
i odgojitelja u
Republici Hrvatskoj

P

ovodom velikog jubileja
Učiteljski fakultet u Zagrebu je organizirao niz
aktivnosti kojima je proslavio svoje djelovanje. Obilježavanje obljetnice počelo je 1.
listopada 2019., kada je otvorena izložba Naličja Učiteljskog
fakulteta na njegovu 100.
obljetnicu. Uslijedilo je predstavljanje knjige „Obrazovanje odraslih. Teorijske osnove
i praksa.“ Dan prije Svjetskoga dana učitelja, 4. listopada,
izveden je mjuzikl,,Šuma Striborova’’ u Kazalištu Komedija. Središnja svečana proslava
stote obljetnice održala se 7. listopada u dvorani Vatroslava
Lisinskog. Obilježavanje stote
obljetnice Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu završilo je međunarodnom znanstvenom i umjetničkom konferencijom Suvremene teme u
odgoju i obrazovanju – STOO,
koja je trajala od 15. do 17. studenoga 2019. Konferencija se
održala na četiri lokacije: u
Hrvatskom glazbenom zavodu, Staroj gradskoj vijećnici,
Muzeju Mimara, te na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u
Zagrebu.

Mjuzikl‘Šuma Striborova’
Učiteljski fakultet u Zagrebu u suradnji s Dramskom akademijom, Muzičkom akademijom, Tekstilno tehnološkim fakultetom
i Fakultetom političkih znanosti – studij novinarstva, kroz akademsku godinu 2018./2019. kreirao je, izradio, uvježbao i izveo
sa studentima autorsko glazbeno scensko djelo, mjuzikl,,Šuma
Striborova’’.
Međufakultetska suradnja, projekt i izborni kolegij Glazbenoscenska obrada književnog djela pokrenut je s nastojanjem da
studenti; budući odgojitelji, učitelji, glazbeni pedagozi, glumci,
kostimografi, aktivno sudjeluju u stvaranju umjetničkog djela te
prezentiraju svoj talent i kreativnost.
Djelo objedinjuje tematiku iz dječje književnosti sa suvremenim
izričajem, što ima široke mogućnosti izvođenja zbog svoje specifičnosti i očekivane originalnosti te svojom kvalitetom može
doprinijeti kulturnoj ponudi grada, a i šire. Suradnja više sastavnica zagrebačkog Sveučilišta izvrsna je promocija studentskih
izvannastavnih aktivnosti u široj kulturnoj javnosti, a također
omogućuje kvalitetnije međusobno povezivanje samih sastavnica, što potiče buduće suradnje i gostovanja.

Suvremene teme u odgoju
i obrazovanju – STOO

Otvaranje konferencije Suvremene teme u odgoju i obrazovanju

Izložba Naličja
Učiteljskog
fakulteta na njegovu
100. obljetnicu
Ova je izložba rezultat suradnje
s Grafičkim fakultetom u sklopu projektaVizualni identitet
Učiteljskog fakulteta. Grafički
fakultet ponudio je niz rješenja
za logo i obljetnički logo Učiteljskog fakulteta, a na temelju
tih rješenja izabrano je jedno za
obljetnički logo.

Središnja proslova 100. obljetnice Učiteljskog fakulteta

Konferencija je održana pod pokroviteljstvom Predsjednice RH
Kolinde Grabar-Kitarović, Ministarstva znanosti i obrazovanja,
Agencije za odgoj i obrazovanje i Grada Zagreba. U sklopu Međunarodne znanstvene i umjetničke konferencije Suvremene
teme u odgoju i obrazovanju (STOO) odvilo se nekoliko različitih znanstvenih, ali i umjetničkih aktivnosti. Nastavnici Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu djeluju u okviru različitih
polja i područja te se često kaže da je djelovanje Učiteljskog
fakulteta„Sveučilište u malom“.
Ta je raznolikost predstavljena u okviru 10 različitih simpozija
koji su pokrili teme iz pedagogije i psihologije, filozofije, metodike, učenja i poučavanja hrvatskoga jezika, učenja i poučavanja stranoga jezika, ulozi informacijskih i komunikacijskih
tehnologija u osnovnoškolskom obrazovanju, poučavanju
matematike, kineziologije, likovnih i vizualnih umjetnosti te
glazbenog odgoja i obrazovanja.
U okviru znanstvenog dijela programa, Konferencija STOO sudionicima je nudila četiri plenarna predavanja dvaju vrhunskih
stručnjaka Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, prof.
emer. Milana Matijevića i prof. Majde Rijavec, te dvaju stranih
stručnjaka, prof. Elsbeth Stern s Instituta za istraživanja učenja
i poučavanja u Zurichu i prof. Willibalda Rucha sa Sveučilišta
u Zurichu. Osim toga, sudionici Konferencije imali su priliku
poslušati jedanaest pozvanih predavanja domaćih i stranih
stručnjaka u okvirima pojedinih simpozija čime se prezentirala
iznimno aktivna međunarodna suradnja Učiteljskog fakulteta.
Zahvaljujući izvrsnim međufakultetskim i međusveučilišnim
vezama u sklopu Konferencije održao se i okrugli stol na temu
Bioetike i izazova suvremenog odgoja i obrazovanja na kojem
su gostovali pozvani govornici s četiriju sveučilišta u Hrvatskoj.
U sklopu obilježavanja obljetnice predstavljena je i Monografija
Učiteljskog fakulteta.
Osim toga, u dvorištu Učiteljskog fakulteta u Zagrebu položena
je vremenska kapsula i započeta akcija ,,Sto stabala’’sadnjom
prvog od sto stabala za 100 godina Učiteljskog fakulteta. Sponzor akcije su Hrvatske Šume, a stručni suradnik akcije je Šumarski fakultet dok sadnju provodi Zagrebački Holding – Zrinjevac.
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27. DAN HRVATSKIH STUDIJA

