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Dobitnici priznanja i nagrada s rektorom Draganom Ljutićem na svečanosti kojom je obilježen Dan Sveučilišta u Splitu

hrvatske sveučilišne novine
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PROSLAVLJEN 46. ROĐENDAN SVEUČILIŠTA U SPLITU

Sjajno je čuti
da je Split
studentima hit
Ovo je veliki dan za nas. Toliko smo toga napravili u Splitu,
ali apsolutno sve je posvećeno studentima a moja poruka je
neka uče, cijeli svijet je njihov i nek se vrate u našu domovinu
jer imaju što i gdje izgrađivati, kazao je rektor Ljutić
Pišu:

Mila Puljiz
i Gordana Alfirević

S

veučilište u Splitu proslavilo je svoj 46. rođendan 15. lipnja u prostorijama Medicinskog fakulteta.
Uz Upravu Sveučilišta prof. Dragana
Ljutića, i prorektore prof. Leandru Vranješ Markić, prof. Đurđicu Miletić, prof. Gorana Karduma, prof. Tomislava Kilića i prof. Željka Radića, Senat Sveučilišta u Splitu te ostale članove
splitske akademske zajednice i studente svečanosti su nazočili brojni uvaženi gosti – izaslanik
predsjednika Vlade Republike Hrvatske i ministar zdravstva prof. Vili Beroš, državna tajnica Ministarstva znanosti i obrazovanja prof.
Ivana Franić, župan Splitsko-dalmatinske županije Blaženko Boban, gradonačelnik Splita
Andro Krstulović Opara, zapovjednik Hrvatske ratne mornarice kontraadmiral Ivo Raffanelli, general-bojnik Mate Pađen, zapovjednik
HVU „Dr. Franjo Tuđman“, nadbiskup Splitsko-makarske nadbiskupije mons. dr. Marin
Barišić, prof.Marin Milković, rektor Sveučilišta Sjever i zamjenik predsjednika Rektorskog
zbora, prof. Damir Boras, rektor Sveučilišta u
Zagrebu, prof. Vlado Guberac, rektor Sveučilišta u Osijeku, prof. Dijana Vican, rektorica
Sveučilišta u Zadru, prof. Alfio Barbijeri, rektor Sveučilišta u Puli, prof. Željko Tanjić, rektora Hrvatskog katoličkog sveučilišta, prof. Senka Mačešić, prorektorica Sveučilišta u Rijeci,
prof. Sanja Bijakšić, prorektorica Sveučilišta
u Mostaru, prof. Vlado Majstorović, prorektor
Sveučilišta u Mostaru, kao i predstavnici suradničkih institucija na kojima se odvija nastava

splitskog Sveučilišta te ovogodišnji laureati i zaslužni studenti.
Rektorovu nagradu za izvrsnost dobilo je 29
studenata, uručene su plakete, nagrade za iznimne uspjehe, javna djelovanja, a petoro profesora dobilo je počasno zvanje professori emeritus.
Rektor Sveučilišta u Splitu, prof. dr. sc. Dragan Ljutić, nije krio svoje zadovoljstvo i sreću.
- Možemo biti zadovoljni kada pogledamo ljestvice na kojima se nalazi splitsko Sveučilište,
objekte koje finaliziramo poput studentskog doma na Spinutu. Toliko smo toga napravili u Splitu, a što se tiče studenata apsolutno sve radimo
za njih, kazao je rektor Ljutić i dodao kako je u
planu izgradnja još jednog studentskog doma
u okviru Kampusa. U zadnjih godinu dana napravljeno je preko tisuću znanstvenih radova,
a svaki rad diže ljestvicu na višu razini te znači
više studenata.
- Veselim se natpisima kako je Split postao
hit za studente. Naša želja je europski fakultet
i europsko sveučilište, a tu želju promoviramo
kroz mrežu sveučilišta i na tom polju možemo
biti ponosni. Ova obljetnica velik je dan za nas.
Sve je posvećeno našoj mladosti a moja poruka
je neka uče, cijeli svijet je njihov i nek se vrate u
našu domovinu jer imaju što i gdje izgrađivati.
Na proslavi je počasni doktorat dodijeljen
Matku Trebotiću, jednom od najznačajnijih
splitskih likovnih umjetnika, po struci arhitektu.
- Čast je dobiti ovakvu priznanje u Splitu. Dobio sam puno odličja i nagrada, ali moram priznati da mi je ova najdraža i srcu najbliža. Kvaliteta je biti u istoj prostoriji kao svi ovi mladi ljudi
- kazao je Trebotić primajući počasni doktorat.
U glazbenom dijelu programa sudjelovao je
Gudački kvartet “Bozzotti“.

M

i smo ovdje radi studenata, a moj je moto
“studenti, studenti,
studenti“. Kad slušate naše uvažene goste dok govore o Splitskom sveučilištu,
svugdje se osjeti rečenica “studenti, naučit ćete...” To znači
povjerenje, u dobrim su rukama...
Uskoro ćemo imati prigodu
otvoriti kompletno uređen novi
studentski dom. I ništa me nije
toliko razveselilo kao kad sam
vidio na jednoj naslovnici “Studenti iz Hercegovine Split smatraju novim hitom sveučilišta
gdje će doći učiti“!
Iznimno me veseli da se prepoznajemo kroz sv. Jeronima,
Marka Marulića, kroz današnje
vrijeme krize koju rješavamo.
Rekao sam za ministra Vilija Beroša da je pravi čovjek na
pravome mjestu, u pravo vrijeme. Na miran i stručan način
vodi Ministarstvo zdravstva,
a mi krizu ne smijemo shvaćati kao jednu veliku pogubnost.
Jer, kriza je došla, otišla..., a mi
smo pokazali da smo daleko
najbolji. Daleko najbolji kad se
uspoređujemo s drugima. I u
životu smo najbolji, a jednako
tako nastojimo biti zaista dobri
ne samo na našem sveučilištu,
nego i svi prijatelji rektori ovdje... Vidite samo koje je to zajedništvo! Nema toliko velikog
brijega koji mi nismo sposobni
svladati!
S druge strane, vidite da nas
prepoznaju različite ljestvice,
ne samo nas u Splitu, jer mi smo
samo kockica naše države, nego su prepoznata i naša druga
sveučilišta. Zadarsko sveučilište je malo, ali je također vrlo
važna mreža. I ostala naša sveučilišta.
Nas su došli moliti bismo li
mi ušli u suradnju maritimnih
sveučilišta. Kada kroz tu prizmu gledamo, ispada da nismo
beznačajni. Ono što ne volim
je kad je netko katastrofičan,
kad unaprijed govori: bit će teško, ovo je kaos... Čak i od nekih
sveučilišnih profesora s drugih
sveučilišta to čujem, pa se počnem pitati: “A da možda čovjek
nije dobio plaću“?! Ma ne, svi su
dobili plaće, sve funkcionira!
U vezi s učenjem na daljinu:
spominje se da treba dvije-tri
godine da bi se startalo kako
treba, a mi to napravimo u tje-

dan dana! Loši smo? Nismo mi
baš tako dobri?! Ma ne, nipošto!
Taj defetizam nije dobar, jer ja
mislim da smo dovoljno snažni i
zajedničkim radom svih nas mi
možemo...
Znate, rektor je prolazan, desetljeća su rezultirala današnjom našom pozicijom. I možemo se ponositi. Osobito mi koji
smo bili u Bruxellesu na glavnom predstavljanju mreža sveučilišta, gdje smo između 56
mreža ušli i mi i Zadarsko sveučilište kao punopravni članovi. I predstavnik naše mreže bio je na bini i predstavljao
našu mrežu. To je velika stvar.
Treba ponoviti, među ostalim,
da je i glavni voditelj spominjao
i Split, uz Cadiz i Maltu kao vrlo
stare gradove.
S druge strane, kad pogledamo kako napredujemo na
našem Sveučilištu..., pitaju me
kolege iz medija hoće li se pokrenuti još neki novi studij...
Nama studenti sugeriraju koji bi to studij mogao zaživjeti.
I zaživio je u Makarskoj Studij
hotelijerstva i gastronomije. U
Makarskoj je bio fakultet prije
300 godina, čime se mi ponosimo... Danas imamo tri do četiri
puta više studenata koji se kandidiraju za 30 mjesta na Studiju hotelijerstva i gastronomije.
Kolega Vlado Guberac veliki je
znanstvenik i znalac iz područja agronomije s Osječkog sveučilišta i sutra će itekako biti od
pomoći za utemeljenje još snažnijeg Studija mediteranske poljoprivrede. Uz predivne, realne riječi koje smo imali priliku
čuti od državne tajnice Ivane
Franić, ne možemo a ne kazati
da ćemo zapravo na toj ljestvici dizanja bivati sve bolji i bolji!
Do jučer, ima li koji novi studij? Ima! Psihologija na engleskom jeziku! Pa povezivanje s
Izraelom, korejski studij, utemeljenje Centra... Evo, tu je župan. Gradonačelnik je spomenuo preko 83 milijuna kuna
duga kako smo mi riješili, to su
velike stvari. Tu je ukalkuliran
taj dug koji se trebao tužiti, to je
smiješno da nas Grad tuži. Riješili smo. A koliko nam samo Županija pomaže! Bez te sinergije
nema napretka.
Europska sveučilišta imaju
120.000 studenata, u šest sveučilišta: Gdanjsk, Kiel, Brest, Cadiz, Malta i mi. Stvaranje europ-
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GOVOR REKTORA
prof. DRAGANA LJUTIĆA

Europska
diploma
to je
naš put

Titula počasnog
zvanja professor
emeritus
prof. Zoran Babić
(Ekonomski fakultet)
Rođen je 1948. godine u
Zagrebu, doktorirao 1991. u
Splitu. Redoviti je profesor u
trajnom zvanju od 2006. godine. U razdoblju od 2000. do
2994. godine obavljao je dužnost prodekana za nastavu
na Ekonomskom fakultetu,
a sljedeće četiri godine bio je
pročelnik Katedre za kvantitativne metode na istome
fakultetu. U svom 45- godišnjem nastavničkom i znanstvenom radu objavio je preko
120 znanstvenih radova koji
su velikim dijelom objavljivani u prestižnim međunarodnim časopisima. Bio je predsjednik Hrvatskog društva
za operacijska istraživanja te
su pod njegovim vodstvom organizirane dvije vrlo uspješne međunarodne znanstvene
konferencije. Urednik je prvog hrvatskog časopisa iz područja operacijskih istraživanja. Tokom radnog vijeka za
svoju nastavnu i znanstvenu
aktivnost dobio je niz nagrada
i priznanja u Hrvatskoj ali i u
inozemstvu.

prof. Nikola Bižaca
(Katolički bogoslovni
fakultet)
Rođen je 1949. u Postirama,
doktorirao je 1981. godine na
teološkom fakultetu papinskog sveučilišta gregoriana
u Rimu. Redoviti je profesor
u trajnom zvanju od 2014. godine. Od početka djelovanja
Katoličkog bogoslovnog fakulteta bio je član, a potom i
predsjednik fakultetskog Povjerenstva za organiziranje
međunarodnih simpozija. Viskog studenta, stvaranje europske diplome. To je naš put. Mi
imamo potpisane izravne kontakte i s Marseilleom, trebali
smo u ovo vrijeme ići kod njih,
ali, Bože moj, napravljena je sad
jedna praznina, zbog okolnosti,
ali ići ćemo...
Da se osvrnem na znanost.
Više od 1000 radova je odrađeno na našem Sveučilištu. Tu su
koeficijenti, tu je edukacija, davanje perspektive i našim studentima i našim zaposlenicima. Ako nema perspektive, ako

nema znanstvenih radova, ako
nema napredovanja... kako ćemo se penjati na ljestvici? Ako
se penjemo na ljestvici, više studenata dolazi studirati izvana u
naš grad. Ja mislim da oko 350
studenata studira na engleskom jeziku. Najviše nam ih
dolazi iz Norveške, ali, vjerujte, dolaze i iz Kanade, Amerike, Španjolske, s Baleara... Nema zemlje u Europi odakle nema studenta koji ne studira na
našem Medicinskom fakultetu!
Liste nešto pokazuju. Kad

prof.Gloria Vickov primila je priznanje za izuzetan doprinos
Sveučilištu 
Joško šupić/hanza media

vidite komentare, brojke koje
smo mi dobili kad se pozicioniramo, to je da kažete pa gdje ja
to živim?! Koji to ljudi daju komentare da smo na 335. mjestu
u EU-u, a gdje je kriterije ispunjavalo 750 sveučilišta? Upitajmo se koliko je Split moćan
grad. Koliko naša država odvaja za znanost, a da možemo biti u ravnopravnoj kompeticiji s
drugim sveučilištima? Imajte
na umu da Njemačka ima više
od 400 sveučilišta! Francuska
ima više od 400 sveučilišta! A
gdje je još Engleska i sve druge
zemlje? Mi ako nismo među prvih 10...
Ali, ne gledamo i ne shvaćamo svoju realnost. Moramo
se pohvaliti da smo vrlo visoko
što se etičnosti tiče i društveno korisnog učenja. Zahvaljujući studentima koji studiraju
na našim pojedinim sastavnicama, zahvaljujući njima i njihovim savjetima, udrugama u
Splitu, mi smo na visokom, vrlo
visokom 15. mjestu! I to ne u Europi, nego na svijetu, gospodo!
Upravo smo dodijelili počasni doktorat gospodinu Matku
Trebotiću. I ja kao rektor gledam na osnovi čega. Pa Matko
Trebotić izlaže u Beču, a iz Splita je. Ima izložbu u Parizu, a iz
Splita je. Zar to nije stvar promocije Splita u svijetu?

še desetljeća bio je član uredništva Crkve u svijetu kao i
član znanstvenog vijeća Crkve u svijetu. Djelovao je kao
voditelj doktorskog studija kršćanstvo i suvremena kultura
na Katoličko bogoslovnom fakultetu. Objavio je četiri knjige, 53 znanstvena rada, 44 manja teološka teksta, 11 prikaza, osvrta i recenzija. Bio je
suurednik 20 zbornika radova. Prof. Bižaca je član međunarodne teološko-znanstvene
udruge Europskog društva
za studij katoličke teologije
te sudjeluje u radu hrvatske
sekcije. Bio je u užem izboru
Hrvatske biskupske konferencije za člana Papinske međunarodne teološke komisije.

prof. Izet Hozo
(Medicinski fakultet)
Rođen je 1951. godine u Visokom, doktorirao je 1999. godine na Medicinskom fakultetu u Sarajevu. Redoviti je
profesor u trajnom zvanju od
2013. godine. Tijekom 35 godina rada objavio je niz znanstvenih radova i održao niz
međunarodnih predavanja.
Godinama je član uređivačkog kolegija Medicinskog arhiva, a od 2018. izabran je za
glavnog urednika. Recenzent
je nekoliko časopisa. Član je
Upravnog odbora Hrvatskog
gastroenterološkog društva,
predsjednik ogranka HGD
Split te višegodišnji član Fakultetskog vijeća Medicinskog fakulteta u Splitu. Posebno se istaknuo u istraživanju
oštećenja jetre kod radnika
u industriji plastičnih masa,
kao voditelj projekta koji je
bio financiran od strane MZOa i koji je priznat u svjetskoj

prof.Izet Hozo zahvaljuje se u ime novoimenovanih professora
emeritusa
Joško šupić/hanza media

literaturi. Bio je vrlo aktivan
i u medijima gdje je propagirao važnost zdrave prehrane
i zdravog načina življenja. Dobio je nagradu grada Splita za
životno djelo.

prof. Ante Mihanović
(Fakultet građevinarstva,
arhitekture i geodezije)
Rođen je 1948. godine u
Splitu, doktorirao je 1981. godine u Zagrebu. redoviti je
profesor u trajnom zvanju od
2001. godine. Funkciju dekana FGAG-a u Splitu obnašao
je u četiri mandata. Objavio
je 41 rad u znanstvenim časopisima s međunarodno priznatom recenzijom, 59 radova
na skupovima s međunarodnom recenzijom te 59 radova
na skupovima s domaćom recenzijom. Objavio je šest knjiga, od kojih dvije samostalno
i četiri u suautorstvu kao prvi autor, također je objavio poglavlja u dvije knjige. Vodio
je jedan međunarodni istraživački projekt TEMPUS i 12
znanstvenih projekata Ministarstva znanosti. Samostalno ili sa suradnicima autor
je 10 kompjutorskih programa iz područja uže struke.
Kao posljedicu znastvenog
i istraživačkog rada, samostalno ili u suautorstvu, aktivirao je 27 patentnih prijava
u zemlji i inozemstvu od kojih je 13 steklo status patenta.
Suradni je član HAZU te redoviti član Hrvatske akademije tehničkih znanosti. Nagrađen je nagradom KOLOS
za životno djelo Hrvatske komore građevinskih inženjera
2016. godine.

prof. Ivica Veža
(Fakultet elektrotehnike,
strojarstva i brodogradnje)
Rođen je 1951. godine u
Splitu, doktorirao je 1985. godine u Zagrebu. Redoviti je
profesor u trajnom zvanju od
2002. godine. Objavio je 378
znanstvenih i stručnih radova, vodio 10 međunarodnih
projekata te bio savjetnik za
znanost župana Splitsko-dalmatinske županije u razdoblju
od 2009. do 2013. godine. Od
2011. godine redoviti je član
AIM, organizacije redovitih
profesora koji rade u području
“industrial managementa” na
sveučilištima u europskim državama. Vodio je i sudjelovao
u izradi 49 istraživačko-stručnih projekata za Ministarstvo
znanosti i obrazovanja, BICRO,
Hrvatski institut za tehnologiju i dr. Održao je niz predavanja u Hrvatskoj i inozemstvu,
surađivao je sa sveučilištima
u Japanu i Južnoj Koreji s kojima je FESB potpisao ugovore
o dugoročnoj suradnji. Dobitnik je brojnih nagrada poput
Nagrade za najbolju inovaciju
na Sveučilištu u Splitu 1990. godine, Nagrade za životno djelo
Hrvatske udruge proizvodnoh
strojarstva te Najbolje rangirani znanstvenik prema radovima i citiranosti na Sveučilištu
u Splitu iz područja strojarstva
i brodogradnje.
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Rektorove nagrade
POČASNI DOKTORAT
Matko Trebotić (1935., Milna, Brač) diplomirao je 1961.
godine na beogradskom Arhitektonskom fakultetu. Tijekom 1971. i 1972. godine
pohađao je Essenu kod profesora Hermana Schardta
kao Meisterschuler poznatu
Folkwangschule. Od 1970. intenzivno izlaže u Hrvatskoj i
inozemstvu na više od stotinu samostalnih i tri stotine
skupnih izložbi. O njegovom
je djelu tiskano više monografija, a radovi mu se nalaze u mnogim domaćim i stranim zbirkama i muzejima.
Povremeno se bavi prostornim instalacijama, kao i kazališnim i televizijskim scenografijama. Za kazališta u
Splitu, Dubrovniku, Rijeci i
Šibeniku oslikao je svečane
zastore kao jedinstveni projekt nazvan “Jadranski poliptih”. Dobitnik je brojnih priznanja za svoj umjetnički rad
u Hrvatskoj i inozemstvu.

Student Stipe Margić prima
posebnu rektorovu nagradu

Joško šupić/hanza media

PLAKETA SVEUČILIŠTA
Prof. Roko Andričević (Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije), Željko
Ivančević, dr. med. (Medicinski fakultet), prof. Dario
Miočević (Ekonomski fakultet), prof. Lidija Petrić (Ekonomski akultet), prof. Ante
Tonkić (Medicinski fakultet),
prof. Marko Trogrlić (Filozofski fakultet) i prof. Gloria Vickov (Filozofski fakultet).

Nagrada studentima Kemijsko
- tehnološkog fakulteta

REKTOROVA NAGRADA
ZA IZVRSNOST
Ante Knežević (Ekonomski fakultet), Ivana Baković
(Ekonomski fakultet), Tomas
Pinjušić (Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje), Klementina Vidjak
(Fakultet elektrotehnike,
strojarstva i brodogradnje),
Anita Marasović (Filozofski
fakultet), Ivana Bošnjak (Filozofski fakultet), Duje Pavić
(Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije), Petra
Radonić (Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije), Marija Matanović (Katolički bogoslovni fakultet),
Antea Hrepić (Kemijsko-tehnološki fakultet), Anđela Lukin (Kemijsko-tehnološki fakultet), Mia Lučin (Kineziološki fakultet), Matej Babić
(Kineziološki fakultet), Jelena Šuto (Medicinski fakultet), Anđela Pijuk (Medicinski fakultet), Roko Glavinović (Pomorski fakultet), Nur
Assani (Pomorski fakultet),
Antonio Buljan (Prirodoslovno-matematički fakultet), Marina Baković (Prirodoslovno-matematički fakultet), Silvija Anić (Umjetnička
akademija), Ivona Pupačić
(Umjetnička akademija), Domagoj Barbarić (Sveučilišni
odjel za forenzične znanosti),
Barbara Krvavac (Sveučilišni odjel za forenzične znanosti), Petra Plavšić (Sveučilišni odjel za studije mora), Ana
Budimir (Sveučilišni odjel za
studije mora), Zvonimir Puljić (Sveučilišni odjel zdravstvenih studija), Antonella Rupčić (Sveučilišni odjel
zdravstvenih studija), Anđela Andrijašević (Sveučilišni
odjel za stručne studije), Frane Bešker (Sveučilišni odjel
za stručne studije).

POSEBNA REKTOROVA
NAGRADA
Na temelju čla n ka 1 2 .
Pravilnika dodjeljuje u aka-

Studentica Marija Matanović
prima nagradu za izvrsnost

Joško šupić/hanza media
demskoj godini 2019./2020.,
a za izniman uspjeh ostvaren u akademskoj godini
2018./2019. u javnome nastupu, djelovanju, sudjelovanju
i uspjehu na državnim i međunarodnim natjecanjima
dodijeljena je:
– grupi studenata FESB
Hyd ro Tea m s Fa ku lteta
elektrotehnike, strojarstva
i brodogradnje Sveučilišta u
Splitu, čiji su članovi: Matej
Dević, Duje Fržop, Ines Tokić, Ela Kalinić, Jure Penga,
Ana Puljić, Filip Raič, Ante
Buble, Jure Bebić, Mateo Sikirica, Jana Vojnović, Luka
Galić, Karlo Vučić i Milivoj
Papec, a koji su u akademskoj godini 2018./2019. ostvarili zapažene rezultate svog
projekta Hydrocontest-X na
međunarodnom Hydrocontest natjecanju održanom u
švicarskom gradu Yverdonles-Bains.
– Josipu Podrug u, studentu Sveučilišnog odjela
za forenzične znanosti za
svakodnevno i nesebično
zalaganje za osiguravanje
studentskih prava i poboljšanje standarda svih studenata na razini cijele Republike Hrvatske, a posebice studenata Sveučilišta u
Splitu.
– Silviju Biliću, studentu Umjetničke akademije u
Splitu, smjer Gitara, u klasi prof. Maroja Brčića, koji je u akademskoj godini
2018./2019. osvojio 1. nagradu – 1. mjesto na državnom
natjecanju iz gitare punog
naziva 57. hrvatsko natjecanje učenika i studenata

ANDRO KRSTULOVIĆ OPARA. GRADONAČELNIK SPLITA
glazbe i plesa održanom u
Zagrebu od 5. do 13. travnja
2019. godine
– skupini studenata s Prirodoslovno-matematičkog
fakulteta, a koju čine: Danica Bajić, Iva Crnjac, Danijela Galić, Ena Ivić, Petra Salatić, Ema Topalović, Marko
Vučemilo te skupini s Kemijsko-tehnološkog fakulteta, a
koju čine: Tea Dujmović, Lucija Guć, Antea Hrepić, Antonija Parčina i Ljilja Žilić
za zajednički projekt „Biokemija eteričnog ulja“
– Marijani Vučković i Hrvoju Raosu, studentima Medicinskog fakulteta u Splitu,
koji su svojim zajedničkim
istraživačkim i znanstvenim aktivnostima te profesionalnim odnosom prema
medicinskoj znanosti doprinijeli promociji Medicinskog
fakulteta u Splitu, a javnim
prezentacijama svojih stručnih radova na više državnih
i međunarodnih konferencija i kongresa afirmativno
predstavljaju i promoviraju
Sveučilište u Splitu doprinoseći njegovom ugledu i
boljem pozicioniranju.
R ektorova nag rada za
znanstveni ili umjetnički
rad koja se na temelju članka 11. Pravilnika dodjeljuje studentima za objavljeni
znanstveni rad ili javnosti
predstavljen umjetnički rad
u prethodnoj akademskoj
godini za jedan ili više radova godišnje dodijeljena je:
– Veroniki Ravlić, studentici Umjetničke akademije u Splitu, studij Glasovir,
za solističku izvedbu 2. klavirskog koncerta u A-duru
Franza Liszta na godišnjem
koncertu solista Umjetničke
akademije i orkestra HNK-a
Split u Amfiteatru Medicinskog fakulteta.
Izravna rektorova nagrada koja se na temelju članka 13. Pravilnika svake akademske godine dodjeljuje
studentu pojedincu ili grupi studenata koji uspješno
izvršavaju studentske obveze i ostvare izniman uspjeh
u javnom djelovanju i društveno-korisnim aktivnostima na Sveučilištu u Splitu
i široj društvenoj zajednici,
pripala je:
– Stipi Margiću, studentu
Sveučilišnog odjela za stručne studije za osmišljavanje
ideje za aplikaciju „Liberato“ čija je osnovna namjena
ukazivanje osobama s invaliditetom na pristupačne i
nepristupačne objekte javne namjene.
– Udruzi studenata Herceg-Bosne u Splitu za izuzetan doprinos i sudjelovanje
u humanitarnom radu na
Sveučilištu u Splitu, pomoć
u organizaciji i održavanju
humanitarne akcije cijeli
prihod od svog djelovanja
donirala Caritasu.
– H r vat skom st udentskom zboru, za razvitak i
realizaciju ideje o studentima koji pomažu liječničkom
osoblju cijele Hrvatske izradom liječničkih vizira akcijom pod nazivom #StudentiPomažu.
Sama inicijativa za izradu vizira medicinskom osoblju krenula je sa Sveučilišta u Splitu, a zbog posebnog
doprinosa u humanitarnoj
akciji #Studenti Poma žu,
Rektorova nagrada dodijeljena je Slavenu Damjanoviću, Mateu Marušiću, Mateju
Mlakiću i Draženu Bariću.

Važan ste dio identiteta grada
Čestitam Vam današnji
dan i čestitam svima koji su
profesionalni i stručni život
poklonili izgradnji ovog Sveučilišta. Nekoliko smo puta
danas imali prigodu čuti sintagmu Splitsko sveučilište, a
ne više Sveučilište u Splitu.
Zahvaljujem rektoru Borasu
koji je prije četiri godine rekao
da je blagoslovljen grad koji u
svom sastavu ima sveučilište.
Točno je da je Splitsko sveučilište zapravo dio identiteta
ovoga grada. To je uistinu tako. Mi Splićani smo na to i te
kako ponosni. Zahvaljujem
svima koji su uložili sve svoje znanje u izgradnju Splitskog sveučilišta, a time i u izgradnju društva u kojemu radimo, živimo i djelujemo. Na
taj način vraćamo dug svome
društvu koje nas je i formiralo. Tokom godina ste nas navikli na visoke standarde. Lijepo je rektor Milković govorio

o iznimnim rezultatima Splitskog sveučilišta na svjetskim
rang-listama. Hvala Vam na
tome. Time se potvrđuje ono
što sam maloprije kazao, da je
svaki Splićanin, svaki doktor
znanosti sastavni dio tog predivnog uspjeha koji daje dodatnu zadaću da svake godine budete sve bolji i bolji.
Nedavne okolnosti pandemije su nas podsjetile koliko
smo sretni da imamo stručnjake koji su spremni odgovoriti najvećim ugrozama.
Koliko lakše i smirenije smo
se suočili sa strahom imajući neizmjerno pouzdanje u
struku, ali i predanost našeg
zdravstvenog i sigurnosnog
sustava. Uvaženi gospodine
ministre Beroš hvala Vam na
tome, hvala svim članovima
Nacionalnog stožera koji su
nas u doba krize dobro i kvalitetno vodili.
Izazovi nisu samo u zdrav-

stvenom, nego i u ekonomskom sustavu koji je tek pred
nama. Želimo se što prije vratiti u razvojni ciklus kojega
smo imali prije pandemije.
Ja sam siguran da smo i tom
segmentu dorasli i da to možemo prevladati jedino ukoliko
budemo zajedno i smjerno kao
i do sada...
Godina 2015. je bila baš
rana ludosti između našega
Grada i Sveučilišta. Grad je
tužio svoje sveučilište. Nečuveno! Zahvaljujući gospodinu
rektoru, Vladi RH i ministrima savladali smo to i odbacili
tu tužbu te riješili dug od 35
milijuna kuna. Danas toga
duga više nema zahvaljujući
odličnosti i vjeri ljudi da se ne
može graditi budućnost nepovjerenjem i nesuradnjom. Na
to sam iznimno ponosan i koristim prigodu zahvaliti se još
jedanput rektoru na tome što
smo uspjeli odraditi.

BLAŽENKO BOBAN, ŽUPAN SPLITSKO-DALMATINSKI

Na ponos ste Splita i puka županije
Split jednostavno traži da
ste prvi. Takvi su Splićani,
takvi su stanovnici Splitskodalmatinske županije i zbog
toga danas budite ponosni
sa svim svojim suradnicima
upravo zbog toga što ste prvi
u RH. To praktično življenje
između Županije i Sveučilišta
očituje se uistinu među svima nama. Mi smo nastavna
baza gotovo svim sastavnicama Sveučilišta.
Vjerujte mi, danas se i mi
ponosimo našim programom
pomorskog dobra gdje mi štitimo pomorsko dobro, to blago koje nam je dragi Bog dao,
ali da nije bilo Pomorskog fakulteta ne bi ga bilo. Danas se
u županiji ponosimo i s Centrom izvrsnosti i s ICT županijom. Ali da nije bilo FESBa ne bi bilo toga. I akademik
Tomić i gradonanačelnik Kr-

stulović-Opara spomenuli su
sv. Jeronima, to je Dan Splitsko-dalmatinske županije,
ustanovljen otrag dvije-tri
godine, ali da nije bilo KBFa ni u Klovićevim dvorima
se ne bi o njemu pričalo, ni u
Rimu što smo planirali koncem svibnja, nadam se da će
se dogoditi u rujnu, a vrhunac očekujemo u Izraelu postavljajući spomenik sv. Jeronimu u Jeruzalemu. I da nije
bilo KBF-a ni toga ne bi bilo.
Da nije Splitskog sveučilišta
puno teže bi bilo.
U konačnici ću reći ono što
će se sutra dogoditi u našoj
županiji, a to je da ćemo imati čast potpisati ugovor s ministrom da naša Turističkougostiteljska srednja škola
postaje centar kompetencija
za ugostiteljstvo i turizam na
području cijelog našeg Jadrana i potpisom ugovora u vri-

jednosti od 76 milijuna kuna
sutrašnjim danom kreće taj
projekt. Da nije bilo Splitskog
sveučilišta i te krune znanja,
ali i svakodnevnog življenja
života, ne bi se taj čin dogodio.
I zato, poštovani rektore,
Vama, svim Vašim suradnicima, svim studentima, profesoricama i profesorima, svim
članovima Splitskog sveučilišta neka je sretan 46. rođendan!
Vi, dragi studenti, budite
ponosni što ste sastavni dio
prvog sveučilišta u Hrvatskoj. Najbolji! Svim laureatima neka je iskrena čestitka
i zahvala za njihov doprinos
jer ta nagrada očito dolazi jer
su je oni zaslužili. I neka vam
je svima sretno u iščekivanju
budućih uspjeha Splitskog
sveučilišta na ponos grada
Splita i puka Splitsko-dalmatinske županije.

AKADEMIK ZVONKO KUSIĆ

Napredak bez premca
Sveučiliste u Splitu lani je
obilježilo 45 godina postojanja.
U relativno kratkom vremenu
postignut je razvoj i napredak
bez premca. Znanost, obrazovanje i kultura strateški su važni
za svako društvo, grad ili regiju. Sveučilište je pokretač svih
gospodarskih, društvenih i
kulturnih promjena i teško da
će doći pozitivng napretka a da
u to nije uključeno sveučilište.
Ono je usko povezano sa aktualnim društvenim i gospodarskim potrebama i problemima
a odražava i sve kontroverze
koje postoje u društvu. Sveučilište je i prirodno okrilje za tzv.
ugrožene discipline koije bi teško opstale u tržišnim uvjetima
a važne su za svako društvo. Visoko obrazovanje i istraživanje
su razvojno ulaganje a ne potrošnja. Tradicionalno se sveučilište prepoznaje kao moralno
uporište društva. Visoko obrazovanje je javno dobro i svima
se mora osigurati podjednako pravo na obrazovanje i jednaka kvaliteta. Čestitam dan
Sveučilišta nastavnicima, djelatnicima, studentima i splićanima. Možete biti ponosni na
svoje sveučilište. Pojava split-

skog sveučilišta na svjetskoj
sceni važan je događaj u milenijskoj povijesti grada. Međunarodna prepoznatljivost tako
mladoga sveučilišta u kompeticiji sa najboljima na svijetu rijadak je primjer i zaslužuje posebnu pohvalu. Ovo će sigurno
promijeniti uobičajenu asocijaciju na Split: Dioklecijanova pa-

Zvonko Kusić

lača, Hajduk.... te će grad ubuduće biti prepoznat i kao sveučilišni grad. To će postati bitan
dio identiteta Splita. Ovo sveučilište ima i nacionalnu važnost
jer djeluje u podneblju koje je
kolijevka hrvatske državnosti
i pismenosti. Još jednom primite iskrene čestitke i želim vam
daljnji napredak!
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Sveučilišta
su jamac
sigurnosti
i razvoja
Na povjerenju i
odgovornosti trebao bi
počivati partnerski odnos
akademske zajednice i
države. Sveučilište može
djelovati i ispunjavati
zadaću koju mu povjerava
država samo ako ima na
raspolaganju dostatna
sredstva i slobodu
da njima raspolaže u
skladu sa strateškom
orijentacijom i
kadrovskim potrebama
te poštujući zakon

P

oštovani gospodine
ministre Beroš, poštovani gospodine rektore Ljutiću, poštovani
gospodine zamjeniče Predsjednika Rektorskoga zbora,
rektore Milkoviću, poštovani
svi ostali uzvanici, redom i čašću kako ste uvodno navedeni, čast mi je i zadovoljstvo sve
vas srdačno pozdraviti u ime
Ministarstva znanosti i obrazovanja i u svoje osobno ime te
čestitati Sveučilištu u Splitu
njegov Dies academicus. U više navrata u protekle tri godine sa zadovoljstvom i radošću
odazivala sam se na vaše pozive u različitim prigodama,
osobito uz Dane nobelovaca
i svečane promocije doktora
znanosti. U svim tim prigodama iznova me oduševljavala snaga i entuzijazam ovoga
sveučilišta, njegova trajna nastojanja na razvoju i rastu, na
integraciji u zajednicu i društvo u mnogim dimenzijama.
Danas se s pravom može govoriti o sveučilištu koje je pokretač razvoja ovoga grada i
županije, ali i jedan od najbitnijih čimbenika svekolika razvoja naše domovine.
Nakon mnogih ugroza koje
su nas zatekle u proteklih nekoliko mjeseci, osobito pandemije i razornoga potresa u Zagrebu koji su, nažalost, preko
noći iz temelja izmijenili naše
živote, pokazalo se da nijedna
ugroza nije toliko jaka da oslabi zajedništvo našega naroda,
solidarnost i humanost u najtežim trenutcima. Jer, kako je
rekao veliki Camus u svojem

gotovo proročkom djelu Kuga
‘La Peste’: sada znam da je čovjek sposoban za velika djela,
ali ako nije sposoban za velik i
snažan osjećaj, ne zanima me.
Sposobni smo itekako duboko osjećati i biti humani i solidarni u vremenima krize,
pokazali smo to u Domovinskom ratu, ali i danas.