U ozračju optimizma
prema statusu fakulteta
Hrvatski studiji u znanstvenom i stručnom, društvenom i humanističkom smislu izrastaju u respektabilnu
znanstvenu ustanovu, a svake godine studijske programe upisuje sve veći broj studenata
Piše: Mate Krajina

U

Sveučilišnom kampusu na zagrebačkom
Borongaju 14. studenoga 2019. proslavljen
je 27. dan Hrvatskih studija.
Na prigodnom slavlju održanom u dvorani Zagreb sudjelovali su: pročelnik Hrvatskih studija Mario Grčević,
rektor Sveučilišta u Zagrebu
Damir Boras, prorektori Sveučilišta u Zagrebu Ante Čović i Mirjana Hruškar, prorektor Hrvatskoga katoličkoga sveučilišta Emilio Marin,
dekani i prodekani drugih
fakulteta, predstavnici građanskih vlasti, znanstvenih,
odgojno-obrazovnih i društvenih ustanova, studenti,
nastavnici, zaposlenici, vanjski suradnici i drugi prijatelji
Hrvatskih studija.
Pročelnik Grčević u svojem je obraćanju istaknuo:
„U 27 godina postojanja, Hrvatski studiji etablirali su se
kao respektabilna sastavnica Sveučilišta u Zagrebu. Tijekom toga razdoblja, od početaka 1992. do useljenja na
Kampus Borongaj 2007. i nakon toga, trud svih naših djelatnika i vanjskih suradnika
tijekom svih tih godina, izgradio nas je kao prepoznatljivu sastavnicu Sveučilišta,
s brojnim prednostima, izgrađenim sveučilišnim identitetom i definiranom vizijom i
misijom u području znanosti
i visokoga obrazovanja. To
ipak ne znači da smo na tome
zastali i prestali se dalje razvijati. Štoviše!

Suradnja je imperativ

Nagrađeni studenti s pročelnikom Marijom Grčevićem

Reformski zahvati
U proteklom razdoblju na
razini Hrvatskih studija pokrenuti su i provedeni brojni
reformski zahvati i procesi, s
ciljem da se sama ustanova
ustroji na odgovarajući način, kao punopravna i samostalna sastavnica Sveučilišta. U fokusu su, prije svega,
no ne i jedino, bile izmjene i
dopune postojećih studijskih
programa, uvođenje dvopredmetnih diplomskih studija,
reakreditacija doktorskih
studija, akreditacija i pokretanje novih studijskih programa – napose Demografije i
hrvatskog iseljeništva na što
smo osobito ponosni, osnaživanje kadrovskih kapaciteta,
podizanje razine znanstvene
aktivnosti i umrežavanje s institucijama sličnoga profila i
područja interesa u tuzemstvu i inozemstvu, implementacija projektnoga načina rada, međusobno povezivanje
odsjeka i ostalih ustrojbenih
jedinica, razvoj međunarodne suradnje, informatizacija
nastavnih i znanstvenih kapaciteta i daljnji razvoj već
postojeće infrastrukture koju svakodnevno koristimo i
bez koje djelovanje ustanove
u sustavu znanosti i visokoga obrazovanja nije moguće.“