Neutemeljene kritike
akademskoj zajednici
Aktualna kriza, kao nikad
dosad, istaknula je nepobitnu činjenicu: znanje, obrazovanje, znanost i istraživanja
temelj su, oslonac i jamstvo
sigurnosti jedne zemlje u teškim vremenima, ali i generator rasta i razvoja jedne nacije
i društva.
Ako je tomu tako, zašto
smo onda u posljednje vrijeme svjedoci toga da određeni pojedinci na odgovornim
dužnostima intenzivno i bespoštedno obezvređuju ulogu
sveučilišta, njihovih čelnika,
ulogu Rektorskoga zbora?
Upućuju se kritike akademskoj zajednici i to izrazito nepriličnom retorikom. Sve to
u javnosti ostavlja loš dojam
koji biva pojačan medijskim
pritiscima izrazito destruktivnoga karaktera, a kako bi
se sveučilišta prikazala kao
interesne skupine koje ne
uzimaju u obzir interese mladih ljudi, budućih studenata.
Takav odnos prema sveučilištima i akademskoj zajednici
nije prihvatljiv. Nije prihvatljiv ni sadržajem ni metodologijom, jer počiva na neuteme-

prof. Ivana Franić

Joško šupić/hanza media

ljenim objedama, izvrtanju činjenica, iskrivljavanju stanja
i nerazumijevanju temeljnih
načela na kojima počiva djelovanje sveučilišta.
Naime, autonomija sveučilišta i akademska samouprava svoje izvorište imaju u
Ustavu RH i kao takvi ne daju
se prigodničarski interpretirati niti izvrtati po volji pojedinaca. Rektorski zbor u tom
je smislu nedavno donio zaključak kojim ističu da rektori skrbe o zakonitom, namjenskom i svrhovitom trošenju
proračunskih sredstava te se
vode planom upravljanja ljudskim resursima u okviru raspoloživih sredstava u državnome proračunu. Želim ovdje
izraziti puno razumijevanje

„Autonomija
sveučilišta i
akademska
samouprava svoje
izvorište imaju u
Ustavu RH i kao
takvi ne daju se
prigodničarski
interpretirati niti
izvrtati po volji
pojedinaca“

za rektorske zahtjeve i podržati ih u zajedničkom stavu da
je potrebno zaštititi autonomiju i slobodu izbora i napredovanja sveučilišnih nastavnika te da se mora omogućiti puna primjena zakonskih
odredbi o financiranju javnih
visokih učilišta i javnih sveučilišta. Naime, sredstva državnoga proračuna odobrava
Hrvatski sabor, a sveučilišta
i njihovi čelnici, rektori imaju slobodu i obvezu upravljati sredstvima sukladno strateškim smjernicama razvoja
svojih sveučilišta i sukladno
zakonu. To i jest istinsko razumijevanje autonomije kao
ustavne kategorije.
Istaknula sam ovdje dva
pojma – povjerenje i odgovornost. Upravo bi na njima
trebao počivati partnerski
odnos akademske zajednice
i države. Sveučilište može
djelovati i ispunjavati zadaću koju mu povjerava država samo ako ima na raspolaganju dostatna sredstva i
slobodu da njima raspolaže
u skladu sa strateškom orijentacijom i kadrovskim potrebama te poštujući zakon.
Stoljeća sveučilišne tradicije svjedoče i potvrđuju tu
visoku odgovornost za povjerene zadaće i dodijeljena
sredstva. Stoljetno uspješno
djelovanje hrvatskih sveučilišta zalog je povjerenja i bezrezervne podrške koja im se
mora dati, danas i uvijek. A
da je oduvijek bilo odgovornosti, svjedoče nebrojeni
uspjesi i svjetski prepozna-

ta kvaliteta našega obrazovanja, brojni ugledni hrvatski znanstvenici prepoznati
u svijetu, mnogi od njih velikani u svojim disciplinama.
Takve znanstvenike mogla
su i mogu stvoriti samo odgovorna i slobodna sveučilišta, rasterećena nepotrebne
birokratizacije i oslobođena
vanjskih utjecaja i pritisaka.

Sveučilišta
zaslužuju povjerenje
Moram istaknuti da su
me se dojmile riječi francuske ministrice znanosti i visokog obrazovanja gospođe
Frédérique Vidal koja je 2019.
g. u svojem obraćanju na nacionalnoj konferenciji o autonomiji sveučilišta rekla: sveučilišta su na osobit način u
središtu našega zanimanja iz
jednostavnoga razloga što se
na njima združuju tri temeljne dimenzije akademskoga
života - istraživanje, obrazovanje i inovacije. One se na
sveučilištima izgrađuju, međusobno prožimaju i dalje prenose. Autonomija znači slobodu izbora, ali i obvezu organizacije aktivnosti i anticipacije
razvoja, dodaje ona. Kao najvažnije ističe to da se sveučilištima ne može dati autonomija, a da im se pritom ne
dadu i sredstva kako bi tu autonomiju mogla ostvariti. Država, prema njezinim riječima, nije sveznajuća i redoviti
razgovori potrebni su kako bi
se zajednički mogli utvrditi i
odmjeriti strateški prioriteti
svakoga sveučilišta i kako bi

na taj način država mogla optimalno podržati sveučilišta.
Na kraju i ključno, ministrica
Vidal zaključuje – uvijek smo
na pravom putu kada dajemo
povjerenje Sveučilištu i našim sveučilištima. To povjerenje temelj je našega odnosa.
Upravo takav odnos zaslužuju
napokon i naša sveučilišta te
izražavam ovom prilikom želju da tako i bude.
Na kraju, u ime Ministarstva znanosti i obrazovanja
želim uputiti čestitke današnjim laureatima, osobito sveučilišnim profesorima. Neopisivo važan odnos i zajedništvo
profesora i studenata, universitas, nešto je vjerojatno najljepše i najvrjednije što je ljudska zajednica ikada osmislila.
Čestitam stoga profesorima
na predanosti, posvećenosti
i odgovornosti, savjesnosti,
nadahnuću te nadasve vedru
i živu duhu koji su prenijeli i
prenose naraštajima.
Neka ova prigoda bude još
jedna potvrda kvalitete hrvatskoga obrazovnoga sustava i njegovih nositelja, sveučilišnih profesora, istraživača i studenata. U osobno ime,
želim uz iskrene čestitke Sveučilištu u Splitu izraziti i solidarnost sa zajednicom hrvatskih sveučilišta, s njihovim čelnicima i Rektorskim
zborom koji su u sklopu predizborne kampanje pojedinih
dužnosnika izloženi neopravdanom sumnjičenju i medijskom ocrnjivanju. Neka živi,
neka raste i neka cvjeta zajednica hrvatskih sveučilišta.
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prof. MARIN
MILKOVIĆ, REKTOR
SVEUČILIŠTA SJEVER

VILI BEROŠ, MINISTAR ZDRAVSTVA

Ponosni smo
na vaše uspjehe

Evidentan
i jasan
iskorak
prof. Marin Milković
Visoko obrazovanje, umjetnost i znanost, kultura i akademski duh uvijek su bili onaj presudni čimbenik za život i razvoj
pojednoga grada, regije ali i države u cjelini. Zato smo se upravo
i okupili danas ovdje da obilježimo dies academicus Sveučilišta
u Splitu koji svojom ulogom u sredini u kojoj djeluje i rezultatima koje ostvaruje uistinu jest i mora ostati ponos svoga grada
i Dalmacije u cjelini.
Pretražujući raspoložive informacije i pripremajući se za
ovaj govor, uvidio sam da gotovo nema niti jednog područja
sveučilišne djelatnosti, bilo znanosti, umjetnosti, ineternacionalizacije ili nastavnog rada u kojemu od prošle obljetnice do
danas Sveučilište u Splitu nije napravilo evidentan i jasan iskorak. Znanost je posebno ono što Sveučilište u Splitu čini inzuzetnim i to ne samo u nacionalnim okvirima. Upravo iznimna
kvalieta znanostvenog rada i nastave, Sveučilište u Splitu čini
internacionalnim jer granice znanosti nadilaze granice država.
Stoga, poštovani rektore Ljutić, drage kolegice i kolege prorektori, čelnici sastavnica ali i redom nastavnici Sveučilišta
u Splitu, s izuzetnim zadovoljstvom želim Vam u svoje osobno
ime, te u ime članova rektorskog zbora RH čestitati na ostvarenim rezultatima i zavidnim pozicijama postignutim na međunardnim listama rangiranja sveučilišne izvrsnosti u različitim
poljima Vašeg djelovanja.
Moram istaknuti da je Sveučilište u Splitu na ljestvicama
rangiranja CWUR, U-MULTIRANK i WURI, postiglo zavidne
i impresivne rezultate na koje bih se želio kokretnije osvrnuti:
- prema rezultatima CWUR-a Centra za rangiranje svjetskih
sveučilišta (The Center for World University Rankings) koje
mjeri kvalitetu obrazovanja i osposobljavanja studenata, kao i
prestiž članova fakulteta i kvalitetu njihovog istraživanja bez
oslanjanja na ankete i podneske sveučilišta, Sveučilište u Splitu ove godine je ukupno rangirano na 763. mjestu, dok se prvi
put pojavilo 2018. godine, na 772. mjestu.
- Na U-multirank međunarodnoj ljestvici koju financira Europska komisija, a koja pružaju uvid u analizu postignuća za
gotovo 1800 institucija visokog obrazovanja iz 92 zemlje - ove
godine Sveučilište u Splitu u cjelini ocijenjeno kao najbolje sveučilište u Hrvatskoj. Na navedenoj ljestvici od 748 EU visokoobrazovnih institucija obuhvaćenih rangiranjem Sveučilište u
Splitu zauzelo je 335. mjesto. Ako gledamo cijelu Europu Sveučilište u Splitu je rangirano na 472. mjestu, a u cijelom svijetu
na 803 mjestu.
- Sveučilište u Splitu u je na U- multirank ljestvici također
dobilo priznanje kao jedna od top 25 institucija u cijelom svijetu
po broju znanstvenih radova u otvorenom pristupu.
U današnjem modernom globalnom društvu hrvatska sveučilišta, a siguran sam da svi dijelimo iste vrijednosti, moraju
biti svjetovni centri u kojem je znanje najviša vrijednost, a moralne i etičke vrijednosti imperativ. Stoga me posebno veseli i
na tome čestitam dragom kolegi Ljutiću uspjeh na 15. poziciji
WURI liste.
- na navedenoj WURI listi (World’s Universities with Real Impact) među 100 najinovativnijih sveučilišta u prestižnom društvu našlo se i Sveučilište u Splitu s inovativnom praksom društveno korisnog učenja. Sveučilište u Splitu prijavilo se u kategoriji Etičke vrijednosti i društvena odgovornost gdje je rangirano
kao 15. sveučilište na svijetu, dok je globalno zauzelo 78. mjesto.
Svi ovi navedeni rezultati posljedica su dugotrajnog i mukuotrpnog rada i promišljene strategije uprave Splitskog sveučilišta, od rektora i njegovih suradnika do čelnika pojedinih
sastavnica, svih zaposlenika ali i studenata. Kao u svemu u životu, vjerujem da ni u tome nema slučajnosti, ali kad spomenemo Sveučilište u Splitu niti ne treba izmišljati nepotrebnme
hvalospjeve, jer Sveučilište u Splitu jesto to što je, prepoznata
i priznata zajednica koja koju povezuju intelektualna sinergija i visoka motiviranost i vidljivi optimizam kako zaposlenika
tako i studenata.
Na temelju svih navedenih rezultata vidljivo je da je današnje moderno Sveučilište u Splitu neminovno izraslo u respektabilnu visokoobrazovnu instituciju preuzimajući nezamjenjivu
ulogu u razvoju cjelokupnoga visokog obrazovanja, znanosti i
umjetnosti u Republici Hrvatskoj.
Isto tako, moramo napomenuti da je tijekom cijele svoje povijesti, Sveučilište u Splitu bilo i dan danas ostalo nositelj hrvatskog identiteta, promicatelj intelektualne misli i stvaratelj
poticajnih razvojnih ideja. Postalo je nedjeljiv dio intelektualnih i gospodarskih struktura kako u gradu, tako i u široj regiji
i hrvatskoj u cijelini, a vjerujem da će mu iste težnje i smjernice
biti misao vodilja i u budućnosti.
Kao član RZ-a, osobno, pa možda i subjektivno osjećam potrebu istaknuti i ulogu u radu našega tijela rektora Sveučilišta u Splitu, poštovanog profesora i dragog prijatelja Dragana
Ljutića. Vaše zauzimanje, poštovani Dragane, za opće interese na nacionalnom nivou, interese naših studenata, složnost,
prijateljstvo i zajedništvo svih hrvatskih sveučilišta smatram
da neupitno i izuzetno značajno doprinose rezultatima i ugledu
kako rektorskog zbora Republike Hrvatske tako i sveučilišne
zajednice u cjelini.

Od naše nove
Vlade očekujemo
razumijevanje
i potporu, a od
resornog ministarstva
da bude ono što
stvarno treba biti,
istinska potpora
za sveučilišnu i
znanstvenu zajednicu
u zajedništvu i
suradnji sa svim
sveučilištima u
Republici Hrvatskoj

Vili Beroš
Četrdeset i šesta je obljetnica osnutka Sveučilišta u Splitu
i to je povod našeg današnjeg okupljanja pri čemu odmah čestitam svim studentima, profesorima, osoblju Sveučilišta te
rektoru Draganu Ljutiću koji vodi ovo mlado sveučilište koje
se može pohvaliti s više od 180 studijskih programa. Ovdje
studira oko 20.000 studenata na 16 fakulteta, četiri odjela i
Umjetničkoj akademiji. Impresivan je to broj mladih ljudi koji
predstavljaju budućnost naše Hrvatske. Prisjećam se i sam
svojih studentskih dana i mogu reći da je to bio najljepši, pa
i najizazovniji, životni period. Za razliku od ranijeg vremena, sada se diplome studija, npr. Medicine, priznaju u Europskoj uniji, a Medicinski i ostali fakulteti razvijaju brojne nove sposobnosti, kabinete vještina i druge edukacijske alate.
Nadalje, znam za sve brige što donosi sutra i hoćete li vi
studenti biti spremni za tržište rada. Koristim prigodu da pohvalim sve studente za njihove napore i postignuća. Vi izgrađujete ovu zemlju znanja i ponosni smo na vaše dosadašnje,
ali isto tako, vjerujem, i buduće uspjehe. Taj ponos ćemo iskazati još većim ulaganjem napora u poboljšanje uvjeta rada kako biste ostali u našoj domovini i nakon što dobijete diplomu.
Danas ćemo svjedočiti dodjeli počasnog doktorata, plaketa, počasnih zvanja professora emeritusa i rektorove nagrade, što će neke inspirirati za daljnji životni put. Koristim
prigodu čestitati svim laureatima.
Napominjem da je nemoguće izgraditi zemlju znanja bez
mladih i njihovog zalaganja i truda, bez profesora i zaposlenika koji su ovo Sveučilište učinili prepoznatljivim i to po
međunarodnoj suradnji s prestižnim svjetskim sveučilištima te ga uključili u brojne međunarodne programe, poput
Saveza europskog sveučilišta mora. Zahvaljujući međunarodnoj i znanstvenoj izvrsnosti Splitsko sveučilište zauzima
vodeće mjesto u ovom dijelu Europe te se po prvi put našlo na
uglednoj Šangajskoj ljestvici. Uz pomoć Vlade RH, Sveučilište je uspjelo riješiti prostorno pitanje Filozofskog fakulteta
kupnjom zgrade Brodomerkura. Imate našu zajedničku podršku, podršku Vlade RH i puno smo toga zajedno napravili
dosad, a isto tako ćemo raditi i u budućnosti...

mons. MARIN BARIŠIĆ, SPLITSKO-MAKARSKI
NADBISKUP I METROPOLIT

Stvarajte osposobljene
humaniste

“Uz svetog Jeronima, jednog od očeva Europske kulture i civilizacije čiju 1600. obljetnicu smrti slavimo ove godine, želio bih spomenuti i svetog Benedikta. Svima nam je dobro poznata njegova regula ‘Ora et labora’. No to je skraćeni moto, a puni je ‘Ora et labora et
lege’. Lege znači studiraj, čitaj, istražuj i proučavaj. Na našem Sveučilištu je ova dimenzija lege posebno prisutna i prioritetna. Želio
bih da se u ozračju ovoga mota, ovoga trojstva, formira budućnost
našeg Sveučilišta kako bismo dobili stručne i mlade ljude u dvostrukom smislu - u smislu tehničke osposobljenosti i humanosti.”

Piše: Diana Barbarić

P

rof. dr. sc. Damir Boras,
rektor Sveučilišta u Zagrebu, 15. lipnja 2020.
boravio je u Splitu, prigodom proslave 46. obljetnice
Sveučilišta u Splitu. U svom
govoru osvrnuo se na odnose tih dvaju važnih akademskih ustanova i iskazao zahvalnost splitskom rektoru
prof. dr. sc. Draganu Ljutiću
što mu je ukazao posebnu čast
i omogućio da u ime najvećeg
hrvatskog sveučilišta kaže
nekoliko riječi, iako je uobičajeno da u sličnim prigodama govori samo predsjednik
Rektorskoga zbora ili njegov
zamjenik.
- Želio sam naglasiti važnost zajedničkog djelovanja
Sveučilišta u Splitu i Sveučilišta u Zagrebu, kao dvaju najvećih, najboljih i najznačajnijih hrvatskih sveučilišta, koja
sa svojom tradicijom i kvalitetom predvode sva ostala hrvatska javna i privatna sveučilišta u promicanju i očuvanju identitetskih vrijednosti
hrvatskoga naroda i države
kao i općeljudskih vrijednosti
nazivajući ih prigodno i biblijskima, odnosno i kršćanskima i židovskima i islamskima, i koje vrijednosti, kao što
vidimo u hrvatskoj sadašnjosti, itekako nedostaju cijelom
hrvatskom društvu a posebice hrvatskim mladima koje
upravo mi obrazujemo, ali koje jednako tako trebamo i odgajati. U svemu tome djelovanju dobivamo snažnu potporu
svih ostalih hrvatskih javnih
sveučilišta, Osijeka, Zadra,
Dubrovnika, Pule, Sjevera i
Rijeke ne zaboravljajući pri
tome ni Sveučilište u Mostaru i naše jednako važno sveučilište s posebnim statusom,
Hrvatsko katoličko sveučilište u Zagrebu.
Pri tome ne smijemo zabo-

raviti važnost tradicije koja
znači kvalitetu, kojom se Sveučilište u Zagrebu diči već 350
godina, i koje je naše najstarije sveučilište s kontinuitetom, iako svi znamo da je u
formalnom smislu Zadar već
1396. godine prvi imao svoje
sveučilište, pa je, kako volim
reći, Zagrebačko naše najstarije sveučilište, a Zadarsko je
prvo, iako su se, zahvaljujući
istraživanjima splitskog sveučilišnog profesora Marka
Trogrlića, pronašli zapisi koji pokazuju da je visokoškolska nastava već u 10. stoljeću
postojala i u Splitu.
Upravo je ta tradicija i očita kvaliteta, kroz duga stoljeća sve do danas, činjenica na
kojoj trebamo graditi budućnost i medijsku sliku hrvatskih sveučilišta.
U govoru ste posebno naglasili odnos sveučilišnih
gradova i njihovih sveučilišta.
- U današnje doba krize,
krize koja nije od jučer nego,
rekao bih, traje već desetak
godina, i u kojoj se za to vrijeme nije gotovo ništa učinilo
da se u skladu sa Strategijom
obrazovanja, znanosti i tehnologije iz 2014. godine povećaju izdvajanja iz proračuna, a u
odnosu na BDP, do prosječne
razine od oko 1,2 posto, kakva
postoje u svim ostalim zemljama Europske unije, dok su u
Hrvatskoj ta izdvajanja ostala na samo 0,82 posto BDP, hrvatskim sveučilištima bila je
važna potpora njihovih gradova da ublaže posljedice nedostatnog financiranja svojih
sveučilišta iako znamo da je
financiranje javnih sveučilišta dužnost hrvatske države.
Stoga me je potaknula činjenica, da sveučilišni gradovi, odnosno njihovi gradonačelnici ili njihove skupštine,
katkada zaboravljaju koliko je
kulturno i gospodarsko značenje njihovih sveučilišta, ia-
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DAMIR BORAS, REKTOR SVEUČILIŠTA U ZAGREBU
NA VELIKOJ PROSLAVI SPLITSKOG SVEUČILIŠTA

Na tradiciji
i kvaliteti
gradimo
budućnost
Naglašavam važnost zajedničkog djelovanja Sveučilišta
u Splitu i Sveučilišta u Zagrebu, kao najvećih, najboljih
i najznačajnijih, koja tradicijom i kvalitetom predvode
hrvatska sveučilišta u promicanju i očuvanju identitetskih
vrijednosti hrvatskoga naroda i države
ko ima i svijetlih primjera.
Stoga sam svoj govor, a
u pohvalu sadašnjeg splitskog gradonačelnika Andre
Krstulovića Opare, započeo
istim riječima koje sam prije
četiri godine upotrijebio govoreći na tom istom mjestu, za
istom govornicom u svojstvu
predsjednika Rektorskog zbora RH: “Sretan je i blagoslovljen grad koji ima svoje sveu-

čilište”. Tada je splitski gradonačelnik bio tek mogući
kandidat za gradonačelnika.
Neposredan povod bila je
tada tužba grada Splita da
njegovo sveučilište nadoknadi “dugove” za komunalnu naknadu za zemljište predviđeno za gradnju sveučilišne infrastrukture i koje je još bilo
livada, a iznos potraživanja
bio je takav da bi doveo sveu-

čilište u veoma težak financijski položaj, zaboravljajući pri
tom sve goleme dobre financijske, društvene, kulturne i
obrazovne učinke kojima Sveučilište doprinosi gradu. Krstulović Opara je taj problem
riješio, a ja bih želio da Grad
Split i ubuduće pomaže svojem sveučilištu na dobrobit
svih Splićana ali i cijele naše
drage domovine.

Naša su sveučilišta,
posebice splitsko i
zagrebačko, usprkos
vrlo lošem, i za
znanost neredovitom
financiranju uz
mnoge opstrukcije,
zadržala relativno
visoka mjesta na
svjetskim ranglistama
Jeste li zadovoljni odnosom Grada Zagreba prema
Sveučilištu u Zagrebu?
- Imali smo izvanredno veliku pomoć Grada u izgradnji
zgrade Muzičke akademije i to
je svijetao primjer suradnje.
Međutim, i Zagrebačko sveučilište također mora plaćati
značajne milijunske iznose za
komunalnu naknadu za Kampus Borongaj, iako još uopće u
dobrom dijelu nije izgrađen. S
druge strane, katkada ne postoji ni zahvalnost onih koji
su pomoć dobili, iako davatelji
pomoći to nisu bili dužni dati.
Ne zaboravimo koliko su
sveučilišta i njihovi medicinski fakulteti doprinijeli ublažavanju posljedica postojeće
svjetske pandemije, a koliko
je samo Građevinski fakultet
Sveučilišta u Zagrebu doprinio ublažavanju posljedica
nedavnog razornog potresa.
Gdje su oni koji su svakodnevno bez argumenata, vođeni tko zna kakvim agendama,
kritizirali sveučilišta i govorili o sinekurama i uhljebljivanju sveučilišnih profesora? Što su oni doprinijeli kad
je stvarno trebalo? I opet se u
ovom predizbornom vremenu hrvatsko društvo bavi efemernim i površnim diskusijama o temama koje zahtijevaju temeljito proučavanje i
sveobuhvatnu raspravu. Zar
nitko ne shvaća da se trebamo
vratiti temeljnim društvenim
vrijednostima, toleranciji i zajedništvu?
Sve su to posljedice podijeljenosti hrvatskoga društva
u kojem su svjetonazorski argumenti najvažniji i u kojem
mnogi ne prihvaćaju prijedloge uključivosti i tolerancije i
ne shvaćaju da je ulaganje u
obrazovanje i izgradnja i unaprjeđenje obrazovnog sustava
na dobrobit svih te da sve nas
u to treba uključiti.
Kakav je odnos hrvatske
države prema sveučilištima?
- Taj odnos vidim dvojako.
S jedne strane veliko razumijevanje Vlade RH na čelu s
premijerom Andrejom Plenkovićem i njegovo pomaganje sveučilištima, kao i njegovo razumijevanje važnosti
autonomije sveučilišta koje je
često javno demonstrirao obilazeći naša javna sveučilišta.
Premijer je, u okviru postojećih političkih silnica, sprječavao pokušaje nezakonitih
poteza Ministarstva znanosti i obrazovanja te financijski pomagao našim sveučilištima koja su došla u teškoće.
S druge strane, vidim djelovanje aktualnog Ministarstva znanosti i jednog dijela
njegove administracije čija
misija nije bila ono što bi trebala biti, na dobrobit javnih
sveučilišta, već se pretvorilo
u autokratsko tijelo koje je pokušalo, ne uzimajući uopće u
obzir opći interes i mišljenja
Rektorskog zbora RH, namet-

nuti neustavne zakone i pravilnike kojima bi se praktički
dokinula autonomija sveučilišta, a istovremeno je opstruiralo i suprotno Zakonu odugovlačilo s isplatama našeg
temeljnog financiranja kao
i potpora za znanstvenu djelatnost, a sve na štetu obrazovnog sustava i naših studenata, kao i hrvatske znanosti. Istovremeno, nametanje
programskih ugovora, koje
su šest sveučilišta, odnosno
tri četvrtine svih javnih sveučilišta odbila potpisati, značajno i dugoročno bi naštetilo
javnim sveučilištima.
Ipak, naša su sveučilišta,
posebice splitsko – koje je postiglo višestruke značajne
pozitivne pomake na ranglistama – i zagrebačko, usprkos vrlo lošem, i za znanost
neredovitom financiranju uz
mnoge opstrukcije, zadržala
relativno visoka mjesta na
svjetskim ranglistama sveučilišta unutar vrlo malog postotka najboljih svjetskih sveučilišta.

Što očekujete od nove Vlade nakon predstojećih parlamentarnih izbora.
- Od naše nove Vlade i u
buduće očekujemo razumijevanje i potporu, a od resornog ministarstva da bude ono što stvarno treba biti,
istinska potpora za sveučilišnu i znanstvenu zajednicu u zajedništvu i suradnji
sa svim sveučilištima u Hrvatskoj, s Rektorskim zborom, Nacionalnim vijećem
za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj,
Akreditacijskim savjetom
Agencije za znanost i visoko obrazovanje kao i samom
Agencijom za znanost i visoko obrazovanje, a naročito sa Studentskim zborom
RH s kojim Rektorski zbor
RH odlično surađuje, pri čemu imamo potporu i velike
većine studentskih zborova
naših javnih sveučilišta, a
sve radi unaprjeđenja našeg
visokoškolskog sustava i povećanja ugleda i položaja naših sveučilišta u svijetu.

Počasni doktorat Matku Trebotiću
kao dokaz važnosti umjetnosti
Prof. Damir Boras je oduševljen činjenicom da je Sveučilište u Splitu
dodijelio počasni doktorat splitskom umjetniku Matku Trebotiću, po
struci arhitektu, koji je ostavio značajan trag u hrvatskoj umjetnosti.
Na taj način, ističe rektor Boras, Sveučilište u Splitu je pokazalo da
dobro razumije važnost umjetnosti i naših umjetničkih akademija u
društvu i u visokoškolskom obrazovnom sustavu i da je tradicija u
umjetnosti jednako važna kao i u obrazovanju i znanosti. Pokazalo
je i da djelo Matka Trebotića značajno doprinosi percepciji Splita,
Dalmacije i cijele Hrvatske kao dijelu mediteranske ali i europske i
svjetske kulture, a prigodno otvorena izložba i da “veliki umjetnik
Matko Trebotić s pravom nosi naslov doctor honoris causa Splitskog
sveučilišta.”
- Umjetničko stvaralaštvo se ne može podvesti u kategorije isključivo
znanstvene izvrsnosti na kakvoj se inzistira u pokušaju nametnutih, a
od većine hrvatskih sveučilišta neprihvaćenih, programskih ugovora.
Pri tom se ne shvaća da su javna sveučilišta ne samo znanstvene nego i obrazovne i umjetničke i društvene ustanove od najveće važnosti
i kao takve pod izravnom zaštitom Ustava RH.
Izgleda da se u ljudskoj povijesti ništa nije promijenilo i da uvijek
postoje sile koje, držeći se izmišljenih formalizama i destruirajući
postojeće autoritete, institucije i vrijednosti, štete razvoju znanosti i
umjetnosti i vlastitoga društva, u našem slučaju hrvatskog, nanoseći
nemjerljivu štetu pojedincima i ustanovama ali i cijelom sustavu - ističe rektor Boras.
Podsjetio je pritom i na preko dvije tisuće godina stari primjer kad je
veliki govornik Ciceron u Rimu, 62. g. prije Krista, u svojem govoru
Pro Archia Poeta, branio pred sudom pjesnika Arhiju optuženoga da
nije rimski građanin, što je u to vrijeme bila teška i opasna optužba.
- Ismijavši navode optužbe kao namještene i lažne, i u kojoj se formalistički tvrdilo da Arhija ne može dokazati svoje građanstvo jer ne
postoji fizički dokaz, iako su svi znali da su popisi građana stradali u
nedavnom ratu, i iako su preživjeli dužnosnici svjedočili u Arhijinu
korist, ustvrdio, da i kad bi optužba bila točna i da on nema pravo na
rimsko građanstvo, a nije bila točna, da bi ga Arhiji svejedno trebalo
dodijeliti zbog značaja njegove umjetnosti.
Ne zna se zapravo kako je završilo suđenje, ali okolnosti su posve
jednake onima s kojima se Sveučilište u Zagrebu nedavno susrelo kod
financiranja umjetničkih akademija, a posebno financiranja takozvane vanjske suradnje temeljem koje ugledni domaći i svjetski umjetnici
dolaze predavati na umjetničke akademije i bez kakve nema vrhunskog umjetničkog obrazovanja. Unatoč višegodišnje pozitivne prakse
te izričite želje i nastojanja Predsjednika Vlade RH da se problem
riješi, problem ni do današnjega dana nije riješen zbog formalističkih
i uskogrudnih stavova resornog ministarstva, a na štetu ugleda i značaja naših sveučilišta u međunarodnom okružju.