da hrvatske teme koje se proučavaju na Hrvatskim studijima jesu važne za hrvatski
narod. Konačno, Hrvatski
studiji jedna su od sastavnica Sveučilišta u Zagrebu,
stožerne hrvatske nacionalne institucije. U skladu s time
trebaju i djelovati, jer nitko ne
može rušiti ustavne odredbe
autonomije znanosti, ustavne odredbe očuvanja hrvatskoga jezika, ustavne odredbe čuvara europskih vrijednosti, sve vrijednosti koje su
ustavne i zakonske. Vjerujem
da se Hrvatski sabor nikada
ne će odreći ovih vrjednota,
kao što je ova autonomija sveučilišta.
Sad je došlo vrijeme da
se Hrvatski studiji transformiraju u fakultet, da postanu punopravna 34. sastavnica Sveučilišta u Zagrebu sa
svim svojim specifičnim pravima. Kadrove imamo – izvrsni su! Kao specifikum, uspostavili smo i studij demografije i iseljeništva. Želimo
naglašeno pomoći Hrvatima
izvan Domovine da imaju studije koji će i dobro doći u formaciji mladih intelektualaca različitih struka. Sve se to
uklapa u dobru vijest da smo
među tristo najboljih sveučilišta u svijetu, jer poučavamo
na svim stadijima studija, za
život i primijenjeni život u
svim društvima.

Proslava Dana Hrvatskih studija
Rektor Sveučilišta u Zagrebu prof. Damir Boras istaknuo je: „Nekima slobodno i
autonomno hrvatsko sveučilište – Sveučilište u Zagrebu
– nije po volji, ali ono je izdržalo 350 godina, pa će i dalje.
Kad već govorimo o slobodi
moramo ustvrditi da smo se
slobodno udružili u Sveučilište, ponekad i uz neki dekret,
ali svi koji dolaze raditi na
Sveučilište o tome svojevolj-

no odlučuju. Stoga ističem
prvu odrednicu Sveučilišta,
a to je sloboda – tj. autonomija
Sveučilišta, da ono može djelovati izvan ili iznad politike.
To je naša ustavna, zakonska
i statutarna odrednica, da se
odričemo politike na Sveučilištu. Zauzvrat dobivamo slobodu znanstvenoga djelovanja i nitko nam ne može propisivati čime ćemo se baviti i
s kime ćemo surađivati. To je

jedna veličanstvena sloboda!
Sloboda je ograničena samo
tuđom slobodom. Tu je ona
poznata filozofska razlika između slobode i slobodne volje. I simptomatično je ono što
rekoše stari Dubrovčani: Non
bene pro toto libertas venditur
auro! (Ni za sve zlato ne prodaje se sloboda).
Isto tako možemo reći za
Hrvatske studije. Oni su nastali slobodnom voljom struč-

njaka koji su shvatili da se to
interdisciplinarno područje može proučavati sa hrvatskog aspekta, a nitko, pa ni u
zakonu, ne može znanstvenicima propisati koja su to interdisciplinarna područja.
Inače sve bi bilo petrificirano i ne bi bilo novih znanstvenih i obrazovnih kreacija. Novi studiji nastaju na temama
koje su važne za neki narod
ili za neku državu. Sigurno je

Također želim naglasiti našu odrednicu, ali i potrebu pomoći sveučilištima
u iseljeništvu i područjima
gdje žive Hrvati, poput Sveučilišta u Mostaru, a takva
znanstvena suradnja je naš
imperativ! Važno je znati da
je opstanak Republike Hrvatske vezan uz opstanak
Hrvata u Bosni i Hercegovini, pa i Sveučilišta u Mostaru – sve je to naša zajednička
misija! Istodobno, zauzet ćemo se za edukaciju i akademsko obrazovanje svih u Republici Hrvatskoj, poput Roma,
ali i svih drugih. Sveučilište
njeguje slobodu, a slobodu čine slobodni ljudi!“
Pročelnik Grčević podnio
je izvješće o radu u prethodnoj godini i iznio rezultate o
upisanima na dodiplomski,
diplomski i poslijediplomski
studij. Nazočne je informirao
i o novim studijskim programima, zaposlenicima, međunarodnoj suradnji, projektnim aktivnostima i izdavačkoj djelatnosti.
Iz svega se može zaključiti da Hrvatski studiji u znanstvenom i stručnom, društvenom i humanističkom smislu izrastaju u respektabilnu
znanstvenu ustanovu, a svake godine studijske programe upisuje sve veći broj studenata.
Pročelnik Grčević dodijelio je Pročelnikovu nagradu najboljemu studentu koju
je primilo 13 studenata, a 14
Pročelnikovih priznanja za
izvannastavne i projekte aktivnosti primilo je ukupno 30
studenata. U ime nagrađenih
studenata zahvalio je Marino
Erceg, ističući da su Hrvatski
studiji opravdali očekivanja
brojnih studenata, a i njegova osobno. Poželio je svako
dobro svojoj visokoobrazovnoj ustanovi i svima koji će
se ovdje školovati u različitim disciplinama.
Voditelj programa bio je
asistent Davor Trbušić, a u
glazbenom dijelu nastupili su
članovi Vokalnoga ansambla
“Frankopan”, uz glasovirsku
pratnju Darija Sabola.
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Prigodna kovanica za
350 godina Sveučilišta