Matko Trebotić prima ukaz o proglašenju počasnim
doktorom Sveučilišta u Splitu 
Joško šupić/hanza media
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PROF. LEANDRA VRANJEŠ MARKIĆ, PROREKTORICA ZA ZNANOST
I INOVACIJE SVEUČILIŠTA U SPLITU

Splitsko
sveučilište

vladimir dugandžić/hanza media

najbolje u Hrvatskoj prema
U-multirank rang listi

Piše:

Mila Puljiz
Objavljene su nove svjetske
rang liste, a splitsko sveučilište može biti više nego ponosno što je prepoznato po
svojoj kvaliteti obrazovanja
i znanstvenim radovima
kao i činjenici da je uvršteno u jednu od top 25 institucija u cijelom svijetu po broju
znanstvenih radova u otvorenom pristupu ali i kao inovativna institucija s praksom društveno korisnog
učenja. Upravo o rang listama, što one znače za Sveučilište u Splitu kao i trenutnim
projektima koje Sveučilište
provodi razgovaramo s prorektoricom za znanost i inovacije, prof. Leandrom Vranješ Markić.
Recite nam nešto o novim rang
listama i njihovim rezultatima,
jeste li zadovoljni i što se može
poboljšati? Prema U-MULTIRANK splitsko sveučilište dobilo je titulu najboljega u Hrvatskoj?
-Možemo biti zadovoljni s rezultatima sva tri nedavno
objavljena rangiranja, pogotovo ako uzmemo u obzir
nedovoljna ulaganja u visoko obrazovanje u Hrvatskoj.
Po U-multirank rangiranju
Europske komisije, kojem
smo pristupili po prvi put,
na 1. smo mjestu u Hrvatskoj, 335. u Europskoj uniji,
te 803. u svijetu. Njihova metodologija obuhvaća znanstveni doprinos, obrazovanje i učenje, prijenos znanja,
međunarodnu orijentaciju i
angažiranost sveučilišta u
svom okruženju. Dodatno,
po njima smo jedna od Top
25 institucija u cijelom svijetu po broju znanstvenih radova u otvorenom pristupu.
To pokazuje da provodimo
glavne ciljeve EU-ovih politika u istraživanju i inovacijama, otvorene inovacije,
otvorenu znanosti i otvorenost prema svijetu te tako
doprinosimo boljoj i efikasnijoj znanosti.
Kvaliteta znanstvenog rada na Sveučilištu osnovni
je razlog i za 772. mjesto na
globalnoj CWUR (Center
for World Universities Rankings) ljestvici, koje nas svrstava u 3.9% visokoškolskih
institucija na svijetu. CWUR
se ne oslanja na ankete i podneske Sveučilišta već u znanosti mjeri broj radova, njihovu objavu u vrhunskim
znanstvenim časopisima,
kao i njihovu visoku citiranost. Ove je godine pokrenuta i nova međunarodna lista
koja ocjenjuje utjecaj sveučilišta na društvo kroz inovativne prakse u obrazovanju i
znanosti WURI (World Universities with Real impact).
Na toj smo listi zahvaljujući
prijavljenoj praksi društveno korisnog učenja proglašeni jednim od 100 najinovativnijih sveučilišta (78. mjesto),

U planu nam je
predati naše podatke
za dodatna priznata
rangiranja poput
QS World University
Rankings pa
očekujemo i od tamo
dobre vijesti
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partnerstvu sa Sveučilištima u Cadizu, Brestu, Kielu,
Gdansku i Malti krenulo u
izgradnju budućeg europskog prostora visokog obrazovanja. Naša SEA-EU alijansa novi je iskorak u kvaliteti i konkurentnosti koji
prelazi granice projekta te
generira nove prijave. Tu
bih sad istaknula najnoviju, četvrtu prijavu reSEArch-EU na Obzor2020 SWAFS
natječaj, vrijednosti 2 milijuna eura koju smo predali
ovaj mjesec. Kroz nju ćemo
upravo jačati istraživačku i
inovacijsku dimenziju naše
alijanse.

Rektor Dragan Ljutić s
prorektorima Đurđicom
Miletić, Leandrom Vranješ
Markić i Tomislavom Kilićem
predstavo je uspješan plasman
Sveučilišta u Splitu na tri
svjetska rangiranja

vladimir dugandžić/hanza media

Kriterij produktivnosti

Prepoznato je po svojoj kvaliteti obrazovanja i znanstvenim radovima i uvršteno u
jednu od top 25 institucija u cijelom svijetu po broju znanstvenih radova u otvorenom
pristupu ali i kao inovativna institucija s praksom društveno korisnog učenja
dok smo u kategoriji Etičkih
vrijednosti na 15. mjestu.
Svake se godine rangiranjima priključuju nova sveučilišta te svi nastoje poboljšati
svoju učinkovitost pa je potrebno kontinuirano napredovati za zadržavanje postojećih mjesta, a pogotovo za
porast na listama.

Širenje aktivnosti
Što je posebno važno spomenutih kod ovih rang lista, kako će
se postignuti rezultati odraziti na Sveučilište i studente?
Pomažu li one međunarodnoj
prepoznatljivosti kao i privlačenju stranih studenata, znamo da studenti žele ići onamo
gdje su samo najbolji uvjeti i
najbolji znanstvenici?
-Rangiranje Sveučilišta vrlo su raznovrsna, a cilj im je
pokazati učinkovitost sveučilišta u području nastave,
znanosti i šireg utjecaja na
društvo. To onda naravno
utječe i na međunarodnu
prepoznatljivost te posebno
odluku studenata o izboru
studija. Zato nam je bio jako
važan ovogodišnji dolazak
na ARWU, odnosno Šangajsku listu na 701.-800. mjesto,
kao i položaj na TimesHiger
Education listi od 601.-800.
mjesta.
Za studente je posebno korisno U-multirank rangiranje jer tu mogu sami izabrati po kojim parametrima žele uspoređivati sveučilišta.
Orijentiranost sveučilišta
inovativnim praksama postaje sve važnija jer studentima omogućava stjecanje
interdisciplinarnog pristupa problemima, kao i niza
transverzalnih vještina koje su sve više tražene na tržištu rada. Jedan od takvih
pristupa je i društveno korisno učenje koje se već više
od 5 godina uspješno provodi na našem sveučilištu, s dosad više od 500 studenata i 7
aktivno uključenih sastavnica (Ekonomski, Filozofski,
Kemijsko-tehnološki, Pravni, i Kineziološki fakultet,
Sveučilišni odjel za studije
mora i Sveučilišni odje za
stručne studije) uz surad-

nju brojnih udruga. Priznanje WURI rangiranja je poticaj za daljnje širenje ovih aktivnosti koje planiramo i na
međunarodnoj razini kroz
alijansu Europsko sveučilište mora. Dodatno, rangiranja nam pokazuju gdje su
nam jake strane, a gdje treba
ulagati veći napor. Stoga ćemo pratiti i pokazatelje vezano za zapošljivost studenata.
U planu nam je predati naše
podatke za dodatna priznata
rangiranja poput QS World
University Rankings pa očekujemo i od tamo dobre vijesti.
Prema nekim parametrima,
bolji smo od Instituta Ruđer
Bošković. Što to znači?
-Institut Ruđer Bošković
svojom je veličinom, znanstvenom produktivnosti i
međunarodnom prepoznatljivosti stožerna znanstvena
ustanova i u javnosti simbol
znanstvene izvrsnosti. Ima
više od 500 znanstvenika i
istraživača, što je usporediv
ljudski resurs s našim sveučilištem u kojem oko 1100
znanstvenika i istraživača
otprilike pola svog vremena
posvećuje znanosti. Prema
podacima InCites-a koje se
temelje na bazama Web of
Science, u zadnjih je 10 godina objavljeno više radova s afilijacijom Sveučilišta
u Splitu, koji su više citirani nego radovi IRB-a. Relevantan je pokazatelj indeks
znanstvenog utjecaja (CNCI
– category normalized citation impact), gdje 1 predstavlja svjetski prosjek. CNCI za
radove Sveučilišta u Splitu
objavljene od 2010. do 2019.
iznosi 1,52 što je najveća vrijednost od svih hrvatskih

Prema podacima
InCites-a koje se
temelje na bazama
Web of Science, u
zadnjih je 10 godina
objavljeno više
radova s afilijacijom
Sveučilišta u Splitu,
koji su više citirani
nego radovi Instituta
Ruđer Bošković
institucija. Imamo i najveći
udio visokocitiranih radova u Hrvatskoj, iako gledano u svjetskim razmjerima
sve hrvatske institucije još
uvijek zaostaju u tom pokazatelju, u čemu veliku ulogu
imaju nedovoljna ulaganja u
znanost i visoko obrazovanje. Podaci koje sam navela
pokazuju značaj i potencijal
sveučilišta za razvoj znanosti u Hrvatskoj.
Također smo najbolji u znanosti ali i u umjetnosti. Možete
nam malo pojasniti?
-Međunarodna rangiranja
u području znanosti temelje
se velikim dijelom na broju
radova u međunarodnim
bazama i tu zbog podataka
koje sam ranije iznijela imamo dobre rezultate i međunarodnu prepoznatljivost.
Većina tih rangiranja ne
mjeri doprinos razvoju umjetnosti, odnosno broj i vrstu
umjetničkih dijela. U-Multi-

rank uključio je i taj pokazatelj, koji normira prema broju zaposlenih umjetnika.
Upravo u njemu smo dobili
jednu od najviših A ocjena,
što pokazuje kvalitetu rada
naše Umjetničke akademije.
Koji su trenutno aktualni projekti na Sveučilištu, na čemu
se radi?
-Unutar prošle godine aktivno je bilo gotovo 200 znanstvenih i razvojnih projekata iz različitih izvora financiranja. Kroz tri projekta
strukturnih fondova ukupne vrijednosti oko 200 milijuna kuna obnavlja se znanstveno-istraživačka infrastruktura koja će omogućiti
značajan iskorak u eksperimentalnim istraživanjima i
suradnji s gospodarstvom.
Sveučilište u Splitu sudjeluje u radu ukupno 4 centra
izvrsnosti, pri čemu vodi
STIM-REI Centar izvrsnosti za znanost i tehnologiju –
integracija Mediteranske regije sa smjerovima napredne tehnologije na nanoskali,
vode i okoliša te edukacije.
Također, pred kraj smo provedbe projekata strukturnih fondova koji su omogućili izgradnju studentskog doma Bruno Bušić te izgradnju
Inkubatora za visoke tehnologije koji će doprinijeti pokretanje novih poslova.
Uskoro potpisujemo ugovor
kojim će se osigurati gotovo
8 milijuna kuna za izradu
projektne dokumentacije
za Znanstveno-inovacijski
centar (ZIC) koji planiramo
opremiti i izgraditi unutar
Kampusa. Konačnu investiciju procijenili smo na okvirno 67 milijuna kuna što će biti značajan dobitak za naše
Sveučilište.
ZIC će biti istraživačko i eksperimentalno razvojno središte s misijom skaliranja
istraživanja, tj. zatvaranja
ciklusa od temeljnih istraživanja, primjenjivih istraživanja i razvoja do tržišno
potvrđenih inovacija. Tu je
i projekt Europskog sveučilišta mora SEA-EU financiran iz Erasmus+ programa
kojim je naše sveučilište u

Što se radi kako bi se zadržali
najbolji znanstveni kadrovi na
Sveučilištu?
-Kod raspodjele sredstava
institucijskog financiranja znanosti sastavnicama
uveli smo u zadnje dvije godine kriterij produktivnosti.
Ta sredstva nisu velika, ali
uspješniji znanstvenici trebali bi raspolagati s većim
iznosima. Sastavnice imaju
priliku onim znanstvenicima koji vode projekte umanjiti nastavno opterećenje i
mnoge to čine. Intenzivno
radimo na nabavci znanstvene opreme kroz infrastrukturne projekte te organizacijskoj reformi koja će
omogućiti kroz Ured za istraživanje i razvoj jednostavan
pristup opremi što će značiti
i bolje uvjete rada.
Kroz sveučilišne urede unutar ustrojenog Odjela za znanost i inovacije pomažemo
znanstvenicima u prijavi i
provedbi projekata, educiramo, potičemo i pomažemo u ostvarivanju prijenosa
znanja i tehnologija. Izgradnja ZIC-a omogućit će objedinjavanje i jačanje istraživačkih timova koji će na jednom mjestu imati prostor,
opremu i podršku. Unutar
SEA-EU alijanse planiramo
i pokretanje SEA-EU Akademije gdje bi kroz regularne webinare, treninge i radionice izvrsni znanstvenici i stručnjaci naše alijanse
prenosili svoje znanje i iskustva kolegama te uspostavljali nove kontakte.
Ovo je posebno zanimljivo
za mlade znanstvenike, jer
će neke od tema koje planiramo poput otvorene znanosti, poduzetničkih vještina doprinositi daljnjem razvoju njihovih karijera, bilo
da ih planiraju u akademskim institucijama ili gospodarstvu. Jedan od osnovnih principa naše SEA-EU
alijanse je dijeljenje resursa
pa će do kraja projekta naši
znanstvenici moći pod istim
uvjetima pristupati infrastrukturi naših partnerskih
sveučilišta. Vjerujemo da će
ovi napori pridonijeti ne samo zadržavanju naših najbo-

Desetak najcitiranijih
znanstvenika citirano
je više od 5000
puta, a još 30-tak
znanstvenika ima više
od 1000 citata.To su
rezultati s kojima se
Sveučiluište u Splitu
može ponositi

Za studente je posebno
korisno U-multirank
rangiranje jer tu mogu
sami izabrati po kojim
parametrima žele
uspoređivati sveučilišta.
Orijentiranost
sveučilišta inovativnim
praksama postaje sve
važnija jer studentima
omogućava stjecanje
interdisciplinarnog
pristupa problemima,
kao i niza
transverzalnih vještina
koje su sve više tražene
na tržištu rada
ljih znanstvenika nego i privlačenju vrhunskih znanstvenika iz drugih sredina.
Jako smo bili sretni što je izvrsna mlada znanstvenica
doc. dr. sc. Jadranka Šepić,
dobitnica prestižnog ERC
projekta prešla s Instituta
za oceanografiju i ribarstvo
na naš Prirodoslovno-matematički fakultet, gdje će uz
provođenje izvrsnih znanstvenih istraživanja ujedno i
prenositi znanja studentima
fizike. Uz poboljšanje uvjeta
znanstvenog rada, nadamo
se da će takvih primjera biti i više.
Možete li izdvojiti sastavnice
koje su najproduktivnije?
-Gledano po broju radova u
bazama WOS ili Scopus (koje prepoznaju međunarodna rangiranja) po znanstveniku u ekvivalentu punog
radnog vremena u 2019. godini to su bili Kineziološki fakultet, Medicinski fakultet,
Fakultet strojarstva, elektrotehnike i brodogradnje
te Prirodoslovno-matematički fakultet.
To je prepoznato i u Šangajskoj ARWU listi u gdje već
nekoliko godina zauzimamo
visoko 201.-300. mjesto u područjima Fizike, Bioloških
znanosti i Sporta. Postoji pozitivan trend produktivnosti
u većini naših sastavnica, a
treba reći i da znanstveni doprinos mnogih nije u potpunosti vidljiv jer su posebno u
humanističkim i dijelu društvenih znanosti relevantne i
druge baze, poput HeinOnline u području prava.
Postoji li možda kakav popis
najcitiranijih znanstvenika?
-U monografiji „O Sveučilištu i gradu“ prošle smo
godine uključili popis najproduktivnijih znanstvenika koji nije sortiran po
citatima, ali iz kojeg je lako
iščitati da su najcitiraniji
znanstvenici koji sudjeluju
u velikim kolaboracijama
u okviru CERN-a i MAGICa. Njih ima 10-tak u skupini
najcitiranijih, a najistaknutiji su Ivica Puljak i Nikola
Godinović. Zatim su tu kolege s Medicinskog fakulteta Ozren Polašek, Ana Marušić, Ivana Kolčić i Janoš
Terzić te voditeljica STIMREI centra Vlasta BonačićKoutecky. Svi su od njih citirani više od 5000 puta, a još
30-tak znanstvenika ima više od 1000 citata. To su rezultati s kojima se možemo ponositi.
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RANGIRANJA SVEUČILIŠTA I KAKO IH STAVITI U KONTEKST

Sveučilište u Zagrebu među 2,6%
najboljih svjetskih sveučilišta

Piše: Miroslav Rajter

C

enter for World University Rankings (CWUR)
objavio je rezultate
rangiranja sveučilišta
za ovu godinu i svrstao Sveučilište u Zagrebu na visoko 517. mjesto, čime ta pozicija označava da Sveučilište
u Zagrebu spada u 2,6% najboljih svjetskih sveučilišta.
Pored Sveučilišta u Zagrebu,
visoko 763. mjesto zauzima i
Sveučilište u Splitu, čime se
svrstava u 3,9% najboljih sveučilišta na svijetu. Time je
zadržan kontinuitet dobrog
pozicioniranja na ovim ljestvicama jer je UNIZG prošle godine bio na 512. mjestu, a
UNIST na 762. mjestu. Zašto
je to zapravo važno?

Hrvatska sveučilišta djeluju u zaista teškom i kompleksnom okruženju. Hrvatska za
istraživanje i razvoj izdvaja
0,86% BDP-a, čime spada među najslabije zemlje u EU-u pa
su razlike izrazito velike kada se gleda odnos sa zemljama „s kojima se volimo uspoređivati“.
Primjerice, Njemačka izdvaja 3,02% BDP-a, Austrija
3,16%, SAD 2,79%, a Južna
Koreja vrtoglavih 4,55% svog
BDP-a.
Ovo je vrlo važno za kontekst u kojemu se gledaju rangiranja.
Tako Round University
Ranking (UNIZG je na 581.
mjestu, a UNIRI na 705. mjestu) među ostalim indikatorima gleda i produktivnost po

Hrvatska sveučilišta na CWUR listi
broju radova u odnosu na financiranje.
Na ovom indikatoru Sveučilište u Zagrebu je na vrlo
visokom 79. mjestu na svijetu, a o kvaliteti govori i podatak da je sveučilište Harvard
kao najbolje rangirano svjetsko sveučilište na ovom indikatoru tek na 132. mjestu.

Udio izdvajanja za istraživanje i razvoj u BDP-u

Kvaliteta i financiranje
imaju neraskidivu vezu. Trenutni sustav financira temeljni znanstveni rad s otprilike
11.000 kuna po znanstveniku
godišnje, što nije dovoljno da
se objavi jedan znanstveni
članak u otvorenom pristupu u prosječnom časopisu, a
kamoli za financiranje znanstvenog rada.
Osim odnosa financiranja
i produktivnosti, često se govori i o reputaciji sveučilišta.
Međutim, reputacija nije važna samo za to kako se
sveučilišta rangiraju, već
i za motivaciju učenika za
upisom, motivaciju za studiranjem, namjeru ostanka u
Hrvatskoj, kao i na motivaciju vanjskih ulagača za investiranje u znanstvenoistraživački rad sveučilišta.
U medijima se često mogu vidjeti izjave kojima je cilj
diskreditirati neka ili sva hr-

vatska sveučilišta, a često i
od onih čiji je temeljni zadatak da pružaju podršku razvoju hrvatskog znanstvenog okruženja.
Kada se pogledaju rezultati učinka hrvatskih sveučilišta u međunarodnom
kontekstu, zaista nije jasno
kakva je motivacija tih kritičara?
Koji je razlog da žele demotivirati učenike da studiraju u Hrvatskoj i mlade ljude da ostaju u svojoj zemlji?
Zašto je važno da se nekoga tko je završio svoj studij
na jednom od 3% najboljih
svjetskih sveučilišta uvjerava da je njegovo obrazovanje loše?
U svakom sustavu postoje
prostori za unaprjeđenje, no
to nije i ne može biti razlog difamacije tog sustava.
Ako imamo objektivne pokazatelje vrhunske kvalitete,

ako znamo da u međunarodnom kontekstu naši alumni i
znanstvenici s lakoćom pronalaze poslove i njihova kvaliteta biva prepoznata, posebno je žalosno kada među kritičarima čujemo one koji su
odgovorni za obrazovanje i
znanstveni rad.
Pandemija koja je zadesila svijet u proteklih nekoliko
mjeseci te potres koji je napravio teške infrastrukturne štete Sveučilištu u Zagrebu predstavljaju do sada neviđen izazov za održavanje i
unaprjeđenje kvalitete znanstvenog i istraživačkog rada.
Kako bismo se mogli suočiti s tim izazovom, nužna je
integrirana podrška svih dionika sustava, od investiranja
u infrastrukturnu obnovu,
smislenog i strateški razvojno orijentiranog financiranja
znanosti i visokog obrazovanja, kao i jasnog i na podacima utemeljenog promoviranja kvalitete svih hrvatskih
sveučilišta, pa tako i Sveučilišta u Zagrebu.
Imati sveučilište koje spada u 3% najboljih sveučilišta
na svijetu naposljetku je velika stvar.

PRIJEM NA PANTOVČAKU

Izaslanstvo zagrebačkog Sveučilišta
u posjetu predsjedniku Republike
Piše: Ivan Perkov

P

redsjednik Republike
Hrvatske Zoran Milanović primio je u petak, 29. svibnja 2020.
izaslanstvo Sveučilišta u Zagrebu predvođeno rektorom,
prof. Damirom Borasam. U
izaslanstvu su mu se pridružili voditelj sveučilišnog Ureda za pravne poslove Ivica Šušak i savjetnik rektora za EU i
međunarodne projekte Daniel Mondekar.
U posjetu koji je većim dijelom protekao u srdačnom i
neformalnom razgovoru, sveučilišno izaslanstvo na početku je upoznalo predsjednika
s razmjerima cjelokupne štete koje je zagrebački potres
ostavio na sveučilišnoj infrastrukturi kao i o ukupnoj procijenjenoj šteti na zgradi sjedišta Sveučilišta na Trgu Republike Hrvatske u Zagrebu
koju je Predsjednik posjetio
neposredno nakon potresa.

Izraženo je zajedničko uvjerenje da se objekti trebaju što
prije i kvalitetnije sanirati.
Istaknuto je i da je Sveučilište u Zagrebu dalo nemjerljiv doprinos u ublažavanju
nedaća koje su snašle hrvatsko društvo u vidu pandemije i razornoga potresa. Na sastanku je bilo riječi i o financiranju visokoga obrazovanja.
Predsjednik i rektor su uspoređivali financiranje visokog
obrazovanja u Hrvatskoj sa
zemljama članicama Europske unije, a kao primjer dobre
prakse je istaknuta Nizozemska u kojoj puno manja sveučilišta imaju dva do tri puta
veće javne proračune od zagrebačkog.
Ipak, složili su se da i s malim ulaganjima u visoko obrazovanje i znanost, Sveučilište u Zagrebu i dalje zadržava globalnu konkurentnost i
lidersku poziciju u regiji, što
se vidi u broju objavljenih
znanstvenih radova, kvali-

teti nastave, broju studenata
i drugim pokazateljima. Također, složili su se da Sveučilište u Zagrebu jest i mora biti
vodeće hrvatsko sveučilište, a
naglašena je i važnost poštovanja načela sveučilišne autonomije.
Istaknuta je i potreba za
jačom internacionalizacijom
Sveučilišta i uloga diplomacije u lobiranju za visoko obrazovanje, a predsjednik Milanović i rektor Boras složili
su se da treba više raditi na
lobiranju za naša sveučilišta
u svijetu. „Budući da je Hrvatska dala značajne znanstvenike i prosvjetare bilo bi
oportuno da se znanstveno
ili obrazovno lobiranje uključi u svakodnevni rad naše diplomacije“ rekao je rektor te
pritom predstavio inicijativu
za jačanje vidljivosti hrvatskih visokih škola u Europskoj uniji. Rektor se, naime,
založio za osnivanje predstavničke organizacije svih hrvat-

Ivica Šušak, Daniel Mondekar, Damir Boras, Zoran Milanović i Jadranka Žarković Pečenković
skih visokih škola u Bruxellesu po uzoru na tamošnje urede francuskih, španjolskih,
talijanskih, poljskih i njemačkih sveučilišta.
Prisutnost visokih škola
kroz tzv. liasion urede značajno povećava vidljivost i ugled
sveučilišta u Europskoj uniji,
otvara vrata visokim učilišti-

ma da se lakše uključe u procese donošenja odluka na razini Unije, olakšava lobiranje
za interese visokog obrazovanja, olakšava pristup centraliziranim EU sredstvima
(poput budućeg Horizon Europe programa – najvećeg i financijski „najizdašnijeg“ programa EU) te značajno olak-

šava pronalaženje partnera
za projekte. Inicijativom za
osnivanje ove organizacije
Sveučilište u Zagrebu želi pomoći svim hrvatskim sveučilištima i visokim školama u
lakšem i boljem pozicioniranju unutar Europske unije,
a članstvo će biti omogućeno
svim zainteresiranima.
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Ostvarenje vizije započete prije tri godine u Dugopolju

Otvoren Galenskoanalitički laboratorij
Piše
Mila Puljiz

U

dugopoljskoj gospodarskoj zoni Podi svečano su otvoreni prostori Galensko- analitičkog laboratorija i upravne
zgrade Ljekarne Splitsko-dalmatinske županije. Svečanom
otvorenju nazočili su brojni
uzvanici, predsjednik Vlade
Republike Hrvatske Andrej
Plenković, ministar zdravstva Vili Beroš, ministar mora, prometa i infrastrukture
Oleg Butković, ministar regionalnog razvoja i fondova Europske unije Marko Pavić, gradonačelnik grada Splita Andro Krstulović Opara, župan
splitsko-dalmatinski Blaženko Boban, rektor Sveučilišta
u Splitu prof. Dragan Ljutić,
ravnatelj Ljekarne Splitskodalmatinske županije Ante Mihanović te mnogi drugi
uzvanici. Zgradu je otvorio
premijer Plenković koji je još
2017. na samom početku svog
mandata upravo ovdje položio
prvi kamen temeljac.
“Drago mi je što će u ovom
galenskom laboratoriju raditi
velik broj stručnjaka. Ovo je
odličan primjer razvoja, kao
što je i odličan doprinos ovog
laboratorija u kontekstu borbe
protiv COVID-19 u Hrvatskoj.
Siguran sam da nam ovakvi
laboratoriji mogu pomoći i u
budućnosti”, kazao je Plenković.

Ova zgrada nije samo ponos, ova zgrada je i poruka da u Splitu i Dalmaciji možemo
raditi i vrhunsku znanost, visokotehnološki zahtjevne proizvode, poručio je Ante
Mihanović, ravnatelj Ljekarne Splitsko-dalmatinske županije

Uz potporu Vlade RH
dobili smo nastavnu
bazu Sveučilišta
u Splitu iz koje će
niknuti i samostalni
studij Farmacije
u okviru našeg
sveučilišta, kazao je
rektor Dragan Ljutić
Ukupna površina objekta
iznosi 3473m2, a u sklopu je
proizvodni, skladišni i administrativni dio. Objekt zadovoljava najstrože standarde farmaceutske industrije, a tehnološki je najsloženiji objekt na
području Splitsko-dalmatinske županije.
Planirana vrijednost investicije iznosi 100 milijuna
kuna s PDV-om, od čega je do
današnjeg dana uloženo 70
milijuna kuna s PDV-om iz vlastitih sredstava. U idućem razdoblju kroz tvrtku kćer “Pharmagal” d.o.o. planira se dodat-

Premijer Andrej Plenkovič svečano je otvorio novu zgradu Galensko analitičkog laboratorija
no ulaganje u specijalističko
educiranje kadra, istraživačko-razvojni laboratorij, nabavu dodatne opreme i razvoj logistike, kako bi spremni izišli s
proizvodima i na tržišta izvan
ljekarničke djelatnosti.
“Nakon tri godine kao što
smo i obećali, ostvarili smo desetljetni san svih farmaceuta
naše županije, a i šire. Ovo je
zgrada u kojoj će raditi visoko
obrazovani kadar i taj kadar
smo također paralelno gradili
jer smo naše zaposlenike slali
i na razne specijalizacije. Ova
zgrada nije samo ponos svima

nama, ova zgrada je i poruka
da ovdje, u Splitu i Dalmaciji,
nismo vezani isključivo na turizam, ugostiteljstvo i dobru
zabavu, već ovdje možemo raditi i vrhunsku znanost, visokotehnološki zahtjevne proizvode poput lijekova”, kazao
je prisutnima Mihanović, istaknuvši pritom značajnu suradnju sa splitskim Sveučilištem.
Rektor Sveučilišta kazao je
kako je ovo veliki dan jer svjedočimo ostvarenju jedne vizije započete prije tri godine.
“Realizacija ove vizije predstavlja sigurnost življenja na

ovom prostoru, ali i šire, jer se
pripravci, među kojima velik
broj dezinficijensa koji izrađuje Galenski laboratorij, koriste
diljem Hrvatske. Uz potporu
Vlade RH dobili smo nastavnu bazu Sveučilišta u Splitu
iz koje će niknuti i samostalni
studij Farmacije u okviru našeg sveučilišta”, kazao je rektor Ljutić.
Na koji način će ovi prostori biti korišteni kao nastavna
baza Sveučilišta, pojasnio je
dekan Kemijsko-tehnološkog
fakulteta prof. Igor Jerković.
“Otvaranje Galenskog labo-

ratorija značajno povećava
kapacitet i potencijal za stjecanje praktičnog iskustva, prvenstveno studentima integriranog preddiplomskog i diplomskog studija Farmacija. S
obzirom na složenost procesa
proizvodnje, zahtjevne kontrole kvalitete dobivenih proizvoda, te aktualnu tematiku
zaštite okoliša i zelenih tehnologija, siguran sam da će i
drugi obrazovni stručnjaci s
Kemijsko-tehnološkog fakulteta u Splitu surađivati s Galenskim laboratorijem, a možda i pronaći svoje zaposlenje”,
rekao je prof. Jerković.
Važno je istaknuti kako
upravo Galenski laboratorij
svojim proizvodima opskrbljuje više od 900 partnera na
području RH, a tijekom pandemije koronavirusa je u vrlo
kratkom roku uspio proizvesti
i isporučiti više od 150 tona antiseptika i dezinficijensa svim
partnerima na području RH.
Ljekarna Splitsko-dalmatinske županije najveća je ljekarnička ustanova na području Dalmacije te spada među
najveće ljekarničke lance u
Hrvatskoj. Nastavna je baza
studija farmacije Sveučilišta
u Splitu te unutar županije zapošljava ukupno 280 djelatnika. Od 2015. godine do danas
stvorila je 70 novih radnih
mjesta te zaposlila isto toliko
stručnjaka zdravstvenog kadra. Ljekarna je i investirala u
stručno obrazovanje djelatnika (specijalizacije iz analitike,
tehnologije, kozmetologije, registracije proizvoda i kontrole
kvalitete) čime su uvelike stvorene pogodnosti za nastavak
iznimno uspješnog poslovanja i u nadolazećem razdoblju.
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Grijeh sedmi

Zatiranje sveučilišnog
umjetničkog obrazovanja
Piše:

prof. art. Mladen Janjanin

V

ećina sveučilišta diljem
svijeta uglavnom su ili
znanstvena ili umjetnička. Malo je onih koja se mogu dičiti s oba područja kao što je to Sveučilište u
Zagrebu ali i druga hrvatska
sveučilišta. Kroz protekla desetljeća ovu tekovinu podržavale su sve vlade i ministri koji
su skrbili o razvoju znanosti i
umjetnosti u okviru hrvatskog
visokog školstva, sagledavajući i uvažavajući sve različitosti
i specifičnosti struka, a koje su
sastavni dio studijskih programa sveučilišnih sastavnica različitih područja.
Tako je i posebnost umjetničke nastave bila prepoznata
od samog početka pridruživanja umjetničkih akademija zagrebačkom sveučilištu 70-tih
godina prošlog stoljeća, nakon
čega su i drugi hrvatski centri
prihvatili umjetničko područje u okrilje svojih sveučilišta.
Treba naglasiti da su tri zagrebačke akademije (Likovna,
Muzička i Dramska), najstarije hrvatske akademije, koje su
kroz svoju stoljetnu povijest
odgojile naše najveće i najpoznatije umjetnike, nastavnike, sveučilišne profesore i kulturne djelatnike. Iz područnih
odsjeka ovih akademija, koji su
godinama funkcionirali u Splitu, Rijeci, Zadru, Osijeku i Puli,
nastale su samostalne umjetničke akademije unutar novih
sveučilišnih centara, dakako,
uz izravnu podršku i pomoć triju zagrebačkih akademija.

Žalosno je da u resornom ministarstvu ne postoji niti jedan djelatnik, uključujući i
trenutnu ministricu, koji bi bio prije svega dovoljno odgovoran ali i kompetentan,
da sa autoritetom poznavanja struke sagleda problematiku u kojoj se našlo cijelo
umjetničko područje

Muzička akademija - nova zgrada opterećena ovrhama i pred obustavom nastave radi nemogućnosti isplate osnovnih tekućih
troškova (struje, plina vode i dr.) 
Darko Tomaš/hanza media

Opstrukcije iz Ministarstva
U međuvremenu, nakon punih 90 godina podstanarstva,
Muzička akademija je napokon
dobila svoju zgradu koja je dala
šansu studentima i profesorima da konačno imaju normalni prostor, uvjete za rad, kvalitetan instrumentarij i opremu.
Već punih osam godina dekani Muzičke akademije apeliraju
kod resornog ministarstva da
se sagleda razlika u troškovima „hladnog pogona“ koji su
se, u odnosu na stare prostore
u kojima je Akademija obitavala, tri do četiri puta povećali s
potrebama nove zgrade i adekvatnih standarda za rad.
Niti ovaj problem nije zanimao ministricu Divjak iako je,
kao bivša prorektorica za vrijeme izgradnje nove zgrade, bila
jako dobro upoznata sa svim
elementima koji će u budućnosti trebati uzeti u obzir. Bez
ikakvih konzultacija s dekanima akademija i sindikalnim
povjerenicima koje bi pomogle
poboljšanju i artikuliranju, prije svega aspekata umjetničke
nastave i prirode struke, ministrica potpisuje kolektivni
ugovor s Nezavisnim sindikatom znanosti i visokog obrazovanja koji je potpuno štetan i
neprimjenjiv za izvođenje nastavnih planova i programa u
umjetničkom području.
Svoj „posljednji udarac“
umjetničkom području ministrica zadaje neisplatom vanjske suradnje za sve umjetnikesuradnike, bez kojih bi izvedbeni plan i program umjetničke
nastave bio neodrživ. Ovo je prvi put u povijesti da jedan ministar nije sagledao važnost,
ne samo vanjskih suradnika
u umjetničkoj nastavi, nego i
sveukupni kulturni i društveni značaj kojeg umjetničko područje predstavlja za hrvatsko
visoko školstvo, Grad Zagreb i
Republiku Hrvatsku.

Ogluha na apele

Specifičnosti umjetničkog obrazovanja
Od 2007.godine inicijativom
tadašnjih dekana, tri zagrebačke akademije započele su novi
oblik suradnje koja je u proteklih dvanaest godina ostvarila veliki broj zajedničkih projekata u kojima su sudjelovali
isključivo studenti, nastupajući u najeminentnijim koncertnim i kazališnim prostorima
u Zagrebu i diljem Hrvatske.
Tom suradnjom akademije su
pokazale snagu zajedništva,
kreativnosti i multidisciplinarnosti, kao strateški cilj svakog
modernog sveučilišta.
Kako umjetničke akademije za razliku od znanstvenih
sastavnica nikada nisu bile
prihodovne institucije, svi dekani kroz povijest morali su
se potruditi da, osim plaća zaposlenicima, od ministarstva
i sveučilišta osiguraju dostatna sredstva za pokrivanje tekućih režija i troškova, kao i nezaobilazne „vanjske suradnje“,
bez koje umjetničke akademije
ne bi mogle funkcionirati. Sve
spomenuto desetljećima se više-manje uredno odvijalo do

studenata te da je umjetnička nastava izrazito zahtjevna
i skupa, onda je lako zaključiti da je sustav „glavarina“ od
7.500kn u prosjeku po studentu nedostatan i neodrživ jer
umjetničke akademije od takvog modela ne mogu pokriti
niti osnovne materijalne troškove, a kamoli ulagati u razvoj
ili zajedničke projekte.

Akademija dramske umjetnosti - prostorno potkapacitirana i
nedostatno financirana 
Vjekoslav Skledar/hanza media

“Akademije su
suradnjom pokazale
snagu zajedništva,
kreativnosti i
multidisciplinarnosti,
kao strateški cilj
svakog modernog
sveučilišta.”

dolaska ministrice Blaženke
Divjak, nakon čega su počeli
ozbiljni problemi za umjetničko područje…
Naime, isforsirani model s
kojim ministrica ucjenjuje hrvatska sveučilišta u vidu takozvanih „programskih ugovora“, kao temeljnom načinu
financiranja po studentu, nikako ne odgovara umjetničkim akademijama i prirodi
njihovog nastavnog plana i programa. Najveći dio umjetničke
nastave predstavlja individualna nastava po načelu studentmentor, a manji postotak predstavlja rad u manjim grupama.
Kada uzmemo u obzir da
imamo vrlo mali ukupni broj

Akademija likovnih umjetnosti - znatno oštećena potresom u
ožujku

Troje zabrinutih i ogorčenih
dekana slali su brojna pisma i
apele za pomoć te konačno i pismo s najavom obustave nastave resornom Ministarstvu
znanosti, Ministarstvu kulture i Predsjedniku Vlade RH,
što je urodilo samo jednokratnim interventnim iznosom za
dospjele dugove tekućih troškova Muzičke akademije, i nikakvim drugim očekivanim
rezultatom.
Model financiranja umjetničke nastave i pokriće temeljnih materijalnih troškova naših nacionalnih hrvatskih akademija doveden je do apsurda,
jer nije sustavno riješen i nema
nikakvih naznaka kada će se, i
hoće li se ikada riješiti.
Žalosno je da u resornom ministarstvu ne postoji niti jedan
djelatnik, uključujući i trenutnu ministricu, koji bi bio prije
svega dovoljno odgovoran ali
i kompetentan, da sa autoritetom poznavanja struke sagleda problematiku u kojoj se našlo cijelo umjetničko područje,
koje već više od jednog stoljeća
stvara dodanu vrijednost hrvatskom visokom školstvu, hrvatskoj kulturi i društvu u cjelini.
Možda je još žalosnija činjenica da to nikoga niti ne zanima…
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Grijeh osmi

Zatiranje društvenih
i humanističkih znanosti

Piše: prof. Ante Čović

Platforma destrolucije
Zatiranje društveno-humanističkih znanosti jedna je od
bitnih odrednica dijaboličnog
mandata ministrice Blaženke
Divjak koji je za sobom ostavio resornu pustoš. Prezir i zla
volja prema tim područjima
znanosti došla je do izražaja u
brojnim njenim potezima, aktima i gestama. Uništavanje
sustava znanstvenih časopisa, što je opisano u 125. broju
Universitasa, također potpada
pod tu odrednicu koja zajedno
sa svim drugim vrstama i podvrstama zatiranja tvori jedinstvenu parapolitičku platformu sustavne destrukcije institucija, autoriteta i vrijednosti,
posebice onih koji su važni za
nacionalni i kulturni identitet
(destrolucija). U ovom napisu
ograničit ćemo se na poseban
slučaj sustavne destrukcije, na
zatiranje znanstvenih centara izvrsnosti (ZCI) u području
društveno-humanističkih znanosti.
Znanstveni centar izvrsnosti definiran je u čl. 29. Zakona
o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju kao „znanstvena organizacija ili njezin
ustrojbeni dio ili skupina znanstvenika koja po originalnosti,
značenju i aktualnosti rezultata svoga znanstvenog rada ide
u red najkvalitetnijih organizacija ili skupina u svijetu unutar
svoje znanstvene discipline“.
Na temelju rigorozne procedure vrednovanja, koja uključuje
međunarodni recenzijski postupak, u Hrvatskoj je do sada
ukupno proglašeno 13 takvih
centara, od čega ih deset pripada tzv. STEM području. U području društveno-humanističkih znanosti proglašena su tri
znanstvena centra izvrsnosti:
1. ZCI za integrativnu bioetiku;
2. ZCI za hrvatsko glagoljaštvo
i 3. ZCI za školsku efektivnost i
menadžment.
Za znanstvene centre izvrsnosti u STEM području osigurana su sredstva u europskim
strukturnim fondovima u ukupnom iznosu od 50 milijuna eura, što znači da svaki od njih na
godišnjoj razini ima na raspolaganju cca. milijun eura.
Budući da za znanstvene
centre izvrsnosti u društvenohumanističkom području nisu
bila predviđena sredstva iz europskih fondova, Nacionalno
vijeće za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj preporučilo je da se za njih odgovarajuća sredstva osiguraju u
državnom proračunu. Tako je
2017. godine bio osiguran iznos
od dva milijuna kuna, koji je doista i doznačen, ali tek nakon niza peripetija, u kojima je nova
ministrica (stupila na dužnost
12. lipnja) raznim smicalicama

Dijabolični mandat ministrice Blaženke Divjak za sobom je ostavio resornu pustoš. Prezir
i zla volja prema društveno-humanističnim područjima znanosti došla je do izražaja u
brojnim njenim potezima, aktima i gestama
Uzaludna
pisma
premijeru

Prof. Ante Čović
pokušavala omesti isplatu već
odobrenih sredstava. No, taj je
iznos tek polovično zadovoljavao minimalne potrebe znanstvenih centara izvrsnosti u
društveno-humanističkom području, što je dovelo do značajnih redukcija u realizaciji znanstvenih programa.
Nakon što je administrativno i medijsko zlostavljanje društveno-humanističkih centara
od strane nove ministrice poprimilo zabrinjavajuće razmjere, centri su krajem 2017. godine ustanovili Koordinaciju kao
svojevrsni obrambeni savez u
svrhu zajedničkog nastupa.
Pod pritiskom prijetnji o
smanjivanju financijske potpore, koje je ministrica upućivala
preko odanih medija, te želeći
egzaktno utvrditi minimalne
financijske potrebe znanstvenih centara izvrsnosti u nadolazećoj 2018. godini, Koordinacija je pokrenula postupak
izrade objedinjenog plana projektnih aktivnosti za iduću godinu i, u svezi s time, utvrđivanja objedinjenog iznosa minimalnih financijskih sredstava
potrebnih za njegovu realizaciju. Iznos potrebnih sredstava
utvrđen je u visini od četiri milijuna kuna.

Pismo premijeru
Koordinacija se 30. listopada 2017. izravno obratila predsjedniku Vlade prosvjednim
dopisom protiv diskriminacije
znanstvenih centara izvrsnosti
u društveno-humanističkom

Nakon dva
prepolovljavanja
sredstava ministrica
ni ostatke ostatka ne
želi isplatiti, iako je već
prevaljena polovica
godine. Na brojne
upite i požurivanja
iz Ministarstva stižu
izmotavanja prikladna
za humorističku rubriku
području, odnosno protiv diskriminacije društveno-humanističkih znanosti uopće. Dopisom je zatražen primjereni, što
znači ravnopravni tretman područja društveno-humanističkih znanosti s drugim područjima znanosti, a tek posljedično
primjereni financijski tretman
u obliku konkretnog iznosa za
financiranje centara izvrsnosti
u području društveno-humanističkih znanosti. U nastavku citiramo završni dio dopisa premijeru:
Ova molba nije mogla biti
adresirana na nadležno Ministarstvo znanosti i obrazovanja
nego izravno na predsjednika
Vlade iz razloga što dominirajući dio dužnosnika u Ministar-

stvu znanosti i obrazovanja,
onaj koji dolazi iz kvote HNSa, pokazuje nevoljkost i jedva
prikriveni animozitet prema
području društveno-humanističkih znanosti. Time ti dužnosnici institucionalno prihranjuju neprihvatljivu idolatriju
i supremaciju STEM područja,
odnosno diskriminaciju društveno-humanističkog područja
znanosti. Pritom narušavaju civilizacijski aksiom o cjelovitosti
znanosti i ravnopravnosti znanstvenih disciplina i znanstvenih
područja. Ne postoji više ili manje važna znanost ili znanstveno područje. Svaka je znanost
i svako je znanstveno područje
važno na svoj način. Tako su
STEM znanosti važne u privrednom pogledu, dok su društvene
i humanističke znanosti važne u
orijentacijskom, identitetskom i
kulturnom smislu.
Svoj diskriminacijski stav
prema društvenim i humanističkim znanostima ministrica znanosti i obrazovanja eksplicitno je iskazala u nedavnom intervjuu (Index.hr, 24. 10.
2017.), i to upravo na primjeru
financiranja znanstvenih centara izvrsnosti u tom znanstvenom području. Na primjedbu
novinara da je 50 milijuna eura
iz EU fondova namijenjeno isključivo za 10 centara iz STEM
područja, te da 3 društveno-hu-

manistička centra neće imati pristup tim sredstvima,
ministrica je odgovorila:
„Za financiranje centara izvrsnosti u društveno-humanističkom području osigurana
su sredstva u proračunu koja
su bitno viša od sredstava koja
za godišnje financiranje mogu
dobiti projekti Hrvatske zaklade za znanost u tom području.“
Ministrica je dakle svjesnom
logičkom greškom, uspoređujući „kruške i jabuke“, omalovažila znanstvene centre izvrsnosti u društveno-humanističkom
području. Izjednačila ih je, naime, s projektima sasvim drugog tipa i sasvim drugog ranga
samo da bi izvela pogrešan zaključak kako su oni zapravo dobro financirani. Međutim, ako
izvedemo logički ispravnu usporedbu predloženog iznosa od
2 milijuna kuna za sva tri centra izvrsnosti u društveno-humanističkom području i iznosa od 7 milijuna kuna, s kojim
na godišnjoj razini raspolaže
svaki pojedini centar u STEM
području, dolazimo do sasvim
drugačijeg zaključka i stvarnog
omjera u financiranju (1:10).
Ravnopravan tretman centara izvrsnosti u društveno-humanističkom i STEM području
nipošto ne znači da ti centri moraju biti financirani s jednakim
iznosima nego da se na ravno-

pravan način moraju uvažavati njihove potrebe za financiranjem prihvaćenih znanstvenih programa. Realne potrebe
centara izvrsnosti u STEM području višestruko su veće od
potreba centara u društvenohumanističkom području. Tu
činjenicu nitko ne osporava.
Međutim realne potrebe centara izvrsnosti u području društveno-humanističkih znanosti
mogu se utvrditi samo izradom
plana projektnih aktivnosti na
temelju prihvaćenih znanstvenih programa te utvrđivanjem
iznosa potrebnog za njegovu realizaciju. Upravo tim postupkom
Koordinacija je utvrdila objedinjeni iznos od 4.000.000,00 kuna kao minimalni iznos financijskih sredstava potrebnih za
realizaciju objedinjenog plana
projektnih aktivnosti znanstvenih centara izvrsnosti u društveno-humanističkom području, te
moli premijera da Vlada RH tu
stavku osigura u državnom proračunu za 2018. godinu.

Tehnika
prepolovljavanja
Umjesto da polovični iznos od dva milijuna
kuna u prijedlogu proračuna za 2018. god. udvostruči, ministrica je postupila obrnuto i predložila prepolovljeni iznos
(900.000,00 kuna). Taj financijski udar na centre izvrsnosti, kojim se
njihovo djelovanje svelo
na (teško) preživljavanje,
postao je vidljiv 16. studenoga 2017. kada je prijedlog proračuna dospio na
sjednicu saborskog Odbora za obrazovanje, znanost
i kulturu. Već sutradan,
17. studenoga 2017., Koordinacija je tim povodom
uputila premijeru molbu
za hitan prijem. Premijer
nije ništa poduzeo, iako je
bio umoljavan, ne samo s
dva urudžbirana dopisa,
nego i nizom „potezanja za
rukav“ na prigodnim susretima s piscem ovih redaka. Iako je obećao da će
to riješiti. Čak ni na dopise nije odgovorio. Za nadobudnu ministricu bio je to
jasan signal da nema lovostaja kada su u pitanju društveno-humanističke znanosti i infrastrukturni oblici u
kojima one obitavaju. Čekala je
novu priliku za novo prepolovljavanje iznosa. Priliku je stvorio COVID-19.
Vlada Republike Hrvatske
na sjednici od 9. travnja 2020.
donijela je Odluku o preraspodjeli sredstava planiranih u državnom proračunu RH za 2020.
godinu. Ovom Odlukom Vlada
je preraspodijelila sredstva
unutar proračunskih razdjela „radi saniranja posljedica
epidemije korona virusa COVID-19“. Već pogađate: iznos
proračunske stavke za znanstvene centre izvrsnosti u
društveno-humanističkom
području od 900.000,00 prepolovljen je na 450.000,00 kuna.
No, tu nije kraj društvenohumanističkim mukama. Ni
te ostatke ostatka ministrica
ne želi isplatiti, iako je već prevaljena polovica godine za koju su ta sredstva namijenjena.
Na brojne upite i požurivanja
od strane centara izvrsnosti iz
Ministarstva stižu izmotavanja koja su prikladna za humorističku rubriku. Postavlja se
pitanje: zašto ministrica odugovlači s isplatom i toga mizernog iznosa. Pa, najvjerojatnije
stoga što čeka priliku za novo
prepolovljavanje. Zato centri
izvrsnosti strahuju od drugog
vala COVIDA-19.
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PROF. ANTE TONKIĆ, NOVI DEKAN MEDICINSKOG FAKULTETA SVEUČILIŠTA U SPLITU

Studente želimo
dovesti u samo
središte istraživanja
Planiramo još unaprijediti nastavni proces i educirati nastavnike u tehnikama podučavanja i prijenosa znanja kao i
komunikacijskim vještinama. Izradit ćemo mehanizme i postupke za praćenje i periodičku reviziju studijskih programa
trajne izobrazbe te razviti mrežne aplikacije za upravljanje podacima i dokumentacijom

universitas | lipanj 2020.
Piše Mila Puljiz

N

a 12. izvanrednoj sjednici Fakultetskog vijeća Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Splitu, održanoj 14. svibnja 2020., za
novog dekana izabran je prof.
Ante Tonkić, dosadašnji prodekan za nastavu i studentska
pitanja. Dana 28. svibnja 2020.
godine Senat Sveučilišta u Splitu jednoglasnom odlukom potvrdio je izbor prof. Ante Tonkića za dekana Medicinskog fakulteta u Splitu u mandatnom
razdoblju 2020./2023. Na dužnost će stupiti dana 1. listopada 2020. godine.
Prof. Ante Tonkić rođen je
u Splitu, gdje je završio osnovnu školu i Klasičnu gimnaziju.
Diplomirao je na Medicinskom
fakultetu Sveučilišta u Zagrebu gdje je također magistrirao
i doktorirao. Od 1994. godine
zaposlen je kao internist-gastroenterolog u KBC-u Split.
U znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora u katedri Interna medicina Medicinskog fakulteta Sveučilišta
u Splitu izabran je 2014. godine. Pročelnik je katedre Interna medicina te pročelnik kliničkog Odjela za upalne bolesti crijeva, KBC-a Split. Autor
je 112 stručnih i znanstvenih
publikacija s više od 1000 citata. Koautor je prve digitalne
nastavne platforme na Medicinskom fakultetu u Splitu za
nastavu iz predmeta Interna
medicina. Voditelj je projekta koji sufinancira Europska
unija iz europskog socijalnog
fonda “Razvoj, unaprjeđenje i
provedba stručne prakse u visokom obrazovanju”. Član je
Executive Committee Medical
School Regiomed, Coburg, Germany. Nacionalni je predstavnik za upalne bolesti crijeva
(European Crohn’s and Colitis
Organisation) te je predsjednik
Sekcije za praćenje H. pylori infekcije Hrvatskog gastroenterološkog društva. Redoviti je
član American Gastroenterological Association (AGA).
Dobitnik je dviju rektorovih plaketa za stručni, znanstveni i nastavni rad (Sveučilište Mostar 2019. i Sveučilište
Split 2020.).
Vi i dr. Željko Ivančević dobitnici ste plaketa Sveučilišta
u Splitu za izuzetan doprinos
unaprjeđenju nastavnog procesa. Recite nam nešto o tome?
– To je zajednički nastavni
projekt koji je inicirao dr. Željko Ivančević i na njemu duži
niz godina blisko surađujemo.
Taj projekt je bitan zato što je
to prva digitalna nastavna
platforma (koja sadržava više
recentnih udžbenika iz područja interne medicine) na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Splitu, a koja studentima
omogućava praćenje nastavnog programa u kontekstu kliničke medicine zasnovane na
dokazima.
Još neki od aktualnih projekata?
– U programskom razdoblju
2014.-2020., objavljena su 3 natječaja iz Europskog socijalnog
fonda za visoka učilišta (Hrvatski kvalifikacijski okvir, Internacionalizacija visokog obrazovanja i Stručna praksa).
Medicinski fakultet u Splitu je
jedina sastavnica Sveučilišta u
Splitu i jedini medicinski fakultet u RH koji je kao prijavitelj,
odnosno nositelj dobio EU sufinanciranje na sva tri natječaja.
Općenito, na razini RH, uz Medicinski fakultet u Splitu su samo još dva fakulteta dobila EU
sufinanciranje na sva tri natječaja. U okviru IPA programa prekogranične suradnje
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Medicinski fakultet
u Splitu jedina je
sastavnica Sveučilišta u
Splitu i jedini medicinski
fakultet u RH koji je
kao prijavitelj, odnosno
nositelj dobio EU
sufinanciranje na sva tri
natječaja. Općenito, na
razini RH, samo još dva
fakulteta dobila su EU
sufinanciranje na sva tri
natječaja
Hrvatska – BiH – Crna Gora
2014.-2020., Medicinski fakultet
u Splitu je kao prijavitelj jedino visoko učilište na području
Hrvatske, BiH i Crne Gore koje je dobilo EU sufinanciranje
na oba javna poziva (projekti
SLEEP MEDICINE i MADE).
U tijeku je provedba projekta “Razvoj, unapređenje i provedba stručne prakse na Medicinskom fakultetu u Splitu”
kojem sam voditelj. Cilj projekta je unaprijediti kvalitetu
stručne prakse i ojačati kompetencije osoblja za razvoj modela učenja kroz rad te omogućiti stjecanje radnog iskustva
studentima povećanjem zastupljenosti stručne prakse na Medicinskom fakultetu u Splitu.
Ukupna vrijednost projekta je
3.954.244,63 kune.
Kakve su danas mogućnosti za bavljenje znanstvenim
radom s obzirom na to da medicina stalno napreduje? Ima
li dovoljno novca za znanost?
– Što se tiče znanstvene produkcije, Medicinski fakultet
u Splitu je uistinu vrhunska
ustanova koja je jasno prepoznata na nacionalnom i međunarodnom planu. Za kvalitetan znanstveno-istraživački
rad nužno je osigurati poticajnu znanstvenu atmosferu, povećati ulaganja u infrastrukturu te povećati broj projekata, a
posebno broj međunarodnih
istraživačkih projekata. Jedan
od primarnih ciljeva uprave bit
će izrada strategije znanstvenog razvoja Medicinskog fakulteta u Splitu za razdoblje
2021. -2027.
Što se radi u vezi zadržavanja mladih znanstvenika u Lijepoj našoj?
– Kod nas se svaki mladi
znanstvenik može ostvariti,
može otići na edukaciju u SAD
kao i zemlje EU-a. Problem je u
tome što bi ti mladi znanstvenici trebali biti bolje plaćeni te je
danas vrlo teško zadržati mlade znanstvenike.
Koji su planovi za unaprjeđenje standarda studenata Medicinskog fakulteta, na čemu
ćete posebno raditi tijekom
mandata?

Poticatćemodolazne
iodlaznemobilnosti
nastavnika,kaoi
različiteoblikeedukacije
iusavršavanja.Provodit
ćemoanketiranje
nastavnikaisuradnika
onastavi
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– Što se tiče kratkoročnih
ciljeva vezanih za studente,
poboljšati ćemo i unaprijediti
kvalitetu nastave na svim razinama, pomaknuti početak
nastave – umjesto u 8 sati, u
9 sati s ciljem povećanja kvalitete spavanja i akademskog
uspjeha. Zatim ćemo organizirati ured/savjetovalište za naše
studente kako bi im pomogli ne
samo u učenju već i, općenito,
u njihovom svakodnevnom životu. Također planiramo unaprijediti sustav nagrađivanja
izvrsnih studenata. Što se tiče
dugoročnih ciljeva, planiramo
uvođenje studijskih programa
Dentalne medicine i Farmacije na engleskom jeziku, radit
ćemo intenzivno na digitalnoj transformaciji, uvođenju
studentske Smart X kartice (eIndeksa). Još jedna od bitnih
stavki jest i uspostava rada Simulacijskog centra kojim bi se
značajno poboljšale praktične
vještine i znanja studenata za
svakodnevni klinički rad. U
multikulturalnom ozračju koje vlada na našem fakultetu
radit ćemo na razvoju mentorskog programa na dvjema razinama, studentskoj i nastavničkoj. Htjeli bismo postulirati naš
fakultet kao centar izvrsnosti
za stjecanje praktičnih znanja
i vještina. Dakle, nije nam cilj
da student položi samo pismeni ispit.
A ciljevi za unaprjeđenje
nastavničkog standarda?
– Planiramo unaprijediti
nastavni proces i educirati nastavnike u tehnikama podučavanja i prijenosa znanja kao
i komunikacijskim vještinama. Izraditi ćemo mehanizme
i postupke za praćenje i periodičku reviziju studijskih programa trajne medicinske izobrazbe te razviti mrežne aplikacije za upravljanje podacima
i dokumentacijom vanjskih suradnika. Kao vrlo važnu stavku izdvojio bih i poticanje dolaznih i odlaznih mobilnosti nastavnika, kao i različitih oblika
edukacije i usavršavanja nastavnika. Definirat ćemo postupak i provoditi anketiranje
nastavnika i suradnika o njihovom mišljenju o samoj nastavi,
nastavnom preopterećenju te
znanstvenom i stručnom radu.
Tko će biti vaši najbliži suradnici?
– Uspješno rukovođenje
kompleksnim i renomiranim
visokim učilištem moguće je
jedino koordiniranim i kompetentnim timskim radom.
Funkcije prodekana obnašati
će prof. Renata Pecotić (prodekanica za nastavu i studentska
pitanja), prof. Katarina Vukojević (prodekanica za znanost,
poslijediplomske studije i međunarodnu suradnju), prof.
Ante Punda (prodekan za financije i upravljanje), prof. Darko Modun (prodekan za studij
Farmacije), doc. Ivan Galić
(prodekan za studij Dentalne
medicine) te prof. Joško Božić
(prodekan za studij Medicine
na engleskom jeziku).
Jedna od glavnih stavki Medicinskog fakulteta je i
znanost, odnosno ulaganje u
znanost. Što ćete raditi na tome polju?
– Ono što planiramo jest razvijanje sustava znanstvenoistraživačkog rada za studente
kao i osnaživanje suradnje voditelja pretkliničkih i kliničkih
istraživanja u cilju poticanja
translacijskih istraživanja. Također ćemo raditi na razvijanju
novih oblika potpore za mlade
istraživače te osnivanje fonda
za financiranje publiciranja
u “open access” časopisima. I
ovdje želimo studente dovesti
u samo središte istraživanja!

UNIVERSITY OF SPLIT

FACULTY OF MARITIME STUDIES
Ruđera Boškovića 37, Split

CALL FOR ADMISSION
to the 1st year of the Postgraduate University Study
“Technologies in Maritime Affairs“
in the academic year 2020/2021
The Postgraduate university study “Technologies in Maritime Affairs“ is delivered either full-time or part-time and lasts for 3(three)
years. On completion of the Study, the candidate earns 180 ECTS credits and the Ph.D. academic degree in the area of technical
sciences, field of traffic and transport technology.
1.ADMISSION REQUIREMENTS
The right to apply for the Call for Admission is held by the citizens of the Republic of Croatia and on the same conditions
the foreign citizens:
I.
Applicants who have completed university undergraduate
or graduate study (graduated engineer after a 4-year study
or Master engineer after a Bologna-system study 3+2 or
integrated study 0+5) and have earned the equivalent of
300 ECTS (including the undergraduate study) in the area
of technical sciences, in a study: university graduate study
in mechanical engineering, industrial engineering, nautical
studies, marine engineering, marine electrical engineering
and information technologies, maritime management technologies, maritime systems and processes, marine yacht
and marina technologies, electrical engineering, electronics,
computing, university graduate studies, i.e. Nautical studies
and maritime traffic technology, Marine engineering and
maritime traffic technology, Traffic technology and organisation, Logistics and management in maritime affairs and
traffic, Road traffic, City traffic, Information-communication
traffic, Postal traffic, Waterway traffic, Air traffic, Railway
traffic, Intelligent transport systems and logistics, Logistics,
Aeronautics, Integrated naval maritime studies (Naval
nautical studies and Naval marine engineering). For those
applicants for whom the Postgraduate Study Committee
requires additional knowledge from the scientific field of
traffic and transport technology, the Faculty Council will,
following the proposal of the Committee, confirm the differential courses which the applicant has to enrol for the postgraduate study allowing the applicant to earn a maximum
of 60 ECTS credits.
II.
Applicants who have earned the Master’s academic degree
based on the study programmes in the area of technical sciences started prior to higher-education reform in 2005.
The Master’s academic degree allows the commencement
of the postgraduate study due to the acknowledgement of
a maximum of 60 ECTS credits. The exact number of ECTS
credits acknowledged as an equivalent to the Master’s
degree is stated by the Postgraduate Study Committee for
each applicant individually. The applicant cannot be released from the obligation to earn the ECTS credits related to
the creation of doctoral thesis.
III.
Applicants who have completed university undergraduate
or graduate study at a foreign university shall at their own
expense cover the cost of obtaining and in the occasion of
applying to the Call for Admission submit a writ from the
appropriate authority on the academic acknowledgement
of a foreign higher-education qualification for the purpose
of enrolment into this Study. For such applicants, the Postgraduate Study Committee can specify differential exams.
On their meeting the requirements for the enrolment in the
Study the decision will be taken by the Faculty Council on
the proposal of the Postgraduate Study Committee.
IV.
Applicants who have initiated their study at other postgraduate related studies can apply for admission to the Study
with ECTS credit acknowledgement. The acknowledgement
of credits is made by the Postgraduate Study Committee.
The Postgraduate Study “Technologies in Maritime Affairs“
can enrol applicants who have completed lower level studies mentioned in Subparagraphs I, II and III with grade point
average of minimum 3.5.
Exceptionally, the Postgraduate Study Committee can also
approve enrolment to candidates with grade point average
lower than 3.5 with recommendations by two teachers of
the Study or with positively rated scientific-research activity
by the Postgraduate Study Committee.
The applicant must be proficient in English to a level ensuring undisturbed following scientific literature (level B2).
The applicant to the Call for Admission who meets the
requirements will be invited for interview with the purpose

of stating motivation and interests for the research in the
selected specialisation, with the possibility of checking their
competences. Based on the above mentioned, the final
decision on enrolment of applicants is taken by the Postgraduate Study Committee.
Prior to the application to the Call for Admission, the applicant shall in agreement with the mentor:
- determine a preliminary doctoral thesis topic: proposal of
doctoral thesis title in Croatian and English,
- state the grounds for the preliminary topic,
- state the basic aim and provide the scheme of research,
- provide methodology and the roadmap of research,
- determine the expected original scientific contribution of
the doctoral thesis,
- provide a list of papers, copies of published papers, and
proofs (certificates) of other activities for which the applicant was awarded ECTS credits,
- provide a financial scheme of research,
- provide a concise CV with the description of scientific and
professional activity.
Applicant for part-time study shall at enrolment provide the
statement that his/her available work time allows the candidate to fulfil the student obligations according to the Study
curriculum.
2.NUMBER OF APPLICANTS, STUDY FEE AND DURATION
The Call is launched for admission of 10 candidates.
Tuition fee for the 1st year of study in the academic year
2020/2021 is 30,000.00 HRK. The candidate can pay the fee
in two equal instalments, prior to the starts of the 1st and
2nd semesters to the account opened with OTP bank Ltd.
with the number IBAN: HR2324070001100059179, reference no. HR00 044. The proof of payment shall be provided by
the candidate at enrolment. The candidate shall also pay the
enrolment fee of 400.00 HRK.
The total Study fee is 90,000.00 HRK.
The candidates elected into the associate title of a research
assistant, and are employees of the Faculty, do not pay the
regular Study fee, which will be subsidised by the available
means from the State budget.
The candidates enrolling the Study full-time shall complete
it in a period not exceeding 3 years, or in a period not exceeding 6 years (3 senior years) from the first day of tuition
delivery. The applicants enrolling the Study part-time shall
complete it in a period not exceeding 5, or a maximum of 8
years from the first day of tuition delivery.
Applications with the required documentation are
submitted via post or personally to the Faculty’s protocol
before November 4, 2020 with the address: University of
Split, Faculty of Maritime Studies, Ruđera Boškovića 37,
21000 Split, with the following indication: Call for Admission
to the Postgraduate University Study “Technologies in Maritime Affairs“.
To the Application for Admission the applicant attaches
filled-in and signed forms PDS-1 (Application for Admission), PDS-2 (Proposal of preliminary doctoral thesis topic)
and PDS-3 (Roadmap of research and activities within doctoral study) and the documents therein required as well as
the proof of proficiency in English. The applicants not providing the required proof of proficiency in English shall take
an interview.
Application forms can be filled in in English or Croatian and
are available from the website: http://www.pfst.unist.hr/hr/
buduci-studenti/doktorski-studij.
The candidate shall present the original documents for
check at enrolment.
Applicants of either gender will be eligible. Words and terms
used in the Call for Admission which indicate gender, irrespective of their being masculine or feminine
refer equally to the masculine or feminine gender.
All the necessary information can be obtained from the
Faculty’s website http://www.pfst.unist.hr/hr/buduci-studenti/doktorski-studij, by sending an e-mail to helena.
bule@pfst.hr or ivujovic@pfst.hr, or by calling the following
telephone number: +38521/619414.
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VELIKA MEĐUNARODNA ZNANSTVENA E-KONFERENCIJA U
ORGANIZACIJI MEDICINSKOG FAKULTETA SVEUČILIŠTA U ZAGREBU

Nove spoznaje znanosti
o starenju i održivosti
zdravstvenoga sustava
Ulaskom u 2020. započela je dekada zdravog starenja. Prema projekcijama UN-a, svjetska populacija osoba
iznad 60 godina će se udvostručiti do 2050. godine pa ovo predstavlja velik javnozdravstveni izazov za cijeli svijet

V

Prof. Marijan Klarica, prof. Mirjana Kujundžić Tiljak i
akademik Željko Rainer

iše od 600 znanstvenika i stručnjaka sudjelovalo je na e-konferenciji Better Future
of Healthy Ageing 2020, gdje
su kroz više od 70 prezentacija
predstavljene nove znanstvene spoznaje vezane uz starenje i održivost zdravstvenih
sustava. Konferencija, čiji je
organizator bio Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu,
tijekom tri dana je virtualno
umrežila 30 zemalja, a Škola
narodnog zdravlja „Andrija
Štampar” bila je središnja pozornica i tehnički centar, odakle se odvijao cijeli program.
Tako je Hrvatska još jednom
pridobila svjetsku pozornost
na području zdravstva, nakon
što se uspješno izborila s epidemijom COVID-19.
Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu na poticaj i u
suradnji s Ministarstvom znanosti i visokog obrazovanja i
pod pokroviteljstvom Vlade
Republike Hrvatske organizirao je međunarodnu znanstvenu konferenciju Better
Future of Healthy Ageing 2020
povodom predsjedanja Hrvatske Europskom unijom. U organizaciji Konferencije sudjelovali su i medicinski fakulteti u Rijeci, Splitu i Osijeku te
drugi fakulteti Sveučilišta u
Zagrebu: Fakultet elektroteh-

nike i računarstva, Ekonomski fakultet, Fakultet hrvatskih studija i Kineziološki fakultet.
Tematski BFHA 2020 konferencija doprinijela je realizaciji prva dva strateška cilja predsjedanja Republike
Hrvatske Vijećem Europske
unije - Europa koja raste ujednačeno, uključivo i održivo i
Europa koja povezuje.
Na konferenciji su predstavljene nove znanstvene
spoznaje vezene uz starenje
bioloških sustava kroz teme
regenerativne medicine, neuroznanosti, kliničke medicine
i drugih područja medicine s
naglaskom na personaliziranu i integriranu medicinu.
Prikazan je utjecaj pametnih tehnologija na ekosustave prilagođene starijim osobama poticanjem rasprave o
povećanju inovacija i rješenja
za okoliš prilagođen starosnoj
dobi. U konačnici, analizirana su i pitanja starenja i održivosti zdravstvenog sustava
na različitim razinama, od institucionalne, preko regionalne i državne, sve do EU razine.