H

rvatska narodna banka pustila je 4. studenoga 2019. u optjecaj
novi prigodni optjecajni kovani novac od 25 kuna
u povodu 350. obljetnice osnivanja Sveučilišta u Zagrebu.
Idejni i likovni realizator prigodne optjecajne kovanice
akademski je kipar Damir Mataušić, a kovanica je otkovana
u Hrvatskom novčarskom zavodu. Prednju stranu kovanice čini djelomični prikaz
službenoga znaka Sveučilišta
u Zagrebu, koji se sastoji od
grafički stiliziranoga prikaza
ulaznoga rizalita sa stubištem
zgrade Sveučilišta te skulpture Ivana Meštrovića “Povijest
Hrvata”. Uz rub jezgre nalazi
se ispisano razdoblje “1669. –
2019.”, dok je unutar prstena
ispisan tekst “350. obljetnica
osnivanja Sveučilišta u Zagrebu”. Dodatno se ispod jezgre,
na površini prstena kovanog
novca, nalazi prikaz službenoga grba Grada Zagreba.
Izgled i zaštitna obilježja prigodnoga optjecajnoga kovanoga novca od 25 kuna utvrđeni su Odlukom o osnovnim
obilježjima prigodnoga optjecajnoga kovanoga novca od
25 kuna “350. obljetnica osnivanja Sveučilišta u Zagrebu,
1669. – 2019.”, a izdan je u količini od 20 tisuća komada.

Prigodno izdanje poštanske marke
uoči 350. obljetnice Sveučilišta

Marka kao
svjedok
vremena
S
večano predstavljanje
prigodne poštanske
marke izdane u povodu 350. obljetnice Sveučilišta u Zagrebu održano je
30. listopada, u 11 sati, u auli
Sveučilišta u Zagrebu.
Tom prigodom, rektor Sveučilišta u Zagrebu dr. sc. Damir Boras istaknuo je važnu
ulogu Sveučilišta kao čuvara hrvatskoga nacionalnoga
identiteta, hrvatskoga jezika
i europskih vrijednosti.
Kazao je da je Sveučilište u
Zagrebu svjetionik znanja,
zajedništva, tolerancije i ljubavi prema domovini.
Napomenuo je da sve te karakteristike proizlaze iz kvalitete poučavanja fakulteta i
akademija u sastavu Sveučilišta, koji objedinjuju sva područja znanosti i umjetnosti
u duhu tradicije humboldtskoga modela sveučilišta.
Poručio je da takva sveučilišta ne gledaju zaradu, nego
se odnose prema znanosti na
način da ona promiče opće i
društveno dobro.
Idejno rješenje poštanske
marke na kojoj je prikazana

zgrada Sveučilišta u Zagrebu, ispred koje se nalaze siluete profesora i studenata,
osmislila je dr. sc. Jana Žiljak
Gršić, koja je zahvalila Sveučilištu na iznimnoj časti i povjerenju za tako važan zadatak i objasnila da je osnovna
ideja prigodne marke bila da
na suvremen i grafički izazovan način prikaže tradicionalnu prepoznatljivu vedutu grada Zagreba ujedno i sjedište Sveučilišta u Zagrebu.
Krešimir Domjančić, voditelj
odnosa s javnošću Hrvatske
pošte, kazao je da je Sveučilište u Zagrebu najvažnija karika očuvanja i unaprjeđenja
nacionalnoga, intelektualnoga, znanstvenoga i kulturnoga nasljeđa te da Hrvatska
pošta ima iznimnu čast biti sudionikom obilježavanja
svečane obljetnice.
“Filatelija je poznata kao hobi kraljeva, a njome svaka država promiče određene kulturne, civilizacijske i povijesne vrijednosti.
Ona njeguje baštinu očuvanja kulturnih i civilizacijskih ostvarina koje se re-

Poštanska
marka Sveučilište
u Zagrebu
350

dovito bilježe na markama
Hrvatske pošte”, pojasnio je
Domjančić, te dodao da izdavanjem poštanskih marka
Hrvatska pošta održava važnu ulogu autentičnoga svjedoka vremena i pomno bilježi sva društvena zbivanja te
da su iznimno ponosni što
će prigodna marka Sveučilišta u Zagrebu ostati trajnim
svjedokom ovoga važnoga događaja.
Naklada izdanja prigodne
poštanske marke izdana je u
arku od 16 maraka, a ukupno
iznosi 100 tisuća primjeraka.