ZAPOČELA DEKADA
ZDRAVOG STARENJA
Ulaskom u 2020. započela je dekada zdravog starenja. Prema projekcijama UN-

a, svjetska populacija osoba
iznad 60 godina će se udvostručiti do 2050. Ovo predstavlja velik javnozdravstveni izazov za cijeli svijet. Ovom
tematikom, kao i važnošću
razvoja zdravstvenih sektora i brojnim drugim temama,
bavila se Better Future of Healthy Ageing 2020 (Bolja budućnost za zdravo starenje
2020) konferencija.
U svom uvodnom obraćanju na otvorenju konferencije potpredsjednica Europske komisije za demokraciju
i demografiju Dubravka Šu-

Konferencijom Better
Future of Healthy
Ageing 2020, koja je
održana u organizaciji
Medicinskog
fakulteta Sveučilišta
u Zagrebu,
Hrvatska je privukla
svjetsku pozornost
zdravstvene struke

ica naglasila je kako nas je
COVID-19 sve podsjetio da
živimo u svijetu neizvjesnosti i rizika te nam ova konferencija pruža prijeko potrebnu priliku za raspravu o
tome kako zajedno možemo
stimulirati istraživanja i inovacije za zdravlje i dobrobit
stanovništva u kontekstu
demografskih promjena koje zahvaćaju Europu. Istaknula je i kako aktivno starenje ima ulogu u rješavanju
aktualnih i predvidljivih potreba starijih ljudi, a promicanjem sveobuhvatnih politika koje se bave zdravljem,
sigurnošću, sudjelovanjem
u radnim i volonterskim aktivnostima, obrazovanjem,
društvenim i sportskim aktivnostima, stvara se veliki
potencijal za duži, zdraviji i
aktivniji život.
„Razlog našeg današnjeg
virtualnog sastanka je da se
potaknu istraživanja, implementacija i povećaju inovacije za upravljanjem zdravljem
i dobrobiti starijih stanovnika, neophodno je u ovom
trenutku u kontekstu utjecaja pandemije COVID-19 i
na živote i dobrobit starijih
ljudi. Ipak, kao odgovor na
COVID-19 vidjeli smo i nevjerojatne primjere inovacija, prilagodljivosti i surad-

NAJAVA OKRUGLOG STOLA

Umjetna inteligencija – percepcija i stvarnost

O

dbor za su rad nju
s gospodarstvom i
reg ional n i ra zvoj
A kademije tehničkih znanosti Hrvatske,
u suradnji s Inovacijskim
centrom ‘Nikola Tesla’ i Hrvatskom gospodarskom komorom, organizira okrugli
stol pod nazivom ‘Umjetna
inteligencija – percepcija i
stvarnost’
Teme okruglog stola su:
Povijest i trendovi razvoja umjetne inteligencije – jedan osobni pogled (prof. Slobodan Ribarić, FER)
Centar za umjetnu inteligenciju FER-a (prof. Sven
Lončarić, FER)
Umjetna inteligencija u
autonomnim robotskim sustavima (prof. Ivan Petrović, FER)
Primjena umjetne inteligencije u jav noj uprav i
(prof. Neven Vrček, FOI)
Primjena umjetne inteligencije u kibernetičkoj sigurnosti – statusi, zablude i izazovi (doc. Stjepan Groš, FER)

Cilj je ukazati na značaj umjetne inteligencije u procesu digitalne
transformacije gospodarstva i društva. Prezentirat će se
znanstvena postiguća, metodologije i trendovi bitnog čimbenika
budućeg razvoja čovječanstva

Može li se mobilna mreža
pete generacije (5G) uspješno implementirati bez zna-

čajnog korištenja umjetne
inteligencije? (prof. Gordan
Šišul, FER)

Okrugli stol održat će se
u vijećnici Hrvatske gospodarske komore, Rooseveltov

trg 2, 3. srpnja 2020. godine
od 14 do 16.30 sati.
Navedene tri institucije već tradicionalno organiziraju okrugle stolove na
teme koje su od iznimnog
značaja za razvoj gospodarstva i društva, a povezano sa
znanstvenim postignućima
i znanstvenim trendovima
s ciljem da se na odgovarajući način približe akademske, znanstvene i poslovne
zajednice.
Želimo našim okruglim
stolovima perzistentno pobuđivati potrebu za strukturnim reformama u Hrvatskoj. Želimo da nas se čuje, i
razumije. Mi želimo pomoći,
na dobrobit naše zemlje.
Osnovni je cilj okruglog
stola “Umjetna inteligencija – percepcija i stvarnost”
ukazati na značaj umjetne
inteligencije u procesu digitalne transformacije gospodarstva i društva. Eksperti
iz područja informacijske i
komunikacijske tehnologije, odnosno iz užih područ-

ja računarskih znanosti i
upravljanja sustavima, prezentirat će svoja znanstvena
postignuća, metodologije i
trendove razvoja umjetne
inteligencije kao bitnog pokretača četvrte industrijske
revolucije i bitnog čimbenika budućeg razvoja čovječanstva.
Okrugli stol namijenjen
je svima onima koji promišljaju i djeluju na temelju
prediktiranja budućnosti,
pa su zato dobrodošli gospodarstvenici i poduzetnici,
znanstvenici i predstavnici
struktura vlasti i donositelji
političkih odluka.
Ovo je prilika da malim
koracima, u velikom trendu
– umjetnoj inteligenciji, počnemo stvarati nužno potrebno ZAJEDNIŠTVO na svim
razinama djelovanja: od pojedinaca, skupina, institucija, sektora i pametnih politika. Sve u interesu poticanja razmišljanja i djelovanja
koja su usmjerena općem dobru i javnom interesu.
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Okrugli stol u sklopu konferencije

e-konferencijom“, zaključuje
dekan Medicinskog fakulteta u Zagrebu.

HRVATSKA IMA
PRISTUPAČNU
ZDRAVSTVENU ZAŠTITU

dr. Hans Klinge
nje za i sa starijim ljudima“,
istaknuo je u uvodnom obraćanju dr. Hans Kluge, direktor regionalnog europskog
ureda Svjetske zdravstvene
organizacije. „Osim pobjede nad bolešću, veliki test
s kojim će se sve zemlje suočiti uskoro je aktualno pitanje zajedničke svrhe koje
će oblikovati društvo nakon
krize. Oporavak mora dovesti do drukčije ekonomije ekonomija blagostanja u kojoj su ljudi u središtu, a naše
kasnije životne godine prilika su za doprinos, uvažava-

nje i dobro zdravlje. Kao što
je profesor Andrija Štampar
dobro rekao: U pitanju narodnog zdravlja ne smije se
činiti razlika među ekonomski jakim i slabim.“
„Naša povijest i ostavština dr. Andrije Štampara
su dokaz da Hrvatska itekako ima značaj u svjetskoj
zdravstvenoj zajednici. Okupljanjem sudionika iz čak 30
zemalja, usprkos uvjetima
epidemije i potresu koji je pogodio naš fakultet, pokazali
smo da Hrvatsku podjednako cijene znanstvena i poli-

tička struka“, rekao je dekan
Medicinskog fakulteta u Zagrebu i predsjednik Upravnog odbora kon ferencije
BFHA2020 Marijan Klarica.
„Usvajanje zdravih životnih
navika i stila života prevenirat će mnoge bolesti već u ranoj fazi pa ćemo, zahvaljujući tome, u starijoj dobi biti u
boljoj kondiciji. Zahvaljujući modernim tehnologijama,
danas se puno lakše može
napraviti dijagnostika. Na
važnost ovih, ali i mnogih
drugih tema nastojali smo
ukazati ovom znanstvenom

E-konferencija završila je
okruglim stolom na kojem su
sudjelovali eminentni hrvatski
i svjetski znanstvenici. Na konferenciji je usvojen Policy paper koji objedinjuje preporuke
za zdravije starenje i održivost
zdravstvenih sustava, te će biti uvršten u Green paper EUa. „Ovo je najveća znanstvena
konferencija koja se održala u
sklopu predsjedanja Hrvatske
Vijećem EU-a. Uvjereni smo da
će ovaj Policy paper imati veliki značaj za hrvatski zdravstveni sustav, ali i za zdravstvene
sustave svih zemalja članica
EU-a“, poručila je Mirjana Kujundžić Tiljak, ravnateljica
Škole narodnog zdravlja “Andrija Štampar” i predsjednica
organizacijskog odbora konferencije, i nastavila: „Gledajući
hrvatski model javnog zdravstva, možemo reći da u odnosu na neke puno razvijenije države još uvijek imamo pristupačnu zdravstvenu zaštitu, a
samim time i prevenciju. Čak
idemo u smjeru usporavanja
određenih procesa kako bi se
ljudima olakšalo da dožive vi-

U VIJEĆNICI MEDICINSKOG FAKULTETA

Nacionalno zdravstveno vijeće
prvi put zasjedalo u Splitu
Piše

Mila Puljiz

U

Vijećnici Medicinskog
fakulteta Sveučilišta u
Splitu prvi je put održana sjednica Nacionalnog zdravstvenog vijeća koje
je imenovao Hrvatski sabor.
Sjednici su nazočili prof. Darko
Chudy, predsjednik Nacionalnog zdravstvenog vijeća, akademkinja Mirna Šitum (KBC
Sestre milosrdnice), prof. Katica Prskalo (KBC Zagreb), prof.
Jasminka Milas Ahić (KBC Osijek) i prim. dr. Željko Plazonić,
državni tajnik Ministarstva
zdravstva te domaćin prof. Dragan Ljutić, rektor Sveučilišta u
Splitu.
Članove Vijeća pozdravili su
i dekan Medicinskog fakulteta
prof. Zoran Đogaš, Blaženko Boban, splitsko-dalmatinski župan, Jelena Hrgović Tomaš, za-

Sjednici su nazočili prof. Darko Chudy, akademkinja Mirna Šitum, prof. Katica Prskalo,
prof. Jasminka Milas Ahić, prim. dr. Željko Plazonić, prof. Dragan Ljutić, prof. Zoran Đogaš,
dogradonačelnica Splita Jelena Hrgović i župan Blaženko Boban Božidar Vukičević/hanza media
mjenica gradonačelnika grada
Splita, i prof. Julije Meštrović,
ravnatelj KBC-a Split.
Predsjednik Vijeća kazao
je kako će sastanci u različitim gradovima postati praksa jer će se na taj način članovi vijeća moći bolje upoznati
s regionalnim problemima

koje treba rješavati na nacionalnoj razini te je najavio
kako će se sljedeći sastanci
održavati na makarskom, neretvanskom i slavonskom području. “U Splitu ćemo razgovarati o problemima Dalmacije, primjerice, kako i što bismo
mogli predložiti za turističku

sezonu. U razdoblju turizma
liječnici splitske bolnice odgovorni su za dva ili tri puta
više stanovništva, nego što
je to slučaj u drugim dijelovima. Na kraju krajeva, i liječnici imaju pravo na godišnji
odmor ljeti, a onda dolazi do
dobrog pomanjkanja liječni-

šu životnu dob uz što manje
bolesti. Sve to možemo zahvaliti upravo dr. Andriji Štamparu, koji je bio začetnik javnog
zdravstva/preventivne medicine u Hrvatskoj te vodeći hrvatski autoritet na području epidemiologije.“
„Svima nam je dobro poznat bioetički učinak starenja na naše društvo, njegova
emocionalna komponente i
naša naklonost prema precima, djedovima i roditeljima.
Na starenje bismo svi trebali
gledati kroz ovu prizmu, jer bi
nas to moglo učiniti boljim ljudima“, naglasio je u uvodnom
obraćanju potpredsjednik

Tijekom tri dana
virtualno je umreženo
30 zemalja, a Škola
narodnog zdravlja
„Andrija Štampar”
bila je središnja
pozornica i tehnički
centar, odakle se
odvijao program
ka. U Slavoniji ćemo razgovarati o drugim stvarima koje tište taj dio zemlje, primjerice,
problem starog stanovništva i
velikog odljeva mladog”, istaknuo je prof. Chudy te dodao
kako je zdravstveni sustav
nešto što treba biti inkorporirano u turističku ponudu, kao
što je na primjer u Njemačkoj
jer nitko neće putovati s obitelji i malom djecom tamo gdje ne
može dobiti adekvatnu pomoć.
Na zatvorenom dijelu sjednice raspravljalo se o dodjeljivanju statusa referentnih
centara za neka područja
zdravstva koji su važna karika između pojedinih bolnica
i medicinskih fakulteta, ali i
za podizanje ukupne razine
standarda liječenja. Zbog pravičnosti i činjenice da se status
dodjeljuje na temelju priloženih recenzija, nužno je osigurati anonimnost recenzenata i
zato je sastanak bio zatvoren.
“Možemo se i moramo hvaliti jer imamo jedno izvanredno ustrojstvo, ne samo zdravstva, jedno prožimanje struke
i znanosti i jedno Sveučilište
koje zauzima na brojnim ljestvicama izvanredne pozicije. Želimo da što više studenata dođe studirati ne samo u
Split, nego i u Osijek i Rijeku
i Zagreb, da mi postanemo re-

Hrvatskog sabora akademik
Željko Reiner, predsjednik
znanstvenog odbora konferencije, nastavljajući: „Trebali bismo iskoristiti sve svoje
resurse i znanje za poticanje
zdravog starenja. Moderne
tehnologija i IT sektor mogu
pridonijeti dobrobiti starijih osoba. Razvijenije zemlje
već su iskoristile te resurse
do svog maksimuma! Pandemija koja je u toku pokazala
nam je da su ljudi slaba karika u lancu života na Zemlji.
U vezi s tim imam podijeljene
osjećaje jer iako sam fasciniran razvojem tehnologije, posebno pametnih tehnologija i
umjetne inteligencije, nekako
osjećam i strah da će priroda
naći način da nam uzvrati.
Stoga, svoj govor završavam
s dvije jednostavne riječi: suživot i poštovanje. Prirodi i sebi, naravno uključujući i naše
starije građane.“
BFHA2020 održala se od
3. do 5. lipnja te je kao takva
bila najveća znanstvena konferencija u sklopu hrvatskog
predsjedanja Vijećem EU-a.
Konferencija je financirana
sredstvima, najvećeg programa Europske unije za istraživanje i inovacije Horizon
2020 koji financira gotovo 80
milijardi eura u razdoblju od
2014. do 2020.R.I.
ferentni centar za studente ne
samo iz Europe, nego i cijelog
svijeta”,kazao je rektor Ljutić
i dodao kako je upravo Splitsko
sveučilište po brojnim kriterijima i ljestvicama najbolje
u RH pa ne iznenađuje podatak da većina studenata koji
upisuju studij na engleskome
dolaze upravo iz Njemačke i
Norveške, zemalja kojima su
zdravstvo i obrazovanje na vrlo visokoj razini.
Prof. Đogaš osvrnuo se na
najnoviji referentni centar u
Splitu. “Malo promidžbe nas u
Splitu, i bolnice i fakulteta, zadnji referentni centar koji smo
dobili u Splitu je Centar za medicinu spavanja, što je meni iznimno drago jer je to lijep primjer
izvrsne suradnje fakulteta i bolnice”, objasnio je prof. Đogaš.
Blaženko Boban je izrazio
zadovoljstvo što Nacionalno
zdravstveno vijeće gostuje u
županiji te naglasio problem
nerazmjera broja magnetnih
rezonanci i drugih uređaja
prema milijun ljudi koji gravitiraju splitskoj bolnici. Prof.
Meštrović otkrio je da KBC
ima velike planove. ‘Prilično
smo ambiciozni, mislimo graditi objekte u bolnici ali i istraživački centar na Križinama
koji će spajati Medicinski fakultet i KBC’ dodao je.
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PROF. MARIJAN KLARICA, DEKAN ZAGREBAČKOG MEDICINSKOG FAKULTETA
Zgrade
Medicinskog
fakulteta
pretrpjele
su značajna
oštećenja u
zagrebačkom
potresu

Možemo biti
ponosni na hrvatski
zdravstveni sustav
Dobri rezultati s izrazito malim brojem novooboljelih govore u prilog stavu da je naš odgovor
na izazov pandemije bio adekvatan i pravodoban. Valja naglasiti i našu dugogodišnju tradiciju i
kulturu brige za očuvanje zdravlja i sprječavanja bolesti koja je utkana u hrvatsku kulturu
Piše:

Ivan Perkov
Redoviti profesor Medicinskog fakulteta u Zagrebu
Marijan Klarica publicirao
je 145 stručno-znanstvenih publikacija, a njegovi
su znanstveni radovi prema bazi SCOPUS citirani više od 1000 puta s h-indeksom 17. Dobitnik je Državne nagrade za znanost,
Nagrade HAZU za najviše znanstveno postignuće
u području medicinskih
znanosti i Nagrade Grada
Zagreba za znanstvena postignuća u biomedicinskim
znanostima. Bio je voditelj i
suradnik na nizu nacionalnih i međunarodnih projekata, a izrazito je angažiran
i u nastavnom procesu na
fakultetu te u mnogobrojnim sveučilišnim tijelima.
Na zagrebačkoj je Medicini obnašao mnoge funkcije, a od 2015. je njezin čelnik. S profesorom Klaricom porazgovarali smo o
hrvatskom suočavanju s
pandemijom koronavirusa, o posljedicama koje je
zagrebački potres ostavio
na objektima Medicine te
o izazovima i perspektivama Medicinskog fakulteta
i hrvatskog javnog zdravstvenog sustava u razdoblju pred nama.
Kako biste opisali doprinos
medicinske struke i vaše ustanove u suočavanju s pandemijom?

- Epidemiolozi, infektolozi,
mikrobiolozi i svi ostali medicinski eksperti uključeni
na svim razinama, od donošenja odluka o uvođenju
i provođenju javnozdravstvenih mjera i reorganizaciji sustava zdravstva
pa sve do liječenja svakog
pojedinog bolesnika, većinom su i ugledni nastavnici Medicinskog fakulteta u Zagrebu. U samom
početku razvoja epidemije
COVID-19 u Hrvatskoj, u
dogovoru s rektorom Damirom Borasom organizirali smo već 28. veljače sastanak čelnika sastavnica
Sveučilišta na temu postupanja u vezi s mogućom zarazom koronavirusom. Na
sastanku su o epidemiološkoj situaciji i predviđenom
uvođenju javnozdravstvenih mjera govorili ministar
zdravstva, prof. Vili Beroš,
ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo doc.
Krunoslav Capak sa suradnicima, ravnatelj Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Grada Zagreba prof.
Žarko Rašić i ravnateljica
Klinike za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“
prof. Alemka Markotić, a
o najnovijim znanstvenim
i medicinskim spoznajama
i liječenju bolesti predavanja su održali eminentni
hrvatski infektolozi - prof.
Adrijana Vince, pročelnica Katedre za infektologiju Medicinskog fakulteta, i

prof. Goran Tešović, koji je
govorio o specifičnosti bolesti u djece.
Možete li sažeto opisati sveučilišni odgovor na pandemiju
- Na temelju Statuta Sveučilišta i preporuke Rektorskog kolegija u užem sastavu sa sjednice održane 9.
ožujka, rektor je 10. ožujka
donio odluku o osnivanju
Kriznog stožera koji je formiran kako bi donosio mjerodavne preporuke s ciljem
zaštite zdravlja studenata i
nastavnika. Od ukupno sedam članova Stožera, troje
nas je profesora Medicinskog fakulteta. Najveći je
izazov za sve nas bila brza promjena epidemiološke situacije koju su pratile jednako brze promjene
preporuka za postupanje
Nacionalnog stožera civilne zaštite te Kriznog stožera Ministarstva zdravstva.
Krizni se stožer prvi put
sastao 11. ožujka kada smo
donijeli preporuke da se
odgode sve aktivnosti koje

nisu u izravnoj mjeri vezane uz nastavu; da studenti
i djelatnici koji su u proteklih 14 dana boravili izvan
RH ostanu u samoizolaciji
za vrijeme koje će raditi od
kuće (ukupno 14 dana od
povratka); da voditelji kolegija pripreme predavanja i teme koje mogu obaviti nastavom na daljinu
za 2 do 3 tjedna unaprijed;
da djelatnici i studenti koji
boluju od kroničnih bolesti
i trudnice rade od kuće; da
studentski domovi podignu
mjere higijene na višu razinu te povećaju dostupnost
dezinficijensa, a da fakulteti osiguraju dostupnost dezinficijensa i organiziraju
pojačanu dezinfekciju
prostora. Ujedno
smo zaključili da
je Sveučilište u
Zagrebu spremno u roku od
24 sata organizirati nastavu na daljinu
a ko Nacio -

Svaki Hrvat može s pravom biti
ponosan 7. travnja na Svjetski
dan zdravlja, kada je stvorena
Svjetska zdravstvena
organizacija, čiji je idejni
pokretač i osnivač bio
profesor Andrija Štampar

Marijan
Klarica, dekan
zagrebačke
Medicine
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Novac potreban
za sanaciju

Za objekte za koje se ne
preporučuje korištenje, odnosno koji su u većem dijelu
oštećeni i koji stoga zahtijevaju sanaciju, uz podizanje
protupotresne sigurnosti
na zakonsku višu razinu,
orijentacijska procjena troškova prikazana je u tablici:
Šalata 3
8108,65 m2 		
105.412.450,00 kn
Šalata 3b
4695,57 m2
61.042.410,00 kn
Šalata 4
nalni stožer civilne zaštite
donese takvu preporuku,
što se uskoro i dogodilo.
Mislite li da je Hrvatska adekvatno odgovorila na izazov
pandemije?
- Dobri rezultati s izrazito
malim brojem novooboljelih u našoj zemlji govore u
prilog stavu da je naš odgovor na izazov pandemije bio
adekvatan i pravovremen.
Ovdje svakako moram naglasiti i našu dugogodišnju
tradiciju i kulturu brige za
očuvanje zdravlja i sprečavanja bolesti koja je utkana u hrvatsku kulturu. Za
to je zaslužan naš profesor
i dekan, velikan hrvatske
i svjetske medicine i javnog zdravstva, dr. Andrija
Štampar. Ono što su nas on
i njegovi učenici i nasljednici naučili svakako je doprinijelo i uspješnosti hrvatskog modela rješavanja epidemije COVID-19.
Stoga mi dopustite da
naglasim kako svaki Hrvat može s pravom biti ponosan 7.
travnja na Svjetski
dan zdravlja, dana
kada je stvorena
Svjetska zdravstvena organizacija, čiji je idejni
pokretač i osnivač bio upravo
naš profesor Andrija Štampar.
Vjer ujem kako će nam stoljetna tradicija hrvatske medicine, kako u
pogledu obrazovanja zdravstvenih djelatnika,
tako i u organiza-

19

8760,92 m2
113.891.960,00 kn
Šalata 6
4247,43 m2
55.216.590,00 kn
Šalata 7
823,61 m2
10.706.930,00 kn
Šalata 10
4540,66 m2
59.028.580,00 kn
Šalata 11
7343,76 m2
95.468.880,00 kn
Rockefellerova
4 6340,09 m2		
24.726.351,00 kn
UKUPNO:
525.494.151,00 kn
ciji zdravstvenog sustava i
javnog zdravstva i u narodu
duboko usađene vrijednosti brige za očuvanje i unaprjeđenje zdravlja, pomoći
da se uspješno suprotstavimo svakom sličnom javnozdravstvenom izazovu u
budućnosti.
U jeku krize Zagreb je zadesio
i potres koji je načinio veliku
štetu objektima Medicinskog
fakulteta. Postoji li konačna
procjena nastale štete?
- Nedugo nakon prilagodbe rada Fakulteta i klinika
u uvjetima epidemije COVID-19, 22. ožujka u 6.24h
Zagreb je zadesio razoran
potres, nakon kojega su
uslijedili brojni manji, koji su zajedno teško oštetili
zgrade našeg fakulteta i naših bolnica. Posljedica dviju
nevolja koje su pogodile fakultet je da su sva tri ključna dijela fakulteta (temeljne medicinske znanosti,
javnozdravstveni dio, kliničke medicinske znanosti)
izbačena iz normalne funkcije. Oštećenja nakon potresa u čak šest naših zgrada
na Šalati (u kojima se odvijala nastava uglavnom na
prve tri godine studija, te
vrlo intenzivna znanstvena aktivnost – to je lokacija
dva znanstvena centra izvrsnosti), u kojima se nalaze nastavni prostori, medicinska knjižnica, učionice,
studentski restoran, laboratoriji za izvođenje znanstvenih i stručnih projekata i aktivnosti, takva su da
će u njih kroz duže vrijeme
biti opasan ulazak i korištenje. Uspjeli smo spasiti veći
dio vrijedne opreme, kemikalija, materijala za rad, te

zaštititi važnu dokumentaciju, vrlo vrijedne stoljetne
zbirke i banke tkiva i organa. U roku od dva tjedna od
potresa uspjeli smo pokriti
krovove svih zgrada na Šalati kako bismo prevenirali
daljnju štetu na zgradama i
opremi koju bi mogle uzrokovati oborine. S obzirom
na činjenicu kako će obnova većine zgrada očito trajati mjesecima i godinama,
pristupili smo hitnim sanacijama u dijelovima zgrada
koji su statički sigurni, te u
manje oštećenim zgradama Šalate 2 i bivšeg Audiološkog centra kako bismo
omogućili administrativno i tehničko funkcioniranje ustanove. Izvješća statičara o stanju pojedinih građevina nalaze se na našim
web-stranicama.
Koji su prvi sanacijski koraci?
- Sada pristupamo značajnijoj sanaciji dvaju objekata
(Šalata 3b i Škola narodnog
zdravlja Andrija Štampar)
uz podizanje razine sigurnosti, kako bismo u njima
vratili u funkciju dvadesetak nastavnih prostorija
i seminarskih dvorana tijekom ljetnih mjeseci. Uz
to, cijelo će ljeto trajati sanacije u manje oštećenim
dijelovima zgrada kako bi
se što veći broj nastavnih
prostorija vratio u funkciju. Naime, oštećeno nam je
više od 40 nastavnih kabineta i dvorana, a plan nam
je do listopada u funkciju
vratiti njih tridesetak i tako omogućiti početak nove
akademske godine. Gruba
je procjena šteta zgrada na
Šalati i Zelenom brijegu prijavljena na sve relevantne
adrese.
Što je s fakultetskim
klinikama?
- Prema informacijama o
stanju kliničkih ustanova nakon potresa ukratko
možemo istaknuti kako je
velik broj teško oštećen.
Zgrade Klinike za ženske
bolesti i porodništvo (Petrova), Klinike za dermatologiju i Klinike za ortopediju (obje na Šalati), te
Klinike za plućne bolesti
(Jordanovac) teško su oštećene. Značajnija su se oštećenja dogodila i na mnogim
našim drugim nastavnim
bazama kao što su KBC Sestre milosrdnice, Klinika
za dječje bolesti, Klinika za
psihijatriju Vrapče, domovi
zdravlja, HZJZ itd. Naglašavam kako nastavni prostori u tim ustanovama nisu
samo predavaonice i seminarske dvorane, nego i bolesnički odjeli i ambulante.
Stoga će se klinička nastava moći normalno odvijati
tek kad se sve te ustanove
saniraju.
Koliko će trajati obnova fakulteta i mislite li da će biti
moguće osigurati potreban
novac?
- Hitna sanacija, uz podizanje sigurnosne razine barem na razinu prije potresa, treba biti gotova tijekom
ovoga ljeta. Sanacija zgrada na zakonski propisanu
razinu (očekuje se novi zakon najesen) trajat će godinama i bez novca iz infrastrukturnih fondova EU-a
i Svjetske banke to neće biti moguće. Stoga smo stalno u kontaktu s nadležnim
ministarstvima oko izrade
strateških projekata koji bi
omogućili, ne samo sanaciju, nego i budući razvoj
naše ustanove. Pokrenuli
smo i značajne aktivnosti

oko dobivanja novca donacijama koje bi mogle značajno pomoći u prvoj fazi
sanacije.
Hoće li oštećenja i obnova koja
slijedi utjecati na mogućnosti
izvođenja i kvalitetu nastave?
- Fakultet je unatoč teškim
oštećenjima infrastrukture nastavio s radom i niti jedan dan nije prestalo njegovo funkcioniranje. Nastava
se odvija na daljinu, u skladu s protuepidemijskim
mjerama Kriznog stožera i
naš LMS sustav nastave na
daljinu jako dobro funkcionira. Uložili smo značajna
vlastita sredstva kako bismo omogućili dugotrajno
funkcioniranje ovakve vrste nastave i komunikacije sa studentima. Studentima je omogućen pristup i
registracija, ne samo s područja fakulteta, već i od
kuće s mef.hr odnosno student.mef.hr adresa. Zatraženo je i dobiveno od Elsevira besplatno produženje
korištenja programa Clinical Key (udžbenici za medicinu). Elsevier sadrži velik
broj knjiga koje koristimo
u nastavi na MEF-u, a studentima je omogućen slobodan pristup svim njihovim
udžbenicima. I ne samo to,
omogućeno im je i da iz njihovih udžbenika izrađuju
vlastite prezentacije (to je
omogućeno i nastavnicima). Mi ćemo staviti veliki
broj nastavnih prostorija u
funkciju do jeseni i moći ćemo održavati nastavu kao i
prijašnjih godina (ovog puta možda u dvije smjene),
ako to protuepidemijske
mjere dopuste. Već se sada na pretklinici odvijaju
vježbe na kolegiju Anatomija, a u kliničkoj nastavi
se praktične vježbe, uz strogo pridržavanja protuepidemijskih mjera (kontakti sa
bolesnicima), održavaju na
gotovo svim kolegijima. Svi
drugi oblici nastave (predavanja, seminari, konzultacije) odvijaju se na daljinu.
Radi nadoknade nastave i ispita Fakultet će raditi i dobar
dio ljeta?
- Točno, nastava, pogotovo
ona praktična, morat će se
izvoditi dok to uvjeti dopuštaju - tijekom ljeta i jeseni.
Studentima smo omogućili
dovoljno dodatnih ispitnih
rokova te smo smanjili potreban broj ETCS bodova za
upis u višu godinu s 55 na
45. Time želimo omogućiti
lakše odvijanje neophodne
praktične nastave i savladavanje teškoga gradiva u
uvjetima koji su teški i za
studente i za nastavnike.
Koju su glavni ciljevi vašeg
dekanskog mandata?
- Najveći izazov svakako je
što brža i kvalitetnija infrastrukturna obnova Medicinskog fakulteta. Vjerojatno ste čuli kako Klinika za ortopediju i Klinika
za dermatovenerologiju
napuštaju svoje prostore
na Šalati, te odlaze u nove
prostore na Rebro, pa se te
zgrade trebaju ponovno staviti u funkciju. Osiguravanje financija, kao i osmišljavanje korištenja tih prostora također je određeni
izazov. Dio tih prostora već
se koristio prije potresa za
nastavu diplomskog studija sestrinstva, a dio je dan
na korištenje studentskim
udrugama. Želimo da i naš
studij sestrinstva i studij
primaljstva, koji je u pripremi, ondje u potpunosti
nađu svoj dom. Za studen-

te je svakako najzanimljiviji projekt osnivanja Centra
za simulacijsku medicinu,
gdje će studenti u nekadašnjim operacijskim salama
i drugim prostorijama, na
lutkama i drugoj opremi
imati prilike uvježbavati i
usavršavati kliničke vještine - od onih osnovnih poput
postupaka oživljavanja do
izvođenja manjih „operacijskih“ zahvata (uvođenje
katetera, šivanje rana i sl.).
Taj je projekt trebao biti realiziran u svibnju ili lipnju,
no potres je teško oštetio
već pripremljene prostore.
Što je s kadrovskom
slikom fakulteta?
- Kadrovska obnova Medicinskog fakulteta je velik
izazov jer nam, prema nalazima revizije, nedostaje
više od 200 radnih mjesta
samo za izvođenje programa za studente medicine u
prvih šest godina studija.
Moram naglasiti kako smo
u međuvremenu, zbog ulaska u EU, akreditirali 48 novih specijalističkih studija
s ukupno 18.000 sati nastave kako bismo obrazovali
specijaliste koji su osnova
našeg zdravstvenog sustava, a to nastavno opterećenje traži nova zapošljavanja. Liječnici pretkliničari, odnosno nastavnici iz
predmeta temeljnih medicinskih znanosti veoma su
posvećeni držanju nastave,
ali osim toga vode različite
projekte i u pravilu su znanstveno produktivniji dio fakulteta. Nesumnjivo je kako je zapuštanje pretklinike
te odlazak liječnika na unosnije poslove izvan fakulteta i u inozemstvo zabrinjavajuće. S jedne strane, velik
dio problema je nedostatno

Zagrebački
Medicinski fakultet
uvijek je bio, a i ostat
će najodgovorniji,
kako za našu
medicinsku povijest,
tako i za sadašnjost i
budućnost hrvatske
medicine
i komplicirano financiranje
znanstvene djelatnosti, a s
druge strane bilježimo pad
zainteresiranosti među diplomiranim liječnicama za
bavljenje ovim područjem.
Prijeti nam pretvaranje
pretkliničkih katedri u katedre bez liječnika, što neminovno donosi i pad kvalitete nastave i znanstvene
djelatnosti. Stoga je imperativ kvalitetna obnova i unapređenje znanstvene i istraživačke infrastrukture na
fakultetu.
Mislite li da obrazujemo
dovoljno liječnika i ostalih
zdravstvenih djelatnika,
posebno u kontekstu spomenutog iseljavanja naših
stručnjaka?
- Sigurno je da je za kvalitetnu zdravstvenu skrb našeg stanovništva potreban
veći broj liječnika i ostalog
zdravstvenog osoblja u našem zdravstvenom sustavu. Naš fakultet, kao najveći medicinski fakultet
u državi, ima veoma važnu ulogu u rješavanju tog
problema, zbog čega smo
prije 11 godina povećali
upisne kvote za studij me-

Kadrovska obnova
Medicinskog fakulteta
velik je izazov jer nam,
prema nalazima
revizije, nedostaje više
od 200 radnih mjesta
samo za izvođenje
programa za studente
medicine u prvih šest
godina studija
dicine. Nemojte zaboraviti
da osim studija medicine
na hrvatskom i engleskom
jeziku, provodimo i studijski program sestrinstva te
da je u pripremi i studijski
program primaljstva. Vezano za odlazak liječnika,
treba imati u vidu kako je
Hrvatska mala zemlja i ne
može svakom završenom liječniku pružiti sve što želi.
Uvijek će biti onih kojima
je izazov otići iz Hrvatske
i probiti se vani. Međutim,
žalosno je kada se to događa na razini čitavog sustava i kada puno onih koji bi
rado ostali odlazi jer se ne
mogu zaposliti na željenom
radnom mjestu ili su im postojeći radni uvjeti loši. Napominjem da je vrlo teško
doći do točnih brojki i podataka, ali da je određen broj
liječnika otišao, nije nikakva tajna. Manje je poznato
da se određen broj njih nakon odlaska u inozemstvo
i vratio u Hrvatsku. Treba znati da će se postojeći
uvjeti u zdravstvu promijeniti jedino ostankom naših
kvalitetnih ljudi u domovini. Prema Demografskom
atlasu liječnika Hrvatske
liječničke komore, u idućih
10 godina u mirovinu odlazi oko 4000 specijalista. No,
na sva četiri medicinska
fakulteta u RH obrazovanje će završiti gotovo 6000
liječnika. Dakle, već sada
školujemo liječnike koji će
zadovoljiti sve potrebe našeg zdravstvenog sustava.
Što biste, za kraj, poručili svojim studentima, ali i mladima
zainteresiranima za upis studija medicine?
- Bez obzira na ovu katastrofu, Medicinski fakultet ostao je, a i dalje će
biti simbol ustrajnosti,
etičnosti, zna nstvene,
obrazovne i stručne izvrsnosti, domoljublja i nacionalne pobjede.
Nastavnici Medicinskog
fakulteta v rhu nski su
stručnjaci hrvatske medicine, čelnici vodećih institucija u Hrvatskoj, a mnogi od njih su međunarodno prepoznati kao izvrsni.
Podsjećam kako je naš Fakultet omogućio i omogućuje izobrazbu brojnih naraštaja hrvatskih liječnika i medicinskih sestara
od diplomske do najviših
akademskih i specijalističkih razina. Uz odgovarajuću sanaciju infrastrukture,
uz te naše stručnjake, studenti će moći steći vrhunska znanja u medicini kako na nacionalnoj, tako i na
europskoj i svjetskoj razini
te postati budućnost, ne samo hrvatske, nego i svjetske medicine. Zagrebački
Medicinski fakultet je uvijek bio, a i ostat će najodgovorniji, kako za našu medicinsku povijest, tako i za
sadašnjost i budućnost hrvatske medicine.
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MARKO PAVIĆ, MINISTAR REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EU

Samo ulaganje
u znanje jamči
napredak

Znanost je bila i ostat će važan dio mog životnog odabira pa sam i kao ministar uvijek tražio poveznice
onoga što radim sa znanošću. Iznimno me veseli da sada imam mogućnost EU sredstva usmjeriti upravo
u znanost i istraživanje te obrazovanje
Piše:

Tatjana Klarić Beneta

M

arko Pavić, aktualni
ministar regionalnoga razvoja i fondova Europske unije,
2004. je diplomirao fiziku na zagrebačkom PMF-u, a 2009. je na
istom fakultetu i magistrirao
surađujući s National Oceanography Centreom u Southamptonu, na kojem je 2005. odradio
Chevening stipendiju.Trenutačno pohađa završnu godinu
doktorskog studija zaštite okoliša na PMF-u u Osijeku i poslijediplomski specijalistički studij “Vodstvo” na Ekonomskom
fakultetu u Zagrebu. S ministrom Pavićem smo razgovarali o njegovu obrazovnom putu, o fondovima Europske unije
namijenjenima za znanost i visoko obrazovanje te o potencijalima iskorištavanja europskih
fondova za znanstveni i regionalni razvoj Hrvatske.
Kao ministar regionalnoga
razvoja i fondova EU zaduženi
ste i za usmjeravanje EU sredstava u znanost i istraživanje.
Koliko je do sada sredstava iz
EU fondovauloženo u znanost
i istraživanje te obrazovanje?
– Kao ministru koji je zadužen za EU fondove izuzetno mi
je važno usmjeriti sredstava iz
EU fondova u znanost i istraživanje te obrazovanje jer i sam
dolazim iz tog sektora i smatram da društvo jedino ulaganjem u znanje, u naše znanstvenike i njihove kreativne ideje,
koje se onda mogu komercijalizirati i primijeniti u gospodarstvu, može ići naprijed i biti
uspješno. To je i jedan od glavnih ciljeva Vlade Andreja Plenkovića. Do sada smo u istraživanje i razvoj uložili 6,1 milijardu
kuna, a 1,2 milijarde kuna u eškole.
Na Sveučilištima u Zagrebu, Splitu, Osijeku i Rijeci te
institutima i veleučilištima u
projekte je uloženo 1,48 milijardi kuna od čega je 1,23 milijarde EU sredstava. Kako bismo unaprijedili nacionalnu
istraživačku i inovacijsku e-infrastrukturu uloženo je gotovo
200 milijuna kuna u Sveučilišni
računalni centar – Srce, ulažemo više od 600 milijuna kuna
u Institut “Ruđer Bošković”,
oko 120 milijuna kuna u Cen-

tar napredne laserske tehnike
Instituta za fiziku. Ulažemo i u
centre izvrsnosti te znanstveno-istraživačke centre kako
bismo našim znanstvenicima
omogućili uvjete koji su na razini onih europskih. Ono što će
posebno zanimati građane Zagreba i okolice je da se više od
50 milijuna kuna ulaže u znanstvene projekte za smanjenje rizika od potresa, tu su projekti
mog PMF-a i Državne geodetske uprave te Državnog hidrometeorološkog zavoda. Osim
toga u zdravstvo je uloženo 1,7
milijardi kuna u projekte koji
uključuju i znanstveno-istraživačke centre u medicini kao i
najsuvremeniju opremu.

Popularizacija znanosti
Što je s planovima za korištenje sredstava sljedeće financijske perspektive?
– Kao ministar rada i mirovinskoga sustava započeo sam
s mojim suradnicima projekte
koji populariziraju znanosti.
Tako će uskoro biti objavljen
poziv za popularizaciju STEMa u vrijednosti 100 milijuna kuna kroz koji će organizacije civilnoga društva u partnerstvu
sa znanstvenim institucijama
provoditi projekte za približavanje znanosti građanima, a
posebno mladima. Cilj nam je
kroz jače povezivanje znanosti
i gospodarstva dodatno potaknuti razvoj novih, dobro pla-

ćenih radnih mjesta za mlade.
U tijeku je rad na projektu kojim želimo jačati poduzetničke
potporne institucije, a cilj nam
je poslati pedeset naših znanstvenika koji žele komercijalizirati svoje znanstvene rezultate
na jedno od vodećih svjetskih
sveučilišta, poput Sveučilišta
u Cambridgeu gdje sam pohađao ljetnu školu iz geofizike,
na odsjeku na kojem je radio i
Stephen Hawking, kako bi stekli znanja i vještine u transformaciji istraživanja u komercijalna rješenja.
Iz nove financijske perspektive želimo pokrenuti projekt
STEM Hrvatska u koji ćemo
uložiti 2 milijarde kuna i kroz
koji ćemo opremiti svaku školu
STEM laboratorijem, Dodatnih
350 milijuna kuna uložit ćemo
u kreativne industrije s posebnim naglaskom na inovacije,
uključujući razvoj industrije
videoigara. Planiramo ulagati
i u centre za transfer tehnologija na hrvatskim sveučilištima i
znanstvenim institutima kako
bi stvorili ekosustav i povoljno
okruženje za transfer tehnologija te dodatno povezali znanost i gospodarstvo. Smatram
da je gospodarstvo temeljeno
na znanju i inovacijama te ulaganju u ljude ključ za stvaranje
zanimanja s dodanom vrijednošću i pozicioniranje Hrvatske na globalnom tržištu. To
je posebno važno nakon krize

izazvane pandemijom koronavirusa.
Ono što želimo je stvoriti nove mogućnosti i zadržati naše
ljude u Hrvatskoj. Upravo u novoj financijskoj omotnici jednu
trećinu sredstava moći ćemo
uložiti u inovacije i pametna
rješenja. Volio bih u Hrvatskoj
vidjeti više ljudi poput Rimca,
imati više tvrtki poput “Infobita” ili “Photomatha”, više ulagati u centre za razvoj gaming
industrije koja je učinila čuda
u Novskoj, inkubatore za startupove. Cilj nam je omogućiti stvaranje ekosustava koji bi
mladima dao prilike za razvoj i
zapošljavanje na dodatnim poslovima te ih tako motivirati za
ostanak u Hrvatskoj.
Dolazite iz područja znanosti, sa zagrebačkog PMF-a, a
magistrirali ste geofiziku na
Sveučilištu u Southamptonu,
a jedno vrijeme ste i radili na
PMF-u? Dvije godine ste proveli u Velikoj Britaniji i Americi i
onda odlučili nastaviti karijeru u Hrvatskoj.
– Znanost i obrazovanje bili
su mi oduvijek važni. Magistar
sam fizike, smjer oceanografije koju sam završio na PMF-u
u Zagrebu, gdje sam jedno vrijeme i radio kao znanstveni novak na Geofizičkom odsjeku, a
magistrirao sam na Sveučilištu u Southamptonu. Ulaganje u znanje mi je uvijek bilo
na prvom mjestu pa sam ulo-
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žio svoje vrijeme i resurse u
brojna usavršavanja u Velikoj
Britaniji i Americi. Imao sam
tako priliku usavršavati se na
nekima od najboljih sveučilišta
i instituta u svijetu, poput Oceanografskog instituta Sveučilišta u Southamptonu gdje sam
radio na znanstvenim istraživanjima Atlantika, Pacifika i
Južnog oceana, a s britanskim
znanstvenicima na istraživačkom brodu “James Clark Ross” Britanske kraljevske antarktičke službe proveo sam šest
tjedana na istraživanju strujanja oko Antarktike, prilika je
to koja se mladim znanstvenicima ne pruža često. Iznimno
iskustvo bilo je bježati pred olujom kad su valovi bili viši od deset metara ili doživjeti ponoćno sunce.
Kao znanstvenik bavio sam
se i širenjem znanja i uvijek poticao popularizaciju znanosti,
pa sam i s broda u Atlantiku pisao članke za Novi list popularizirajući tako polarna istraživanja.
Zato svima koji me pitaju
kažem, idite van, steknite iskustvo i vratite se! Institucije vani
su možda opremljenije i znanstvenici imaju veće plaće nego
u Hrvatskoj, ali Hrvatska nudi
bolju kvalitetu života, tu su prijatelji i obitelj, a uz dosadašnje
ulaganje u znanost i istraživanje i ono koje planiramo u budućnosti svakim danom smo
sve bliže cilju da dostignemo
standard opremljenosti znanstvenih institucija u Europi i
svijetu.
Znanost je uvijek bila i ostat
će važan dio mog životnog odabira. Iako sam nakon karijere u
znanosti otišao u poduzetničke
vode i bavio se EU fondovima, i
tada, a i sada kao ministar uvijek sam tražio poveznice onoga što radim sa znanošću. Iznimno me veseli da sada kao ministar imam mogućnost EU
sredstva usmjeriti upravo u
znanost i istraživanje te obrazovanje.
Hrvatska je najmlađa zemlja članica EU-a, kakva je
trenutačna situacija s iskorištenosti EU fondova? Jesmo li
po vašem mišljenju dobro iskoristili članstvo u Uniji?
– Na početku mandata zatekli smo ugovorenost od 9%,
a u zadnje četiri godine ugovo-

renost smo podigli na 95%. Zahvaljujući članstvu u EU-u osigurali smo sredstva za pelješki
most, financirali zračne luke u
Dubrovniku i Splitu, željeznice, uložili smo 1,7 milijardi kuna u zdravstvo, 12,6 milijardi
u poduzetništvo, 6,1 milijardu
kuna u istraživanje i razvoj, 1,2
milijarde kuna u e-škole.
Zahvaljujući EU sredstvima
osigurali smo 380 milijuna kuna našem zdravstvu za nabavu zaštitne medicinske opreme uslijed pandemije koronavirusa. Sve maske, zaštitna
odjeća i ostala zaštitna oprema
koju smo nabavili plaćena je EU
sredstvima.
Uz to, preraspodjelama unutar operativnih programa osigurali smo više od 420 milijuna
eura iz ove financijske omotnice za saniranje posljedica izazvanih pandemijom koronavirusa. Ta sredstva smo raspodijelili tako da smo 210 milijuna
eura uložili u zapošljavanje,
165 milijuna eura dobilo je gospodarstvo za obrtna sredstva,
a 50 milijuna eura išlo je zdravstvu za nabavu medicinskog
materijala. Ništa od toga ne bismo uspjeli realizirati da nismo
članica EU-a. U ove četiri godine pokazali smo kako EU fondovi pomažu Hrvatskoj i kako
je mijenjaju nabolje.
Treba imati na umu da je
Hrvatska zadnja ušla u Europsku uniju te koristi samo jednu
omotnicu europskih sredstva
za razliku od ostalih zemalja
koje fondove troše puno duže,
pa samim time duže osjećaju
sve dobrobiti koje donosi članstvo u EU-u.
Dio vašeg posla je i regionalni razvoj Hrvatske. Što je
učinjeno na tom polju i kako
regionalni razvoj vidite u budućnosti?
– Ravnomjeran regionalni

universitas | lipanj 2020.

21

SVEUČILIŠTE U SPLITU
POMORSKI FAKULTET

raspisuje
NATJEČAJ
za izbor

1. jednog nastavnika u znanstveno–nastavnom zvanju i na radnom
mjestu docent u znanstvenom području tehničkih znanosti, polju tehnologija prometa i transporta, na određeno vrijeme u nepunom radnom
vremenu od 50% na Katedri za opće i zajedničke predmete.
2. dva suradnika u suradničkom zvanju i na radnom mjestu asistent u
znanstvenom području tehničkih znanosti, polju tehnologija prometa
i transporta, grani pomorski i riječni promet na određeno vrijeme u punom radnom vremenu na Zavodu za nautiku za studijVojno pomorstvo
3. jednog nastavnika u naslovnom znanstveno–nastavnom zvanju
docent u znanstvenom području tehničkih znanosti, polju tehnologija
prometa i transporta, grani pomorski i riječni promet
Pristupnici na natječaj pod rednim brojem 1. i 2. moraju ispunjavati uvjete
propisane Zakonom o radu („Narodne novine“ broj: 93./14. i 127./17.),
Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne
novine“ broj: 123./03., 131./17.)- Odluka USRH 174./04., 46./07., 45./09.,
63./11., 94./13., 139./13. i Odluke USRH 101./14.. i 60./15.).
Uz prijavu na natječaj pristupnici pod rednim brojem 1. i 2. dužni su priložiti:
životopis, presliku dokaza o državljanstvu, presliku odgovarajuće diplome, popis radova, radove, odnosno separate radova relevantnih za izbor
te drugu odgovarajuću dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta za izbor, a
ako su strani državljani i dokaz o znanju hrvatskog jezika (C2-napredno
znanje). Sva dokumentacija, osim radova, predaje se u dva primjerka, a
životopis, prikaz nastavne i stručne djelatnosti i popis radova, uz tiskani,
trebaju biti dostavljeni i u elektroničkom obliku (na CD-u u 1 primjerku).
Ako pristupnici na natječaj pod rednim brojem 1. i 2. temeljem posebnih
propisa ostvaruju prednost prilikom zapošljavanja, dužni su u prijavi na
natječaj pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze koje posebni propisi
propisuju za ostvarivanje navedenog prava.

Ministar Pavić sa suradnicima
u društvu dekana Medicinskog
fakulteta Marijana Klarice

Društvo jedino
ulaganjem u znanje, u
znanstvenike i njihove
kreativne ideje, koje se
onda mogu primijeniti,
može ići naprijed i biti
uspješno.To je i jedan
od glavnih ciljevaVlade
Andreja Plenkovića. Do
sada smo u istraživanje
i razvoj uložili 6,1
milijardu kuna, a
1,2 milijarde kuna u
e-škole
razvoj svih naših krajeva jedan
je od glavnih ciljeva Vlade i jedan od dva ključna cilja moga
ministarstva. Kako bismo potaknuli razvoj manje razvijenih područja Hrvatske, poput
otoka, potpomognutih područja i brdsko-planinskih područja, uz europska sredstva uložili
smo i 1,7 milijardi kuna nacionalnih sredstava u razvoj poduzetništva, otvaranje novih radnih mjesta i poboljšanje kvalitete života.
Donijeli smo i paket novih
zakona: Zakon o otocima, Zakon o brdsko-planinskim područjima i Zakon o potpomognutim područjima. Ovim paketom zakona cilj nam je bio
osigurati dodatna sredstva za
strateški razvoj tih naših krajeva i kvalitetniji život naših ljudi kako bi tamo ostvarili svoj
potencijal.

Pokrenuli smo i projekt Slavonija, Baranja i Srijem kojim
smo za razvoj pet slavonskih
županija do sada osigurali 12,8
milijardi kuna. Tim projektom
želimo potaknuti demografsku
revitalizaciju Slavonije, Baranje i Srijema ulaganjem u infrastrukturu, razvojem poljoprivrede, zapošljavanjem i
poticanjem poduzetništva. S
obzirom na teške okolnosti koje su pogodile ovo područje od
ratnih stradanja do depopulacije ovaj projekt ostat će prioritet Vlade i u novom financijskom razdoblju. Kroz ovaj projekt omogućili smo opremanje
20 bolnica, više od 100 domova
zdravlja i više od 500 poduzetničkih projekata. Uz to obnavljamo komunalnu i prometnu
infrastrukturu, poput tramvajske infrastrukture u Osijeku,
izgradili smo i opremili zgradu na sveučilišnom kampusu,
obnavljamo kulturnu baštinu
poput osječke Tvrđe, Muzeja
Vučedolske kulture u Vukovaru ili Kuće tambure u Slavonskom Brodu, zapošljavamo teško zapošljive skupine, poput žena u ruralnim krajevima kroz
program “Zaželi”, pomažemo
našim poljoprivrednicima.
Uz to, održali smo 10 sjednica Savjeta za Slavoniju, Baranju i Srijem, a projekt je prepoznala i Europska komisija i
Svjetska banka jer Savjetom
predsjeda osobno premijer.
Slične projekte planiramo
i za područje Dalmatinske zagore, Like, Banovine Gorskog
kotara i za otoke. Do sada smo
dogovorili intervencijske planove za Imotsku krajinu i cetinski kraj u sveukupnom iznosu
od 300 milijuna kuna, odnosno
svaki intervencijski plan po 150
milijuna.
U medijima često navodite da ćemo u idućih 7 godina

imati više od 20 milijardi eura, za što su namijenjena ta
sredstva?
– Tako je. Predsjednica Europske komisije Ursula von der
Leyen predstavila je plan oporavka Europske unije “Nova
generacija Europske unije” iz
kojega će članice EU-a dobiti financijsku pomoć u iznosu 750
milijardi kuna za oporavak od
posljedica pandemije koronavirusa. Iz toga paketa za Hrvatsku je navedena alokacija
od 10 milijardi eura, od čega su
7,3 milijarde nepovratna sredstva i 2,69 milijardi eura zajmovi. Drugi paket europskih
sredstava koji će Hrvatskoj biti na raspolaganju dolaze iz novog višegodišnjeg financijskog
okvira za razdoblje 2021. – 2027.
iz kojega bi Hrvatska trebala
dobiti iznos sličan onome koji
ima sada, dakle oko 10 milijardi eura. Kada zbrojimo ta dva
paketa vidimo da će Hrvatskoj
u idućih sedam do deset godina
biti na raspolaganju više od 20
milijardi eura, odnosno duplo
više od iznosa koji imamo sada.

Novac za oporavak
Hrvatskoj je novac za oporavak potreban što prije, kada će nam on biti na raspolaganju?
– Prema onome što smo čuli
u razgovoru s Europskom komisijom, dio sredstava u okviru 10 milijardi eura plana oporavka za Hrvatsku moći ćemo
koristiti i ove godine. Dio plana
oporavka je i instrument REACT-EU koji će biti dodatak kohezijskim sredstvima za 2020.
godinu i iznosit će 55 milijardi
eura za cijelu EU, a služit će za
ublažavanje posljedica pandemije koronavirusa. Ta sredstva
namijenjena su oporavku hrvatskoga gospodarstva u iduće četiri godine.

Osim pandemije izazvane
koronavirusom, Zagreb je pogodio i razoran potres. Što je
konkretno Vlada poduzela u
vezi saniranja posljedica od
potresa?
– Vlada je reagirala odmah
nakon što je razorni potres pogodio Zagreb i okolicu tako što
je najprije osigurala sredstva
za hitne intervencije saniranja dimnjaka i zabatnih zidova te nabavu bojlera onim našim sugrađanima čiji su domovi stradali u potresu, a onima
koji se nisu mogli vratiti u svoje
domove osigurala je adekvatni
privremeni smještaj kroz sufinanciranje najma i pripremu
dokumentacije o procjeni ukupne izravne štete.
Izravna šteta procijenjena
je na 86 milijardi kuna. Hrvatska je Europskoj komisiji uputila zahtjev za pomoć iz Fonda solidarnosti Europske unije koji
je namijenjen za sanaciju štete,
a zatražili smo i isplatu predujma čiji je maksimalni iznos 100
milijuna kuna. Iz Fonda solidarnosti očekujemo nešto više
od 600 milijuna kuna koje možemo iskoristiti za obnovu bolnica, škola, infrastrukture za
opskrbu pitkom vodom i energijom. Iz Fonda ćemo financirati i privremeni smještaj te infrastrukturu kulturnog nasljeđa i čišćenje područja.
U proračunu smo osigurali
sredstva u iznosu od 52,5 milijuna kuna za najamnine građanima koji ne mogu u svoje domove do 1. rujna 2021. I dodatnih 140 milijuna kuna za nužnu
zaštitu i popravak zgrada oštećenih potresom. Uz to u tijeku
je i postupak ugovaranja zajma
Svjetske banke u iznosu od 200
milijuna dolara od kojih je 120
milijuna dolara namijenjeno
za obnovu bolnica i 50 milijuna dolara za obnovu škola.

Pristupnici na natječaj pod rednim brojem 1. i 2. koji se pozivaju na pravo
prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. i 103. Zakona o
hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji
(Narodne novine br. 121./17.) imaju prednost u odnosu na ostale pristupnike samo pod jednakim uvjetima i dužni su priložiti osim dokaza o
ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
Pristupnici na natječaj pod rednim brojem 3. moraju ispunjavati uvjete
propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
(„Narodne novine“ broj: 123./03., 198./03., 105./04., 2./07.) - Oduka USRH
174./04., 46./07.,45./09., 63./11., 94./13., 139./13. i Odluke USRH 101./14. i
60./15.), te uvjete rektorskog zbora.
Uz prijavu na natječaj pristupnici pod rednim brojem 3. dužni su priložiti:
životopis, presliku dokaza o državljanstvu, presliku odgovarajuće diplome, popis radova, radove, odnosno separate radova relevantnih za izbor
te drugu odgovarajuću dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta za izbor.
Na natječaj, u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova, pod ravnopravnim uvjetima imaju se pravo javiti osobe oba spola.
Pristupnici na natječaj prijavom na natječaj izričito su suglasni da Pomorski fakultet u Splitu kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati,
koristiti i dalje obrađivati osobne podatke u svrhu provedbe natječajnog
postupka sukladno propisima kojima se uređuje zaštita osobnih podataka.
Pristupnici koji su visokoškolsku kvalifikaciju stekli u inozemstvu dužni su
priložiti rješenje o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije izdane od Agencije za znanost i visoko obrazovanje ili potvrdu o predanom
zahtjevu.
Rok za podnošenje prijave je trideset dana od dana posljednje objave
natječaja.
Nepravodobne i nepotpune prijave na natječaj neće se razmatrati niti će
podnositelji biti pozvani na
naknadnu dopunu.
Za pristupnike pod red. brojem 1. i 2. koji ispunjavaju formalne uvjete
natječaja Pomorski fakultet u Splitu
zadržava pravo provesti provjeru znanja, sposobnosti i vještina bitnih za
obavljanje poslova radnog mjesta i/ili intervju.
U slučaju provedbe navedenog, pristupnici su im obvezni pristupiti, u
protivnom će se smatrati da su odustali
od prijave na natječaj.
O rezultatima izbora pristupnici će biti obavješteni u roku od 15 dana od
dana donošenja odluke o izboru
putem web stranice Fakulteta, dok će pristupnici koji su se pozivali na
pravo prednosti biti obavješteni
sukladno odredbama Zakona.
Kod prijave na natječaj pristupnici su obvezni navesti i redni broj Natječaja
za koji se prijavljuju.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta Natječaja dostavljaju se isključivo na adresu: Sveučilište u Splitu, Pomorski fakultet, Ruđera Boškovića 37,
21000 Split, s naznakom„Za natječaj“ (s obveznim navođenjem datuma
objave natječaja i glasila u kojem je natječaj objavljen.)
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PROF. GLORIA VICKOV, DEKANICA FILOZOFSKOG FAKULTETA SVEUČILIŠTA U SPLITU

Piše:

Mila Puljiz
Prva ste dekanica Filozofskog
fakulteta Sveučilišta u Splitu, a sada ste dobili povjerenje
Fakultetskog vijeća i za drugi
mandat. Čime je obilježen vaš
prvi mandat?
- Prvo mandatno razdoblje
obilježeno je mnogim izazovima i poteškoćama te neizvjesnostima u domeni visokog obrazovanja, od blokade
koeficijenata, neodobravanja novih radnih mjesta, nemogućnosti napredovanja u
zvanjima, donošenja novog
kolektivnog ugovora koji,
iako, u svojoj osnovi, zamišljen poticajno za sveučilišne djelatnike, za naš Fakultet predstavlja poseban izazov, kako u nastavnom (zbog
kadrovske potkapacitiranosti), tako i u financijskom
smislu pa do otegotnih okolnosti vezanih uz rješavanje
našeg prostornog pitanja i
financijskih (ne)prilika kao
i nesagledivih posljedica korona virusa. Usprkos svim
navedenim teškoćama i ozbiljnim problemima, naš je
Fakultet svakog od njih dočekao spremno, s pravovremeno osmišljenim i provedenim rješenjima, čime se osiguralo njegovo neometano
poslovanje i funkcioniranje.
Uloženi se trud, dakle, isplatio?
- Tako je, u tako izazovnim
vremenima uspjeli smo osigurati napredak naše „kuće“ na svim razinama - od
preseljenja i uređenja nove
zgrade, ostvarenja novih
radnih mjesta i napredovanja u zvanjima svih naših
nastavnika, koji su za to ispunili uvjete, pri čemu smo
zahvalni aktualnoj Upravi
našeg Sveučilišta, na čelu s
rektorom, prof. Draganom
Ljutićem, na iznimnom trudu i angažmanu oko osiguravanja koeficijenata potrebnih za napredovanja u
zvanjima kao i za nova radna mjesta za cijelo naše Sveučilište, a što je conditio sine
qua non svekolikog napredovanja i neometanog funkcioniranja svakog fakulteta, do
razvijanja i osnaživanja našeg znanstveno-istraživačkog rada, kreiranja novih
studijskih programa, i to na
engleskom jeziku, kao i promicanja i njegovanja naših
svekolikih kulturnih aktivnosti. K tomu, čak i u ovim
iznimno teškim i nepredvidivim pandemijskim okolnostima, kada smo gotovo
u jednom danu bili prisiljeni promijeniti načine poučavanja i oblike nastave i u
potpunosti reorganizirati fakultetsko poslovanje u svim
segmentima, svi smo pokazali, rekla bih, zavidnu razinu sposobnosti pravovremenog i sustavno promišljenog

Moj program za
nadolazeće mandatno
razdoblje počiva na
čvrstom pouzdanju
u snagu fakultetske
zajednice, s ciljem
učvršćivanja postignuća
našeg fakulteta
ostvarenih pod
vodstvom dosadašnjih
dekana i ostvarivanja
daljnjeg razvoja
i izgradnje svih
komponenti njegova
djelovanja

Vizionarski i
odvažno idemo
ususret novim
izazovima

Sveučilište u Splitu
Filozofski fakultet
raspisuje

NATJEČAJ

za izbor
1. jednog suradnika u naslovno znanstveno-nastavno
zvanje docenta za znanstveno područje humanističkih
znanosti, polje filologija, grana klasična filologija na Odsjeku za povijest
2. jednog suradnika u naslovno suradničko zvanje poslijedoktoranda za znanstveno područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana klasična filologija na Odsjeku
za povijest
3. jednog suradnika u naslovno suradničko zvanje poslijedoktoranda za znanstveno područje humanističkih
znanosti, polje povijest, grana hrvatska i svjetska moderna i
suvremena povijest na Odsjeku za povijest
4. jednog nastavnika u naslovno nastavno zvanje predavača za znanstveno područje humanističkih znanosti, polje
filologija na Odsjeku za učiteljski studij
5. dva suradnika u naslovno suradničko zvanje asistenta

za znanstveno područje društvenih znanosti, polje pedagogija, grana posebne pedagogije na Odsjeku za učiteljski
studij
6. jednog suradnika u naslovno suradničko zvanje asistenta za znanstveno područje humanističkih znanosti, polje
filologija, grana kroatistika na Odsjeku za hrvatski jezik i
književnost
Pristupnici trebaju ispunjavati uvjete utvrđene odredbama
Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
(NN br. 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07. - Odluka
USRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15 i
131/17) te na njemu utemeljenim propisima.
Pristupnici pod točkom 1. -3. trebaju priložiti: potpisanu
prijavu s naznakom mjesta za koje se prijavljuju, životopis,
dokaz o državljanstvu (preslika), dokaz o stručnoj spremi
(dokaz o akademskom stupnju dr. sc. u odgovarajućem
području i polju - preslika), prikaz znanstvene, nastavne i
stručne djelatnosti te popis i separate radova relevantnih
za izbor kao i druge dokaze iz kojih je razvidno da ispunjavaju uvjete za izbor.
Pristupnici pod točkom 4. trebaju priložiti: potpisanu
prijavu s naznakom mjesta za koje se prijavljuju, životopis,

dokaz o državljanstvu (preslika), dokaz o stručnoj spremi
(dokaz o akademskom nazivu ili akademskom stupnju u
odgovarajućem području i polju - preslika), dokaz o najmanje tri godine radnog iskustva u struci, prikaz nastavne
i stručne djelatnosti te popis i separate radova relevantnih
za izbor kao i druge dokaze iz kojih je razvidno da ispunjavaju uvjete za izbor.
Pristupnici pod točkom 5.-6. trebaju priložiti: potpisanu
prijavu na natječaj s naznakom mjesta za koje se prijavljuju,
životopis, dokaz o državljanstvu (preslika), dokaz o stručnoj spremi (dokaz o završenom sveučilišnom studiju u
odgovarajućem području i polju - preslika), prijepis ocjena
završenog studija (preslika). Pristupnici pod točkom 6. dostavljaju i dokaz o stečenom glazbenom obrazovanju ako
ga imaju radi ostvarivanja prednosti pri izboru.
Sva dokumentacija pristupnika predaje se u jednom primjerku. Životopis, prikaz znanstvene, nastavne i stručne
djelatnosti i popis radova, uz tiskani, trebaju biti dostavljeni
i u elektroničkom obliku (CD ili USB stick).
Na Natječaju mogu ravnopravno sudjelovati pristupnici
oba spola.
Za pristupnike koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapo-

šljavanju temeljem odredbi Zakona o pravima hrvatskih
branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji
(NN 121/17), popis potrebne dokumentacije dostupan
je na poveznici https://branitelji.gov.hr//zaposljavanje-843/843
Ako su pristupnici kvalifikaciju stekli u inozemstvu trebaju
dostaviti rješenje o stručnom priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije (preslika), a strani državljani trebaju
dostaviti i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (napredno
znanje - preslika).
Rok za podnošenje prijave je 30 dana od dana posljednje
objave Natječaja.
Prijava na natječaj s dokumentacijom dostavlja se na adresu: Filozofski fakultet u Splitu, Poljička cesta 35, 21 000 Split.,
putem pošte ili osobno na službeni protokol, u zatvorenoj
omotnici s naznakom:„Za natječaj-točka___“ i s obveznim
navođenjem datuma objave natječaja i glasila u kojem je
objavljen.
Zakašnjele i nepotpune prijave neće se razmatrati niti će
podnositelji biti pozvani na naknadnu dopunu prijave.
O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni u
zakonskom roku.
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ranje istih, na znanstvenostručnim konferencijama i
skupovima), ostvarivanju
znanstvene suradnje na domaćoj i međunarodnoj razini, jačanju izdavačke djelatnosti, radu na popularizaciji znanosti, provođenju
i promoviranju koncepcija
cjeloživotnog učenja i profesionalnog usavršavanja,
poticanju uključenosti studenata u znanstvenoistraživački rad, poticanju suradnje s lokalnom zajednicom,
civilnim sektorom i nevladinim udrugama i, općenito, jačanju znanstvene prepoznatljivosti Fakulteta.
Filozofski fakultet aktivan je
na mnogim poljima, možete li
nam izdvojiti neke od projekata
iz vašeg prvog mandata?
- Nimalo ne omalovažavajući
nijedan projekt ni provedenu
znanstvenu aktivnost, ovdje
bih ukazala na sljedeće. Na
našem je Fakultetu osnovan Centar za komparativne i korejske studije, prvi takav u ovom dijelu Europe,
u okviru kojeg je pokrenut
novi časopis Cross-Cultural
Studies Review. Vrijedno je
istaknuti kako je tim znanstvenika s našeg Fakulteta,
pod vodstvom prof. dr. sc.
Borisa Škvorca s Odsjeka
za hrvatski jezik i književnost, koji su u okviru projektnih aktivnosti osnovali ovaj
centar, ostvarili najbolje rezultate u prvoj godini financiranja projekta, u konkurenciji od trinaest sveučilišta s triju kontinenata. Ovim
projektom se priprema tlo za
ustrojavanje korejskih studija na našem Fakultetu. Djelujući na načelima multidisciplinarnosti i usredotočen
na euroazijske komparativne studije, istraživanja književnosti, umjetnosti i filma,
ovaj centar dodatno obogaćuje aktivnosti našeg Fakulteta upriličavanjem raznih
izložbi, interaktivnih medijskih projekata, konferencija
i radionica.
Pokrenuli ste i inicijativu kojom je učenje hrvatskoga jezika i kulture postalo obvezno za
sve strane studente?
- Tako je, inicijativa je pokrenuta u suradnji s Centrom
za hrvatske studije u svijetu. Na osnovi elaborata koji je izradio naš Centar, pod
vodstvom prof. Jagode Granić, Senat Sveučilišta u Splitu je, prvi put u Hrvatskoj,
donio takvu odluku, čime
će se, vjerujem, znatno doprinijeti očuvanju, promoviranju, ali i popularizaciji
hrvatskog jezika i hrvatske
kulturne baštine. U aktualnom vremenu globalizacije na svjetskoj razini držim
da je od iznimne važnosti da
sustavnim promišljanjem i
djelovanjem uložimo dodatan trud i napor u očuvanju

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI
FAKULTET
Zagreb, Horvatovac 102a

Fakultetsko vijeće Prirodoslovno-matematičkog
fakulteta na temelju članka 82. i 89. Statuta Fakulteta raspisuje

N AT J E Č A J

za izbor
1. u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog
profesora (naslovno zvanje), iz područja prirodnih
znanosti, polje fizika, grana astronomija i astrofizika, bez zasnivanja radnog odnosa pri Fizičkom
odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta
Sveučilišta u Zagrebu – 1 izvršitelj
2. u suradničko zvanje asistenta iz područja pri-

tom dubravec/hanza media

organiziranja, prilagodbe te
susretljivosti i kolegijalnosti. Ovdje moram istaknuti samoprijegoran rad i veliki trud naše prodekanice
za nastavu i studentska pitanja, prof. Antonele Marić,
koja je u tom bremenitom periodu napravila izvrstan posao i pravovremeno iskoordinirala prelazak na nastavu na daljinu. Naposljetku,
preseljenje u novu zgradu, u
kojoj raspolažemo s dovoljnim brojem predavaonica,
označio je novi zamah u organizacijskim mogućnostima vezanim uz nastavne aktivnosti. Uz razumijevanje i
podršku aktualnog rektora splitskog sveučilišta naš
bi se fakultet uskoro trebao
proširiti i u prostore zgrade
koje trenutno koristi Rektorat. Tim će se potezom dodatno znatno povećati kvaliteta
studiranja i rada na našem
Fakultetu.
Na čemu počiva vaš program
za nadolazeće mandatno razdoblje?
- Dopustite mi najprije istaknuti kako smatram da je
najveće bogatstvo kojim
raspolažemo, a koje se naročito velikim i značajnim
pokazalo tijekom proteklog
turbulentnog razdoblja, naša ujedinjenost i kolegijalni
duh kojima smo prevladavali različitosti i stalno nastojanje da se međusobno
nadopunjujemo. Staloženo,
kontinuirano i, rekla bih,
smjelo napredovanje našeg
Fakulteta, usprkos mnogim izazovima i teškoćama,
uistinu je zasluga punog doprinosa svih zaposlenika te
marljivog i kreativnog angažmana naših studenata. I
moj program za nadolazeće
mandatno razdoblje počiva
upravo na čvrstom pouzdanju u takvu snagu naše fakultetske zajednice, s ciljem
učvršćivanja postignuća našeg fakulteta ostvarenih pod
vodstvom dosadašnjih dekana i ostvarivanja daljnjeg razvoja i izgradnje svih komponenti njegova znanstvenoistraživačkog, nastavnog
i kulturnog djelovanja, a u
svrhu općeg i pojedinačnog
dobra svih njegovih članova.
Recite nam nešto o znanstvenoistraživačkoj aktivnosti na
Fakultetu?
- Tijekom posljednje dvije
godine znatno se povećala
znanstvena produktivnost
našeg Fakulteta, s obzirom
na broj objavljenih radova u Wos i Scopus bazama.
U mandatu koji ističe uloženi su znatni napori i provedene mnoge aktivnosti
usmjerene prema poticanju
visokokvalitetnog i produktivnog znanstvenoistraživačkog rada (sudjelovanje u
znanstvenim i znanstvenostručnim projektima i inici-
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Drugi značajan
iskorak, kao
pionirsko
promišljanje, vezan
je uz osmišljavanje
i pokretanje
interdisciplinarnog
diplomskog studija
na engleskom
jeziku, u suradnji
s izraelskim
Academic Sapir
Collegeom
našeg materinskog jezika
i promoviranju naše bogate kulture i tradicije. Malo
se koja zemlja može pohvaliti toliko bogatom poviješću i kulturnim naslijeđem.
Svojevremeno sam u mojoj znanstvenoj monografiji „Hvatska kultura u učenju stranog jezika“ iz 2016.
godine, na osnovi empirijskog istraživanja, progovorila o znanstveno utemeljenoj potrebi, ali i praktičnoj te
gospodarskoj opravdanosti
„iskorištavanja“ engleskog
jezika kao jezika globalne
komunikacije u svrhu očuvanja i promoviranja hrvatske kulturne baštine.
Inicirali ste i aktivnosti usmjerene prema internacionalizaciji studijskih programa. Recite
nam nešto o tome.
- Tijekom ovog prvog mandata napravljena su dva vrlo
značajna i, rekla bih, pionirska iskoraka u strateškom
promišljanju nastavnog, ali
i znanstveno-istraživačkog
djelovanja našeg Fakulteta.
Inicirala sam, dakle, aktivnosti usmjerene prema razvijanju i osnivanju samofinancirajućih studijskih
programa na engleskom jeziku. Osim što bi takvi stu-

rodnih znanosti, polje fizika, za rad na HRZZ projektu UIP-2019-04-1753„Mikro i nano-strukture
za 3D opto-bioelektroniku (3DOptoBio)“, na određeno vrijeme u trajanju od četiri godine, u punom
radnom vremenu, u Zavodu za eksperimentalnu
fiziku pri Fizičkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu – 1
izvršitelj
3. u suradničko zvanje asistenta iz područja prirodnih znanosti, polje geofizika, u sklopu natječaja Hrvatske zaklade za znanost„Projekt razvoja
karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“ (DOK-2020-01), za rad na projektu
„Severe Weather over the Alpine-Adriatic Region
in Changing Climate (SWALDRIC)“, na određeno
vrijeme, u punom radnom vremenu pri Geofizičkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakul-

diji Fakultetu bili dodatan
izvor financijskih sredstava, oni bi zasigurno uvelike pridonijeli internacionalizaciji kako našeg Fakulteta, tako i našeg Sveučilišta.
U tom kontekstu predložila sam pokretanje samofinancirajućeg sveučilišnog
preddiplomskog studija Psihologije koji je, ujedno, prvi
elaborat sveučilišnog studija
Psihologije na engleskom jeziku u Republici Hrvatskoj.
Zahvaljujući ekspertnosti i
trudu naših kolegica i kolega s Katedre za psihologiju,
a pod vodstvom prodekanice prof. Ine Reić Ercegovac,
ovaj elaborat nije poseban i
vrijedan samo zbog činjenice da je predodređen za realizaciju nastave na engleskom
jeziku, već, prije svega, zbog
sadržajnih novina i specifičnosti koje ga distinktiraju
od svih ostalih sveučilišnih
preddiplomskih studija Psihologije u našoj zemlji. Program je u potpunosti usklađen sa zahtjevima i propisima struke unutar Europske
unije, čime je zagarantirana
mogućnost nastavka studija i na drugim sveučilištima
tog prostora.
Drugi značajan iskorak, koji,
u punom smislu riječi, predstavlja pionirsko promišljanje kako organizacijskog
tako i sadržajnog aspekta
studijskog programa, a kojeg sam predložila i u okviru potrebe konkretnijeg nastavnog i znanstvenog povezivanja s međunarodnim
akterima u visokom obrazovanju, vezan je uz osmišljavanje i pokretanje interdisciplinarnog diplomskog
studija na engleskom jeziku, u suradnji s izraelskim
Academic Sapir Collegeom.
Osim što bi realizacija ovog
studija s izraelskim partnerom bila, prema našim saznanjima, prva takve vrste
u Hrvatskoj, ali i šire, ona

bi predstavljala i svojevrsno mijenjanje paradigmi
uz „uobičajene“ studijske
programe na istorodnim fakultetima. Jedna od misli
vodilja bila je da se naglasi
dimenzija dvaju modernih
društava i njihova perspektiva za budućnost. Takvo
polazište zahtijeva visoko
kompetentan, znanstveni
pristup fundamentalnim
pitanjima, što će poticati i
unaprjeđivati razumijevanje između hrvatskog i izraelskog naroda i njihovih kultura, kako na individualnoj
razini tako i u širem društvenom kontekstu. Na osnovi,
dakle, suradnje na akademskoj razini, želimo sudjelovati u osnaživanju veza između
Izraela i Hrvatske, dviju prijateljskih zemalja, i u uspostavljanju suradnje između
dvaju sustava visokog obrazovanja usmjerene prema
stvaranju budućih interdisciplinarnih stručnjaka iz područja humanistike i društvenih znanosti.
U organizacijskom smislu,
studij će počivati na kolegijima čiji će sadržaj biti u podjednakom omjeru raspodijeljen na, da tako kažem,
hrvatski i izraelski dio. S obzirom da je Hrvatska članica
Europske unije, sadržaj studijskog programa, koji se
odnosi na hrvatski dio, osigurat će relevantne uvide u
suvremene aspekte europskog konteksta. Konkretno,
budući bi studenti na ovom
studiju stekli znanja i razvili sposobnosti koje su i univerzalne i specifične i koje
bi im omogućile zapošljavanje unutar EU-a i izvan nje.
Također, očekuje se da bi po
uspješnom završetku ovog
studija studenti mogli nastaviti svoje visoko obrazovanje
na nekom od odgovarajućih
doktorskih studija.
Diploma ovako postavljenog
studija trebala bi omogućiti
zaposlenja u drugim akademskim i kulturnim ustanovama, medijskim kućama, institucijama državne
i lokalne uprave, privatnom
poduzetništvu i dr. Naime,
naša je namjera kreirati diplomski studij u kojem će se,
slijedom interdisciplinarnosti, umrežavati sadržaji koji
će sezati od uvriježenih područja humanistike i društvenih znanosti pa do sadržaja
poput kibernetičke sigurnosti te pravnih i ekonomskih
pitanja, a koja su imperativi
aktualnih društvenih i gospodarskih kretanja na globalnoj razini. Takvi bi sadržaji, vjerujemo, omogućili
budućim mladim stručnjacima kompetitivnost na međunarodnom tržištu rada, u
široku spektru mogućih zaposlenja.
U kojoj se fazi provedbe nalaze

teta Sveučilišta u Zagrebu – 1 izvršitelj
4. u suradničko zvanje asistenta iz interdisciplinarnih područja znanosti, polje geografija, grana
fizička geografija, u sklopu natječaja Hrvatske
zaklade za znanost„Projekt razvoja karijera mladih
istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“
(DOK-2020-01), za rad na projektu„Relativna promjena morske razine i klimatske promjene duž
istočne obale Jadrana (IP-2019-04)“, na određeno
vrijeme, u punom radnom vremenu, u Zavodu za
fizičku geografiju pri Geografskom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u
Zagrebu – 1 izvršitelj
5. u suradničko zvanje asistenta (naslovno zvanje)
iz područja prirodnih znanosti, polje kemija, grana
fizikalna kemija, na određeno vrijeme u trajanju
od 3 godine, bez zasnivanja radnog odnosa, u

dva nova navedena studija?
- Elaborat preddiplomskog
studija Psihologije već se
nalazi u evaluacijskoj proceduri na sveučilišnoj razini. Iako je elaborat, dakle, u
završnoj fazi propisane administrativne procedure,
nisam posve sigurna da ćemo biti u mogućnosti krenuti s upisima već na jesen. Po
tom se pitanju ulažu veliki
napori na sveučilišnoj razini i ostaje da se vidi kada ćemo krenuti s prvom generacijom studenata.
Što se tiče interdisciplinarnog studija u suradnji s Izraelom, osiguravši prethodno
financijska sredstva za logističku potporu razvijanja
ovog studijskog programa
iz fondova Erasmus mobilnosti, već je znatan dio posla obavljen u domeni definiranja strukture i sadržaja
programa te je u tijeku izrada njegova elaborata. Očekujemo drugi posjet kolega iz
Izraela u listopadu, ali će dinamika daljnjeg rada, kao u
mnogočemu, ovisiti o situaciji vezanoj uz korona virus.
Filozofski fakultet, dakle, ima
već jasno postavljene smjernice svog daljnjeg razvoja i djelovanja?
- Tako je. Moje će drugo mandatno razdoblje svakako biti u velikoj mjeri usredotočeno na navedena dva nova studijska programa, pri
čemu nas čeka velik posao
vezan uz dovršavanje administrativnih procedura, ali i
uz njihovo sustavno promoviranje i plasiranje. Svakako
moram spomenuti i činjenicu da smo dobili dopusnicu
i za sveučilišni diplomski
studij Germanistike, čime
smo osigurali mogućnost
nastavka studiranja njemačkog jezika i književnosti na našem Fakultetu. Po
tom su pitanju velik i kvalitetan posao odradile kolegice s Odsjeka za njemački
jezik i književnost, pod vodstvom pročelnice prof. Eldi
Grubišić Pulišelić. U misiji
svakog fakulteta je uvijek
daljnje unaprjeđivanje znanstveno-istraživačkog rada i
nastavne djelatnosti, kao i
svekoliko razvijanje suradnje unutar akademskog partnerstva između profesora i
studenata. Filozofski fakultet je vrlo aktivno uključen
u proces internacionalizacije na svim razinama te već
godinama provodimo visoko
kvalitetnu suradnju s lokalnom zajednicom i civilnim
sektorom. I dalje ćemo se
truditi rezultatima potvrditi
stožerno mjesto Filozofskog
fakulteta u razvoju humanističkih i društvenih znanosti ali i njegov veliki utjecaj
na izgradnju društva znanja i promicanje znanstvene i nastavne izvrsnosti.

Zavodu za fizikalnu kemiju pri Kemijskom odsjeku
Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta
u Zagrebu – 2 izvršitelja.Sve informacije o uvjetima
natječaja objavljene su i nalaze se na službenoj
internetskoj stranici Prirodoslovno-matematičkog
fakulteta www.pmf.unizg.hr/natječaji.
Rok za podnošenje prijava na točke 1, 3, 4 i 5 natječaja je 30 dana, na točku 2 natječaja 60 dana po
objavljivanju natječaja u “Narodnim novinama”.
Ponude s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz
natječaja dostavljaju se na adresu: Prirodoslovnomatematički fakultet, Dekanat (Kadrovska služba),
Zagreb, Horvatovac 102a ili na e-mail adresu: kadrovska@dekanat.pmf.hr.
Rezultati natječajnog postupka objavit će se na
službenoj internetskoj stranici PMF-a: www.pmf.
unizg.hr (Natječaji).
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SVEUČILIŠTE U SPLITU
MEDICINSKI FAKULTET

SVEUČILIŠTE U SPLITU
POMORSKI FAKULTET
Split, Ruđera Boškovića 37

NAT J E ČA J

objavljuje
NATJEČAJ

za upis studenata u I. godinu poslijediplomskoga sveučilišnog studija
„Tehnologije u pomorstvu“
u akademskoj godini 2020./2021.

I. ZA IZBOR U ZVANJA
- dva nastavnika u naslovnom znanstveno-nastavnom zvanju docenta za područje biomedicine i zdravstva,
polje kliničke medicinske znanosti, na Katedri za kliničku onkologiju.
Pristupnici su dužni dostaviti vlastoručno potpisanu prijavu te trebaju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 46/07,
45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17), Pravilnikom o uvjetima za izbor u znanstvena
zvanja Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj (NN 28/2017) te Pravilnikom
o uvjetima i postupku izbora u zvanja Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Splitu. Potrebna dokumentacija i
dokazi koje je potrebno priložiti za izbor u određeno zvanje objavljeni su na mrežnoj adresi Povjerenstva za
kadrove (http://www.mefst.hr/kadrovi).
II. ZA RAD NA PROJEKTU
- jednog doktoranda, radno mjesto I. vrste - asistent za rad na HRZZ projektu “Otkrivanje organizacije i
funkcije kolesterolove domene u plasma membrani fibroznih stanica leće oka uz primjenu fluorescentnih
metoda” u okviru natječaja Hrvatske zaklade za znanost “Projekt razvoja karijera mladih istraživača - izobrazba novih doktora znanosti” (DOK-2020-01) - na određeno vrijeme u trajanju od 4 godine, a najkasnije
do završetka projekta s punim radnim vremenom
Obvezni uvjeti natječaja:
- završen diplomski sveučililšni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij fizike, biofizike, medicine i sl.)
- izvrsno poznavanje engleskog jezika u govoru i psimu
- poznavanje programiranja i primjene statističkih metoda
Prijava na HRZZ projekt treba sadržavati: vlastoručno potpisanu prijavu, životopis, dokaz o hrvatskom
državljanstvu (preslik domovnice ili osobne iskaznice), motivacijsko pismo u kojem se jasno navodi razlog
natjecanja za navedeno radno mjesto te dokumente kojima se dokazuju tražene kvalifikacije i iskustvo,
ovjereni preslik diplome, preslik svih ocjena tijekom studiranja, dvije preporuke mentora ili profesora, i
druge potvrde kojima se dokazuje isupnjavanje traženih uvjeta, elektronički zapis ili potvrda o podacima
evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ne stariju od 6 mjeseci), potvrdu o nekažnjavanju (ne stariju od 6 mjeseci). Najbolji kandidati bit će pozvani na razgovor, uz mogućnost
dodatnog testiranja i dostave dodatne dokumentacije.
III. ZA RAD NA PROJEKTU
- jednog doktoranda, radno mjesto I. vrste - asistent za rad na HRZZ projektu „ Karakterizacija kandidat
gena za kongenitalne anomalije bubrega i urotrakta (CAKUT) tijekom razvoja u miša i čovjeka“ u okviru
natječaja Hrvatske zaklade za znanost „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora
znanosti“ (DOK-2020-01) – na određeno vrijeme u trajanju od 4 godine, a najkasnije do završetka projekta
s punim radnim vremenom
Obvezni uvjeti natječaja:
- završen diplomski sveučililšni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij biologije, molekularne biologije, medicine, dentalne medicine, farmacije ili veterine,
- iskustvo u istraživanu razvoja bubrega u urotrakta
- izvrsno poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu
Prijava na HRZZ projekt treba sadržavati: vlastoručno potpisanu prijavu, životopis,u Europass formi, dokaz
o hrvatskom državljanstvu (preslik domovnice ili osobne iskaznice), motivacijsko pismo u kojem se jasno
navodi razlog natjecanja za navedeno radno mjesto te dokumente kojima se dokazuju tražene kvalifikacije i iskustvo, ovjereni preslik diplome, preslik svih ocjena tijekom studiranja, dvije preporuke mentora ili
profesora, i druge potvrde kojima se dokazuje isupnjavanje traženih uvjeta, elektronički zapis ili potvrda o
podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ne stariju od 6 mjeseci), potvrdu o nekažnjavanju (ne stariju od 6 mjeseci). Najbolji kandidati bit će pozvani na razgovor, uz
mogućnost dodatnog testiranja i dostave dodatne dokumentacije.
IV. ZA RAD NA PROJEKTU
- jednog doktoranda, radno mjesto I. vrste - asistent za rad na HRZZ projektu br. 2593 “Reguliranje funkcije štitne i doštitne žlijezde i homeostaze kalcija u krvi” u okviru natječaja Hrvatske zaklade za znanost “Projekt razvoja karijera mladih istraživača - izobrazba novih doktora znanosti (DOK-2020-01) - na određeno
vrijeme u trajanju od 4 godine, a najkasnije do završetka projekta s punim radnim vremenom
Obvezni uvjeti natječaja:
- završen sveučililšni diplomski studij matematike, fizike, računarstva ili informacijske i komunikacijske tehnologije (usmjerenje - obrada informacija ili telekomunikacije i informatika)
Dodatni uvjeti natječaja:
- zbog specifičnosti posla na projektu traži se osoba koja dobro poznaje osnove programiranja i statističke
metode te ima iskustva u korištenju programa R, SPSS i SAS.
- izvrsno poznavanje engleskog jezika
Prijava na HRZZ projekt treba sadržavati: vlastoručno potpisanu prijavu, životopis,u Europass formi, dokaz
o hrvatskom državljanstvu (preslik domovnice ili osobne iskaznice), ovjereni preslik diplome, preslik svih
ocjena tijekom studiranja, i druge potvrde kojima se dokazuje isupnjavanje traženih uvjeta, elektronički
zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ne
stariju od 6 mjeseci), potvrdu o nekažnjavanju (ne stariju od 6 mjeseci). Najbolji kandidati bit će pozvani na
razgovor, uz mogućnost dodatnog testiranja i dostave dodatne dokumentacije.
Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na
natječaj pozvati se na to pravo, odnosno priložiti propisane dokaze o tom statusu, dokaz iz kojeg je vidljivo
na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i sl.) te potvrdu o
statusu nezaposlene osobe. Kandidati koji se pozivaju na Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog
rata i članovima njihovih obitelji isti mogu vidjeti na web adresi Ministarstva hrvatskih branitelja: https://
branitelji.gov.hr/.
Za kandidate prijavljene na natječaj, a koji ispunjavaju formalne uvjete, poslodavac pridržava pravo izvršiti
provjeru znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta i intervju. U slučaju provedbe navedenih provjera kandidati su im obvezni pristupiti, a u protivnom će se smatrati da su odustali od
prijave na natječaj.
Osoba koja nije podnijela pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja ne
smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke
i priloge na način kako je navedeno u natječaju.
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o izboru.
Na oglašeni natječaj mogu se javiti osobe oba spola.
Rok natječaja za prijavu za izbor u zvanja pod I. i za rad na projektima pod II., III. i IV. je 30 dana od dana
objave u službenom glasilu „Narodne novine“.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se na adresu: Medicinski fakultet u Splitu,
Služba kadrovskih poslova, Šoltanska 2, 21000 Split.

Poslijediplomski sveučilišni studij „Tehnologije u pomorstvu“ izvodi se u punom radnom vremenu ili s dijelom
radnog vremena i traje 3 (tri) godine, a njegovim završetkom stječe se 180 ECTS bodova i akademski stupanj
doktora znanosti (dr. sc.) iz područja tehničkih znanosti, polja tehnologija prometa i transporta.
1.UVJETI ZA UPIS
Pravo prijave na Natječaj za upis imaju državljani Republike Hrvatske te pod istim uvjetima i strani državljani
koji:
I.
pristupnici koji su završili sveučilišni dodiplomski ili diplomski studij (dipl. ing. struke nakon četverogodišnjeg studija ili magistar struke nakon studija po Bolonjskom sustavu 3+2 ili integrirani studij 0+5) te postigli
ekvivalent od 300 ECTS (uključujući preddiplomski studij) iz područja tehničkih znanosti, studija: diplomski
sveučilišni studij iz strojarstva, industrijskog inženjerstva, pomorske nautike, brodostrojarstva, pomorskih
elektrotehničkih i informatičkih tehnologija, pomorskih sustava i procesa, pomorskih tehnologija jahti i
marina, pomorskog menadžmenta, elektrotehnike, elektronike, računarstva, diplomskih sveučilišnih studija
Nautika i tehnologija pomorskog prometa, Brodostrojarstvo i tehnologija pomorskog prometa, Tehnologija
i organizacija prometa, Logistika i menadžment u pomorstvu i prometu, Cestovni promet, Gradski promet,
Informacijsko-komunikacijski promet, Poštanski promet, Vodni promet, Zračni promet, Željeznički promet,
Inteligentni transportni sustavi i logistika, Logistika, Aeronautika, Integrirani studij vojnog pomorstva (Vojna nautika i Vojno brodostrojarstvo). Za pristupnike za koje Povjerenstvo za poslijediplomski studij zatraži
dodatna znanja iz znanstvenog polja tehnologije prometa i transporta, Fakultetsko vijeće će na prijedlog Povjerenstva usvojiti razlikovne predmete koje pristupnik mora upisati za poslijediplomski studij kojim se može
steći do 60 ECTS bodova.
II.
pristupnici koji su stekli akademski stupanj magistra znanosti kojeg su stekli na osnovi studijskih programa
započetih prije reforme visokoškolskog obrazovanja 2005. godine iz područja tehničkih znanosti.
Akademski stupanj magistra znanosti omogućava početak poslijediplomskog studija priznavanjem do 60
ECTS bodova. Točan broj ECTS bodova koji se pristupniku priznaje kao ekvivalent stupnju magistra znanosti
utvrđuje Povjerenstvo za poslijediplomski studij za svakog pristupnika pojedinačno. Pristupnik ne može biti
oslobođen obaveza stjecanja ECTS bodova koji se odnose na izradu doktorske disertacije.
III.
pristupnici koji su završili sveučilišni dodiplomski ili diplomski sveučilišni studij na stranom sveučilištu, dužni
su o svom trošku pribaviti i prilikom prijave na Natječaj dostaviti rješenje nadležnog tijela o akademskom priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije u svrhu upisa na ovaj studij. Povjerenstvo za poslijediplomski
studij za ovakve polaznike može odrediti razlikovne ispite. O njihovom ispunjavanju uvjeta za upis na Studij
odlučuje Fakultetsko vijeće na prijedlog Povjerenstvo za poslijediplomski studij.
IV.
Pristupnici koji su započeli studiranje na drugim poslijediplomskim srodnim studijima mogu zatražiti upis na
Studij uz priznavanje ECTS bodova. Priznavanje bodova radi Povjerenstvo za poslijediplomski studij.
Na poslijediplomski sveučilišni studij „Tehnologije u pomorstvu“ mogu se upisati pristupnici koji su završili
prethodne razine studija navede u pod točkama I.,II. i III. s prosječnom ocjenom od najmanje 3,5.
Iznimno, Povjerenstvo za poslijediplomski studij može odobriti upis i kandidatima s prosječnom ocjenom manjom od 3,5 uz preporuke dva nastavnika Studija ili uz pozitivno ocjenjenu znanstveno-istraživačku aktivnost
od strane Povjerenstva za poslijediplomski studij.
Pristupnik mora poznavati engleski jezik u mjeri koja osigurava neometano praćenje znanstvene literature
(razina B2).
Pristupnik koji se prijavi na natječaj i ispunjava uvjete, pozvat će se na razgovor u cilju utvrđivanja motiviranosti i interesa u istraživanju odabranog usmjerenja, uz mogućnost provjere njegovih kompetencija. Temeljem
navedenoga, konačnu odluku o upisu pristupnika donosi Povjerenstvo za poslijediplomski studij.
Prije prijave na natječaj, pristupnik mora u dogovoru s mentorom:
- odrediti preliminarnu temu doktorskog rada: prijedlog naslova doktorskog rada na hrvatskom i engleskom
jeziku,
- obrazložiti preliminarnu temu,
- napraviti temeljni cilj i plan istraživanja,
- napraviti metodologiju i hodogram istraživanja,
- odrediti očekivani izvorni znanstveni doprinos doktorskog rada,
- izraditi popis radova, primjerke objavljenih radova i dokaze (potvrde) drugih aktivnosti na kojima je pristupnik dobio ECTS bodove,
- izraditi financijski plan istraživanja,
- izraditi kratak životopis s opisom znanstvenog i stručnog djelovanja.
Pristupnik koji studira s dijelom radnog vremena mora prilikom upisa priložiti izjavu da mu raspoloživo radno
vrijeme omogućava ispunjenje studentskih obaveza prema planu Studija.
2.BROJ PRISTUPNIKA, TROŠKOVI I TRAJANJE STUDIJA
Natječaj se raspisuje za 10 studenata.
Troškovi studija za prvu godinu studija u akademskoj godini 2019./2020. iznose 30.000,00 kuna a student
ih može podmiriti u dvije jednake rate, prije početka 1. odnosno 2. semestra na računu otvorenom kod OTP
banke d.d. na broj IBAN: HR2324070001100059179, poziv na broj HR00 044, a dokaz o uplati dostavlja se
prilikom upisa. Student je dužan platiti i upisninu u iznosu od 400,00 kuna.
Ukupna cijena studija iznosi 90.000,00 kuna.
Studenti koji su izabrani u suradničko zvanje asistenta, a zaposleni su na Fakultetu, ne snose redoviti trošak
studija, koji će se subvencionirati raspoloživim sredstvima iz državnog proračuna.
Studenti koji upisuju Studij u punom radnom vremenu obvezni su ga završiti u roku od 3 godine, a maksimalno u roku od 6 godina (3 apsolventske godine) od dana početka održavanja nastave. Studenti koji upisuju
Studij s dijelom radnog vremena obvezni su ga završiti u roku od 5, a maksimalno od 8 godina od dana početka održavanja nastave.
Prijave s potrebnom dokumentacijom podnose se poštom ili donose osobno na protokol Fakulteta do 4.
rujna 2020. godine na adresu: Sveučilište u Splitu, Pomorski fakultet, Ruđera Boškovića 37, 21000 Split, uz
naznaku Natječaj za upis na poslijediplomski sveučilišni studij „Tehnologije u pomorstvu“.
Uz prijavu na Natječaj pristupnik prilaže popunjene i potpisane obrasce PDS-1 (Prijava na natječaj), PDS-2
(Prijedlog preliminarne teme doktorata) i PDS-3 (Hodogram istraživanja i aktivnosti u sklopu doktorata) i
dokumente zatražene u njima te dokaz o znanju engleskog jezika. S pristupnicima koji nemaju odgovarajući
dokaz o znanju engleskog jezika, obavit će se razgovor na engleskom jeziku
Prijavni obrasci mogu se popuniti na engleskom ili hrvatskom jeziku i dostupni su na web stanici: http://
www.pfst.unist.hr/hr/buduci-studenti/doktorski-studij.
Izvornike dokumenata student je dužan dati na uvid prilikom upisa.
Na Natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola. Riječi i pojmovni sklopovi koji se koriste u
Natječaju, a koji imaju rodno značenje, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom
rodu odnose se na jednak način na muški i ženski rod.
Sve potrebne informacije mogu se dobiti na web stranici Fakulteta http://www.pfst.unist.hr/hr/buduci-studenti/doktorski-studij, na e-mail helena.bule@pfst.hr, ivujovic@pfst.hr, ili putem telefona na broj:
021/619414.
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MEĐUNARODNI USPJEH HRVATSKOG FILOZOFA

Prof. Zdravko Radman
urednik specijalnog izdanja
prestižnog časopisa u
području filozofije uma
Jedan od najprestižnijih časopisa u području filozofije uma, posebice svijesti, Journal of
Consciousness Studies u svom najnovijem broju (Vol. 27., No.3-4, March/April 2020),
donosi tematsku zbirku članaka pod naslovom Acting Ahead of Actuality: On the
Temporally Extened Mind.
Piše

Ivan Perkov

P

rofesor Radman, koji je
odnedavno vanjski suradnik na Odsjeku za
filozofiju Fakulteta hrvatskih studija, autor je međunarodno zapaženih publikacija u području interdisiciplinarnog istraživanja uma u kojima
redovito povezuje i potiče na
suradnju, kako filozofe tako i
neuroznanstvenike i istraživače mozga, kognitivne psihologe, antropologe, lingviste i dr.
Njegov je rad, kao rijetko kojeg
od naših stručnjaka u tom području istraživanja, prepoznat
na međunarodnoj sceni, a svoju
afirmaciju zaslužio je ponajviše trima uredničkim knjigama
koje je objavio u zadnjih nekoliko godina kod vrhunskih svjetskih izdavača pa ćemo se uvodno, i ukratko, osvrnuti na njih.

Knjige kod uglednih izdavača
U knjizi sabranih eseja pod
naslovom Knowing Without
Thinking: Mind, Action, Cognition and the Phenomenon
of the Background (Palgrave
Macmillan, 2012) Radman je
okupio niz renomiranih autora s motivom da objasne
pojam pozadinskog znanja
(the background), o kojemu je
u filozofiji bilo pojedinačnih
priloga, no ovo je, čini se, prva cjelovita knjiga posvećena tom složenom i važnom,
ali mahom zanemarenom, fenomenu. Uvodni esej napisao
je nedavno preminuli Hubert
Dreyfus, veliko ime američke i
svjetske filozofije, posebno zaslužan za afirmaciju kontinentalne filozofije u anglo-američkoj kulturi, te jedan od prvih
istaknutih kritičara umjetne
inteligencije.
U svojoj sljedećoj knjizi,
The Hand, an Organ of the
Mind: What the Manual Tells
the Mental (The MIT Press,
2013), Radman je ponovno
uspio motivirati na suradnju
veći broj istaknutih filozofa i
znanstvenika. Posebnost ove
publikacije jest u pokušaju da
se prevlada jaz između motoričkog (što redovito kategoriziramo kao niži oblik spoznaje)
i mentalnog (koje asociramo s
višom kognicijom). U odvojenim poglavljima tematizira se
dodir i interpersonalnost, gesta i govor, manualne vještine te umjetna ruka. Predgovor zborniku napisao je Jesse
Prinz, a među ostalim autorima su imena kao što su Andy
Clark, Shaun Gallagher, Jonathan Cole, Natalie Depraz,
Dan Hutto, Richard Menary,
Michael Wheeler i dr.

Naslovnica tematskog izdanja
Tu su još, iz ove sfere istraživanja, Alain Berthoz i Chris
Frith. Potonji je napisao sadržajan Postscript, koji lijepo sažima i sintetski zaokružuje zbirku.

Fokus na “mozak
koji predviđa”

prof. Zdravko Radman
Treća knjiga u nizu – Before Consciousness: In Search of the Fundamentals of
Mind (Imprint Academic,
2 017) – bav i se propitivanjem uloge i značaja nesvjesnoga za cjelovitije razumijevanje uma, koji je zapravo
(suprotno uvriježenoj predodžbi) tek manjim dijelom
svjestan. Tu ponovno nailazimo na neka značajna
imena suvremene filozofije
uma, fenomenologije i neuroznanosti. Uvodni esej napisao je jedan vodećih suvremenih autoriteta u području istraživanja mozga,
Joseph LeDoux, pa je već
njegov odaziv da napiše prilog specijalno za tu priliku
potvrda izvrsnosti projekta.

Svoj četvrti urednički uradak Radman je odlučio objaviti kao poseban tematski blok
(special issue) u časopisu. Taj
put, prema njegovim riječima,
zahtjevniji je od uređivanja
knjige sabranih eseja utoliko
što je za svaki članak u časopisu potrebno osigurati tri neovisne (peer review) recenzije,
čiji autori imaju kritičke i konstruktivne primjedbe, koje se
onda dostavljanju autorima na
reviziju, pa povratno na uvid
uredniku i ponekad recenzentima. Takav postupak zahtjeva
od urednika mnogo kontinuiranog i koncentriranog angažmana, pa u načelu od prihvaćanja tematskog bloka do izlaska iz tiska prođu dvije godine
ili više. No publiciranje u časopisima danas se više vrednuje
u akademskoj zajednici, a među autorima se preferira jer je
dostupnost (visibility) – pa onda i citiranost – znatno brža nego što je to slučaj s uredničkim
knjigama.
Valja napomenuti kako značaj i ‘težinu’, časopisa uvelike
određuje sastav uređivačkog

savjeta, koji u slučaju JCS, osim
ostalih, čine eminentna imena
kao što su: David Chalmers,
Daniel Dennett, Karl Friston,
Stuart Hameroff, George Lakoff, Roger Penrose, David Rosenthal, Max Velmans. Može se
pretpostaviti da je upravo zato
konkurencija za objavljivanje
u časopisu takvoga ranga iznimno velika, a posebice to vrijedi
za uređivanje tematskog broja.
U svojoj najnovijoj publikaciji Zdravko Radman se usredotočuje na svojstvo i sposobnost
našeg živčanog i mentalnog
sustava da neprestano stvara
scenarije onoga što se čini najizglednijim da će se dogoditi.
Naime, suprotno popularnoj
predodžbi kako nam naš mozak/um dostavlja vjernu sliku
svijeta kakav jest u aktualnom
trenutku, novija istraživanja
pokazuju kako naš um čini više od toga: projicirajući situacije
koje se čine najvjerojatnijima
priprema nas na ‘sljedeći korak’, a to je od iznimna značenja za nas kao aktivna bića u
stalnoj dinamičnoj interakciji s okruženjem. U protivnom
bismo uvijek kasnili u svojim
reakcijama. U zadnjih desetak i više godina ta anticipatorna moć mentalnog svodi se
mahom na ‘mozak koji predviđa’ (predictive brain). Smatrajući kako anticipiranje podrazumijeva više od samog
predviđanja (u smislu minimiziranja moguće pogreške),
Radman sugerira odmak od
mainstreama tako što proširuje postojeći spektar elementa
koji uključuje: očekivanja, nade, želje, emocionalne reakcije, raspoloženja, iskustvo, stavove i sl. U svom prilogu – u Postscriptu – on u tu svrhu uvodi i
promovira novi izraz aheadness
(kojega bismo uz dosta poteškoća mogli prevesti kao ‘ono unaprijed’), kako bi naglasio da anticipacija nije puko kalkuliranje
rizika već je složeni proces utjelovljenog uma koji se u oblikovanju očekivanja rukovodi dosad zanemarenim komponentama mentalnog.
Među autorima nailazimo
na imena kao što su: Shaun
Gallgher, Michael Graziano,
Ezequiel Morsella, Mauro Maldonato, Michael Kirchhoff,
Scott Jordan, David Huron i
dr., koji svaki iz svoje istraživačke perspektive donosi najnovije spoznaje vezane za ovo
intrigantno svojstvo ljudskog
mozga i uma.
Filozofija uma danas je zasigurno jedna od najvitalnijih
grana filozofije. Nije pretjerano
reći da joj je Zdravko Radman
uspio dati nemali doprinos svojim inovativnim pristupom i
kreativnim propitivanjima.

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI
FAKULTET
Zagreb, Horvatovac 102a
Fakultetsko vijeće Prirodoslovno-matematičkog fakulteta na temelju članka 82. i 89. Statuta Fakulteta
raspisuje

NAT J E ČA J

za izbor
u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktorand
za rad na HRZZ projektu “Discontinuous stochastic processes and non-local operators” iz područja prirodnih
znanosti, polje matematika, na određeno vrijeme pri
Matematičkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog
fakulteta Sveučilišta u Zagrebu – 1 izvršitelj.
Sve informacije o uvjetima natječaja objavljene su i nalaze se na službenoj internetskoj stranici Prirodoslovnomatematičkog fakulteta www.pmf.unizg.hr/natječaji.
Ponude s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja
dostavljaju se na adresu: Prirodoslovno-matematički
fakultet, Matematički odsjek, Zagreb, Bijenička 30,
najkasnije u roku od 30 dana od objavljivanja natječaja
u Narodnim novinama. Rezultati natječajnog postupka
objavit će se na službenoj internetskoj stranici PMF-a:
www.pmf.unizg.hr (Natječaji).

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI
FAKULTET
Zagreb, Horvatovac 102a

      Fakultetsko vijeće Prirodoslovno-matematičkog
fakulteta na temelju članka 82. Statuta Fakulteta
raspisuje

NAT J E ČA J

za izbor
u znanstveno-nastavno zvanje redoviti profesor – 1.
izbor (naslovno zvanje) iz područja prirodnih znanosti,
polje matematika, grana geometrija i topologija, bez
zasnivanja radnog odnosa, pri Matematičkom odsjeku
Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu – 1 izvršitelj.
Sve informacije o uvjetima natječaja objavljene su i nalaze se na službenoj internetskoj stranici Prirodoslovnomatematičkog fakulteta www.pmf.unizg.hr/natječaji.
Ponude s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja
dostavljaju se na adresu: Prirodoslovno-matematički
fakultet, Matematički odsjek, Zagreb, Bijenička 30,
najkasnije u roku od 30 dana od objavljivanja natječaja
u Narodnim novinama. Rezultati natječajnog postupka
objavit će se na službenoj internetskoj stranici PMF-a:
www.pmf.unizg.hr (Natječaji).

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI
FAKULTET
Zagreb, Horvatovac 102a
raspisuje

NAT J E ČA J

za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu suradnik
na projektu „Klimatska ranjivost Hrvatske i mogućnost
prilagodbe urbanih i prirodnih okoliša (klima-4HR; KK.
05.1.1.02.000), na određeno vrijeme, u punom radnom
vremenu pri Geofizičkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj.
Sve informacije o uvjetima natječaja objavljene su i nalaze se na službenoj internetskoj stranici Prirodoslovnomatematičkog fakulteta www.pmf.unizg.hr/natječaji.
Prijave na natječaj, zajedno s dokazima o ispunjavanju
formalnih uvjeta natječaja, dostavljaju se na adresu:
Prirodoslovno-matematički fakultet, Služba Dekanata
(kadrovski poslovi), Zagreb, Horvatovac 102a, ili na
e-mail adresu: kadrovska@dekanat.pmf.hr najkasnije u
roku od 12 dana od dana objave natječaja u Narodnim
novinama.
Rezultati natječajnog postupka objavit će se na službenoj internetskoj stranici PMF-a: www.pmf.unizg.hr
(Natječaji).
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Sveučilište u Splitu,
Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje,

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
METALURŠKI FAKULTET

raspisuje
N AT J E Č A J

raspisuje
JAVNI NATJEČAJ

Za izbor:
- jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje docent za znanstveno područje tehničkih znanosti, polje računarstvo i odgovarajuće radno mjesto.
Pristupnici koji se javljaju na natječaj moraju, pored uvjeta navedenih u natječaju, ispunjavati i
opće uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03,
198/03, 105/04, 174/04, 2/07-Odluka USRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14-Odluka
USRH, 60/15 i 131/17) i uvjete iz Odluke Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i
stručne djelatnosti (NN 106/06) odnosno Odluke Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu
nastavne i znanstveno stručne djelatnosti (NN 122/17) te su o svemu dužni dostaviti odgovarajuće
dokaze.
Pristupnici uz potpisanu prijavu prilažu: životopis, dokaz o državljanstvu, a strani državljani dužni su
priložit i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika C2 razina, dokaz o odgovarajućoj stručnoj spremi iz
koje se može utvrditi da pristupnik ispunjava uvjete za izbor u odgovarajuće zvanje i radno mjesto,
bibliografiju te podatke o znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti (životopis te bibliografiju s
podatcima o znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti, potrebno je dostaviti i na CD-u), dokaz o
navedenim poželjnim iskustvima u radu.
Ako su pristupnici kvalifikaciju stekli u inozemstvu trebaju dostaviti rješenje o priznavanju inozemne
visokoškolske kvalifikacije.
Pristupnici prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to
pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.
Pristupnici koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno posebnim propisima dužni
su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo
pod jednakim uvjetima utvrđenim natječajem, a na temelju uredne, potpune i pravovremene prijave na natječaj.
Za pristupnike koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju temeljem odredbi Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 121/17). Popis potrebne
dokumentacije dostupan je na poveznici https://branitelji.gov.hr//zaposljavanje-843/843.
Sve zakašnjele i nepotpune prijave neće se razmatrati niti će podnositelji takvih prijava naknadno biti
pozvani da dopune prijave.
Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a pri izboru kandidat će priložiti izvornik.
Prijavom na natječaj, pristupnici natječaja su suglasni da Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog
postupka sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka.
Prijave s dokazom o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 30 dana od objave natječaja koji je
posljednji objavljen u odgovarajućim medijima.
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno čl. 13. st. 2. Zakona o ravnopravnosti spolova
N.N. 69/17.
O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni pismenim putem.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se na adresu: Fakultet elektrotehnike,
strojarstva i brodogradnje u Splitu, Ruđera Boškovića 32., 21000 Split.

Sveučilište u Splitu
Fakultet građevinarstva,
arhitekture i geodezije
poništava dio
NATJEČAJA

Poništava se dio javnog natječaja objavljenog dana 24. veljače 2020.
godine u listu Universitas te 28. veljače 2020. godine u Narodnim
novinama br. 22/2020., na portalu Euraxess i na web stranicama
Fakulteta građevinarstva, arhitekture i geodezije u Splitu i to natječaj
pod rednim brojem:
4). za izbor jednog suradnika na radno mjesto I. vrste u suradničkom
zvanju poslijedoktorand za znanstveno područje Tehničke znanosti,
znanstveno polje Građevinarstvo na određeno vrijeme u punom
radnom vremenu na Katedri za betonske konstrukcije i mostove;
5). za izbor jednog suradnika na radno mjesto I. vrste u suradničkom
zvanju asistent za znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno polje Građevinarstvo na određeno vrijeme u punom radnom
vremenu na Katedri za metalne i drvene konstrukcije;
8.) za izbor jednog nastavnika na radno mjesto I. vrste u znanstvenonastavnom zvanju redoviti profesor za znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno polje Geodezija na neodređeno vrijeme u
punom radnom vremenu na Katedri za geodeziju i geoinformatiku.
Sveučilište u Splitu

Fakultet građevinarstva,
arhitekture i geodezije
raspisuje
NATJEČAJ

1.) za izbor jednog suradnika na radno mjesto I. vrste u suradničkom
zvanju poslijedoktorand za znanstveno područje Tehničke znanosti,
znanstveno polje Građevinarstvo na određeno vrijeme u punom
radnom vremenu na Katedri za betonske konstrukcije i mostove;
2.) za izbor jednog suradnika na radno mjesto I. vrste u suradničkom
zvanju asistent za znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno polje Građevinarstvo na određeno vrijeme u punom radnom

Za izbor

1. jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju redoviti profesor u trajnom
zvanju u znanstvenom području Prirodne znanosti, znanstvenom polju Geologija, znanstvenoj grani Mineralogija i petrologija, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom,
2. jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju izvanredni profesor u znanstvenom područjuTehničke znanosti, znanstvenom polju Metalurgija, na određeno vrijeme, s punim radnim
vremenu u Zavodu za procesnu metalurgiju.
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Pristupnici moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i
Odlukom Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u
znanstveno-nastavna zvanja i o svemu su dužni dostaviti odgovarajući dokaz.
Prednost za pristupnike iz točke 2. je iskustvo i kompetencije za održavanje nastave iz specifične grupe predmeta na preddiplomskom sveučilišnom studiju Sigurnost, zdravlje na radu i radni okoliš:Toksikologija, Opasne
tvari u okolišu, Održivo gospodarenje otpadom i Onečišćenje i zaštita tla.
Uz prijavu na natječaj (obvezno potpisanu) potrebno je priložiti (u tiskanom obliku i na CD-u)
- životopis (obvezno potpisan),
- dokaz o državljanstvu,
- diplomu/diplome (ili rješenje o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije) o odgovarajućoj stručnoj spremi iz koje se može utvrditi ispunjavanje uvjeta za izbor,
- dokaz o znanju hrvatskog jezika stupanj C2 prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike
(strani državljani),
- bibliografiju i podatke o znanstveno, nastavnoj i stručnoj djelatnosti.
Pristupnici mogu biti pozvani na razgovor.
Pristupnik koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na
natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale pristupnike samo pod jednakim uvjetima.
Da bi ostvario to pravo, dužan je u prijavi priložiti svu potrebnu dokumentaciju propisanu zakonom kojom to
potvrđuje, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo navedeno
pravo te dokaz da je nezaposlen.
Potpuna prijava smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom natječaju. Pristupnikom prijavljenim na natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese pravovremenu i potpunu prijavu
sa svim prilozima te ispunjava formalne uvjete iz natječaja. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se
razmatrati niti će se podnositelji nepotpunih prijava pozvati na dopunu prijave. Osobe koje podnesu nepotpune ili nepravovremene prijave na natječaj te osobe koje ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja
ne smatraju se pristupnicima prijavljenim na natječaj niti će se obavještavati o rezultatima natječaja.
Natječaj je otvoren 30 dana od dana objave u Narodnim novinama. Prijave na natječaj s traženom dokumentacijom poslati poštom ili osobno donijeti na adresu: Sveučilište u Zagrebu Metalurški fakultet, Aleja narodnih
heroja 3, 44000 Sisak, s naznakom‘’PRIJAVA NA NATJEČAJ’’s naznakom radnog mjesta.
Obnašateljica dužnosti dekana
Metalurškog fakulteta
izv.prof.dr.sc. Zdenka Zovko Brodarac
Sisak, 18. lipnja 2020. godine

vremenu na Katedri za metalne i drvene konstrukcije;
3.) za izbor jednog nastavnika na radno mjesto I. vrste u znanstvenonastavnom zvanju redoviti profesor za znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno polje Geodezija na neodređeno vrijeme u
punom radnom vremenu na Katedri za geodeziju i geoinformatiku;
4.) za izbor jednog nastavnika na radno mjesto I. vrste u znanstvenonastavnom zvanju izvanredni profesor za znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno polje Građevinarstvo na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu na Katedri za teoriju konstrukcija;
5). za izbor jednog suradnika na radno mjesto I. vrste u suradničkom
zvanju asistent za znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno polje Građevinarstvo na određeno vrijeme u punom radnom
vremenu na Katedri za betonske konstrukcije i mostove;
6.) za izbor jednog suradnika na radno mjesto I. vrste u suradničkom
zvanju asistent za znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno polje Građevinarstvo na određeno vrijeme (do povratka
privremeno nenazočne poslijedoktorandice sa rodiljnog dopusta) u
punom radnom vremenu na Katedri za privrednu hidrotehniku.
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova (NN 82/08, 69/17).
Pristupnik koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo
odnosno priložiti propisane dokaze o tom statusu.
Pristupnici koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u
skladu sa člankom 102. i 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz
Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN br. 121/17) imaju
prednost pri zapošljavanju u odnosu na ostale kandidate samo pod
jednakim uvjetima i dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih
uvjeta priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
Prijave se podnose protokolu Fakulteta osobno ili poštom u roku od
30 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama, na adresu:
Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije u Splitu, Matice hrvatske 15, s naznakom - za natječaj.
Pristupnici su dužni ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znan-

stvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN br. 123/03, 198/03,
105/04, 174/04, 46/07, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15 i 131/17)
i uvjete utvrđene Odlukom Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za
ocjenu nastavne i znanstveno-stručne djelatnosti u postupku izbora
u znanstveno-nastavna zvanja (NN 122/17), a uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj treba u 2 primjerka priložiti:
- životopis
- presliku diplome diplomiranog inženjera građevinarstva odnosno
magistra inženjera građevinarstva (točke 1.,2.,4. 5. i 6.)
- presliku diplome diplomiranog inženjera geodezije odnosno magistra inženjera geodezije i geoinformatike (točka 3.)
- dodatke diplomi s preddiplomskog i diplomskog studija s prijepisom ocjena odnosno njemu izjednačene potvrde ukoliko je završen
dodiplomski studij (točka 2., 5. i 6.)
- dokaz o stečenom akademskom stupnju doktora znanosti (točke
1.,3. i 4.)
- opis nastavne, znanstvene i stručne djelatnosti (točke 3. i 4.)
- popis znanstvenih i stručnih radova (točke 3. i 4.)
- druge dokaze iz kojih je razvidno da pristupnik ispunjava uvjete
natječaja
Prijavom na natječaj pristupnici su izričito suglasni da Fakultet smije
koristiti, prikupljati i obrađivati podatke u svrhu provedbe natječaja.
Fakultet zadržava pravo provođenja testiranja znanja i vještina te
održavanja razgovora za prijavljene pristupnike koji zadovoljavaju
formalne uvjete navedene u natječaju.
Osobe koje podnesu nepotpune i nepravodobne prijave ne smatraju se pristupnicima prijavljenima na natječaj.
U slučaju nastanka nepredvidljivih okolnosti Fakultet građevinarstva,
arhitekture i geodezije u Splitu pridržava pravo ne donijeti odluku
o izboru pristupnika te poništiti ili obustaviti natječaj bez posebnog
obrazloženja.
Svi pristupnici iz ovog natječaja koji se prijavljuju na radno mjesto za
koje su dužni upisati poslijediplomski sveučilišni (doktorski studij)
temeljem Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju,
Fakultet će uputiti na odgovarajući studij u Republici Hrvatskoj, što će
se regulirati ugovorom o radu.
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Sveučilište u Splitu
STUDIJ HOTELIJERSTVO I GASTRONOMIJA
Poništava i objavljuje raspis

NATJEČAJa
1. Poništava se natječaj za izbor u naslovno zvanje predavač u
znanstvenom području drušvenih znanosti, znanstveno polje
pravo a koji je objavljen na mrežnim stranicama Sveučilišta u Splitu
i sveučilišnom listu Univeristas od 30. prosinca 2019. godine.
2. RASPISUJE SE NATJEČAJ ZA:

Rektor Dragan Ljutić, autori bista Duje Matetić, Davor Kamenjarin i Marko Buvinić i prof. Kažimir Hraste stručni voditelj projekta
prilikom svečanog otkrivanja brončanih bista u sklopu studentskog projekta Park skulptura Kampus

PARK SKULPTURA SVEUČILIŠTA U SPLITU

Biste velikana
na Kampusu
Izrada brončanih poprsja Ruđera Boškovića, don Frane Bulića i Marka Marulića, zaslužnika
usko vezanih uz Dalmaciju, podrijetlom ili prostorom životnog i profesionalnog djelovanja,
obuhvatila je područja znanosti, humanizma i hrvatskoga jezika
Piše

Mila Puljiz

P

ovodom proslave Dana
Sveučilišta, na Kampusu su, točnije uz
istočni zid kompleksa
Sveučilišne knjižnice u Splitu svečano otkrivene tri biste,
Ruđera Boškovića, don Frane
Bulića i Marka Marulića, čiji su autori nositelj projekta i
asistent na odsjeku kiparstva

Umjetničke akademije u Splitu Duje Matetić, student diplomskog studija kiparstva
Davor Kamenjarin i magistar
kiparstva Marko Buvinić, uz
stručno vodstvo prof. Kažimira Hraste. Riječ je o projektu
“Park skulptura Kampus” koji je nositelj projekta prijavio
na natječaj za dodjelu sredstava ostvarenih od upisnina
studenata Sveučilišta u Splitu. Projekt je realiziran uzastopno u razdoblju od tri aka-

demske godine.
Osnova čitavog projekta
bila je izrada brončanih poprsja posvećenih istaknutim
pojedincima iz naše prošlosti
s ciljem da se obuhvate područja znanosti, humanizma i
hrvatskog jezika. Sve ličnosti
su usko vezane uz prostor Dalmacije i juga Hrvatske, bilo da
je riječ o njihovu podrijetlu
ili prostoru životnog i profesionalnog djelovanja. Razlog
za takav izbor vezao sam uz

činjenicu da je Sveučilište u
Splitu danas vodeća obrazovna institucija u ovom dijelu
Hrvatske i kao takva počiva
na nasljeđu ovih, ali i mnogo
drugih istaknutih pojedinaca iz naše prošlosti. U projektu su još sudjelovali i studenti s Fakulteta građevinarstva
arhitekture i geodezije koji su
pod stručnim vodstvom doc.
Hrvoja Bartulovića izradili
nacrte i prostorni smještaj poprsja - kazao je Duje Matetić.

- jednog nastavnika u nastavno naslovno zvanje predavač u
području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo;
- jednog nastavnika u nastavno naslovno zvanje predavač u
području društvenih znanosti, znanstveno polje informacijskih i
komunikacijskih znanost, grana komunikologija;
- jednog nastavnika za nastavno naslovno zvanje predavač u
području društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomija,
grana trgovina i turizam.
Pristupnici trebaju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o
znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03,
198/03, 105/04, 174/04, 2/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13,
101/14, 60/15, 131/17) i Odlukom o nužnim uvjetima Rektorskog zbora za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku
izbora u nastavna zvanja (NN 13/2012).
Prijavi treba priložiti: životopis pristupnika, preslik diplome o
odgovarajućoj stručnoj spremi odnosno akademskom stupnju,
prikaz stručne i nastavne djelatnosti, popis radova i radove relevantne za izbor (u elektronskom obliku), domovnicu ili dokaz o
državljanstvu druge države, a strani državljani dužni su priložiti i
dokaz o znanju hrvatskog jezika (napredna razina).
Sva dokumentacija se predaje u dva primjerka i na USB-sticku.
Prijavom na natječaj pristupnici su izričito suglasni da Sveučilište
u Splitu kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati,
koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog
postupka sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka.
Na natječaj se, pod jednakim uvjetima, mogu prijaviti osobe oba
spola.
Prijave s prilozima podnose se Sveučilištu u Splitu, Poljička cesta 35, Split (na Protokol) u roku od 30 (trideset) dana od dana
objave natječaja.Nepravovremene i nepotpune prijave neće se
razmatrati niti će se podnositelji nepotpunih prijava pozvati na
dopunu prijave. Osobe koje podnesu nepotpune ili nepravovremene prijave na natječaj te osobe koje ne ispunjavaju formalne
uvjete iz natječaja ne smatraju se pristupnicima prijavljenim na
natječaj te se neće obavještavati o rezultatima natječaja.
O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni u roku od
15 dana od dana donošenja odluke o izboru.
Sveučilište u Splitu
Split, 19. 06. 2020.
Klasa: 112-01/20-01/00008
Urbroj: 2181-202-01-01-20-0001

Sveučilište u Splitu
STUDIJ MEDITERANSKA POLJOPRIVREDA
objavljuje
N AT J E Č A J

Vladimir Dugandžić/hanza media

1. za izbor u naslovno suradničko zvanje asistent u znanstvenom području biotehničkih znanosti, znanstveno polje poljoprivreda (agronomija), grana ekologija i zaštita okoliša.
Pristupnici trebaju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04,
174/04, 2/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17).
Prijavi treba priložiti: životopis pristupnika, preslik diplome o odgovarajućoj stručnoj spremi odnosno akademskom stupnju, preslik
domovnice.
Sva dokumentacija se predaje u dva primjerka i na USB-sticku.
Prijavom na natječaj pristupnici su izričito suglasni da Sveučilište u Splitu kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje
obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno
odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka.
Na natječaj se, pod jednakim uvjetima, mogu prijaviti osobe oba spola.
Prijave s prilozima podnose se Sveučilištu u Splitu, Poljička cesta 35, Split
(na Protokol) u roku od 30 (trideset) dana od dana objave natječaja.
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati niti će se
podnositelji nepotpunih prijava pozvati na dopunu prijave. Osobe koje
podnesu nepotpune ili nepravovremene prijave na natječaj te osobe
koje ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja ne smatraju se pristupnicima prijavljenim na natječaj te se neće obavještavati o rezultatima
natječaja.
SVEUČILIŠTE U SPLITU
Split, 19. 06. 2020.
Klasa:112-01/20-01/00009
Urbroj: 2181-202-01-01-20-0001
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Izložba obuhvaća
64 fotografije
velikoga formata

Dekan Barišić na otvorenju izložbe:
‘Nastavimo otkrivati Lijepu našu, da
bismo bolje upoznali Europu’

ZNAČAJNA IZLOŽBA NA FAKULTETU HRVATSKIH STUDIJA

Hrvatska u srcu Europe
Izložba umjetničkih fotografija s motivima hrvatskih kulturnih spomenika, prije četvrt stoljeća prikazana je u
dvanaest gradova – od Strasbourga i Pariza, preko Sredozemlja do Egipta, a sada prvi put u glavnom gradu

Pišu:
Ivan Perkov,
Dražen Maleš

I

zložba umjetničkih fotografija s motivima najpoznatijih hrvatskih kulturnih spomenika, “Hrvatska
u srcu Europe – Sredozemni
i srednjoeuropski kulturni
krajolici Hrvatske”, svečano je otvorena 5. lipnja 2020.
na Fakultetu hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu.
Fotografije izložene u knjižnici fakulteta svi zainteresirani studenti, nastavnici i
građani mogu pogledati do
24. srpnja 2020., a izložbu su
pred okupljenima predstavili
izaslanica predsjednika Hrvatskoga sabora doc. Irena
Petrijevčanin Vuksanović,
izaslanik predsjednika Vlade Republike Hrvatske i državni tajnik u Ministarstvu
kulture dr. Ivica Poljičak,
rektor Sveučilišta u Zagrebu
prof. Damir Boras, predsjednik Hrvatske paneuropske
unije akademik Mislav Ježić
te domaćin, dekan Fakulteta
hrvatskih studija prof. Pavo
Barišić.
Riječ je o izložbi umjetničkih fotografija s motivima
hrvatskih kulturnih spomenika, koja je prije četvrt stoljeća prikazana u dvanaest
gradova – od Strasbourga i
Pariza, preko Sredozemlja
sve do Egipta. Ovo je njezino
prvo postavljanje u glavnom
gradu, a kako je tematski povezana s područjem koje čini
okosnicu djelovanja Fakulteta hrvatskih studija, simbolika otvorenja upravo na toj sastavnici Sveučilišta u Zagrebu, time je veća.
Sadržaj izložbe seže od vučedolske golubice, preko svih
stilskih i povijesnih slojeva
do suvremenih kulturnih dobara i njihova razaranja u Domovinskom ratu, a ujedno se
radi o prvoj izložbi prikazanoj na Fakultetu hrvatskih
studija od kada je ta institucija uzdignuta na položaj fakulteta, što je okupljenima na
otvorenju s ponosom istaknuo
dekan Pavo Barišić u svojem
uvodnom obraćanju. Podsjetio je kako je kultura bila

Rektor Boras posebno je čestitao Fakultetu hrvatskih studija na ispunjavanju njihove misije

Prva izložba otvorena u Zagrebu nakon razornog potresa i
pandemije
najsnažniji poticaj i sredstvo
za međunarodnu afirmaciju
naše zemlje koja obiluje brojnim dobrima svjetske baštine: “Drevna izreka svjedoči o
tome kako valja pripovijedati
o prošlosti da bismo bolje mogli predvidjeti budućnost. Stoga nastavimo otkrivati Lijepu
našu, da bismo bolje upoznali
Europu”.
Izložba je tematski povezana s područjem koje čini okosnicu djelovanja Fakulteta hrvatskih studija, a to je znanstveno i stručno proučavanje
te afirmacija hrvatske kulture u europskom i globalnom
kontekstu.
– Hrvatska pripada sredo-

zemnom kulturnom krajoliku
cijelom duljinom svoje razvedene obale i otoka. Usidrena je
istodobno u samo srce srednje
Europe, i zemljopisno i povijesno, pravno i politički oblikujući i izražavajući njezinu
supstanciju. Kao što je to zorno izrazio akademik Radoslav
Katičić: “Nigdje Mediteran nije tako srednjoeuropski i nigdje srednja Europa tako mediteranska kao u Hrvatskoj”
– naglasio je Barišić.

Srednjoeuropski i
mediteranski pečat
Rektor Sveučilišta u Zagrebu Damir Boras u svojem je obraćanju čestitao Fa-

Akademik Ježić dao je velik
doprinos postavljanju izložbe
kultetu hrvatskih studija na
ostvarivanju njihove misije,
kao i na otvaranju prve izložbe u Zagrebu nakon jakoga
potresa te poručio: “Odricati
se tradicije nije u duhu hrvatskoga naroda. Moramo graditi na onome što smo do sada
načinili, poštovati naše pretke, naše obitelji, a isto tako u
naše društvo uključiti mlade koji će tek stasati”. Rektor
se osvrnuo se i na bogatstvo
hrvatskoga nematerijalnoga kulturnoga nasljeđa: “Na
izložbi su prikazane fotografije fizičkih spomenika i kulturnih dometa, ali ne smijemo
zaboraviti ni one druge, možda manje materijalne, a to je

hrvatski znanstveni doprinos
Europi u zadnjih 500 godina”.
Izložba “Hrvatska u srcu
Europe – Sredozemni i srednjoeuropski kulturni krajolici
Hrvatske”, prvi je put postavljena u Europskom parlamentu prije dvadeset i pet godina,
nakon čega je prikazivana
od Strasbourga, preko Pariza (Palača UNESCO), Beča,
Berlina, Dresdena, Münchena, Praga, Bratislave, Budimpešte, Soluna i Kaira do Dubrovnika. Uz izložbu je tada
priređen priručnik o hrvatskoj kulturi, koji je objavljen
na engleskome, francuskome,
njemačkome i hrvatskome jeziku, a sve je nastalo kao plod
razgovora u Međunarodnoj
paneuropskoj uniji i ideje da
se Hrvatska u europskim tijelima što bolje predstavi te da
se time ospore neke predrasude koje su je tada pratile. Kako je istaknuo akademik Mislav Ježić, jedan od idejnih
začetnika izložbe, cilj je bio
osporiti mnogobrojne predrasude o Hrvatskoj kao balkanskoj zemlji, zapadnome
Balkanu i “tamošnjim zaraćenim plemenima” te potaknuti približavanje i priključenje Hrvatske europskim
tijelima. On je pratio izložbu od Strasbourga, a o povijesnom trenutku prije četvrt
stoljeća, ističe: “Nakon ‘Oluje’ porastao je međunarodni
pritisak na Hrvatsku, htjeli su joj nametnuti i sankcije, ali o tom nije postignuta
suglasnost u Uniji, jer se austrijski ministar Alois Mock
i njegov stalni tajnik Albert
de Rohan nisu s time složili.
Mnoge su vlade nametnule
tihe sankcije, a hrvatski su
diplomati imali velikih teškoća da ih netko u vladama
Europske unije u to vrijeme
primi. Pomoću Paneuropske
unije probili smo tu blokadu
i izložbu je otvorio zastupnik
u Europskom parlamentu dr.
Otto von Habsburg”.

Novo putovanje
Hrvatskom i Europom
Otvarajući novu “životnu
eru” ove izložbe, izaslanik
predsjednika Vlade dr. Ivica Poljičak izrazio je radost
što upravo s Fakulteta hrvat-

skih studija, nakon četvrt
stoljeća, ove fotografije kreću na novo putovanje Hrvatskom i Europom. Osvrnuo se
na napredak položaja Hrvatske u europskom kontekstu,
istaknuvši kako “spoznavajući Hrvatsku ne spoznajemo
samo činjenice, koje su brojne i nepobitne, nego i ljubav
prema Domovini. Upravo je
ljubav omogućila uspjehe i
napredak Hrvatske od osamostaljenja, jer su sva velika postignuća bez nje nemoguća”.
Akademik Ježić naglasio
je kako ni najjače europske
zemlje u današnjem svijetu
velikih sila, ne mogu igrati znatnu ulogu, osim ako
su ujedinjene u Europu, koja unatoč nedostacima i potencijalima, prednjači po dobrobiti života građana, demokratskim institucijama,
poštovanju ljudskih prava,
zaštiti okoliša i sl. Dodavši
kako je to daleko od savršenosti, no trenutačno ponajbolje u svijetu, kazao je i kako se u kontekstu ujedinjene Europe radi o kulturnom
i političkom okviru u kojem
Hrvatska ima najveće izglede za slobodan razvoj i međunarodni ugled.
“Starija i današnja srednja generacija doživjele su
u Hrvatskoj nešto što rijetki
naraštaji u svijetu dožive: da
je njihova domovina postigla
slobodu i samostalnost nakon teških kušnji. Već se i generacija sadašnjih studenata može sjećati drugoga rijetkog događaja: da je Hrvatska
postala punopravna članica
Europske unije 22 godine nakon osamostaljenja.
Koliko je naših mladih
građana svjesno što to znači i koliko je to egzistencijalno bilo važno za njihovu domovinu, teško je reći. Mnogi
im govore drugačije, a i mediji su u nas uvelike umanjili svijest o povijesnom značenju tih događaja.
Stvaranje Europske unije
bio je, možda uz osamostaljenje Indije, najveći mirotvorni pothvat konfliktnoga i razornoga XX. stoljeća u svijetu” – zaključio je akademik
Mislav Ježić.
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SVEUČILIŠNA GALERIJA ‘VASKO LIPOVAC’ NAPOKON
OTVORILA SVOJA VRATA SJAJNOM IZLOŽBOM

Kazimir Hraste i Matko Trebotić

Meditativni niz
kompozicija
Matka Trebotića
Na izložbi naziva ‘U svjetlu’ Trebotić se predstavio s 15 radova
u kombiniranoj tehnici na platnu, nastalih tijekom 2019. i 2020.
godine, među kojima su i dva platna naslikana za vrijeme
izolacije naziva ‘Mediteran u doba korone’
Piše
Mila Puljiz
Snimio
Vladimir Dugandžić/
Hanza Media

D

an Sveučilišta u svečanom je tonu završen u prostorima Sveučilišne galerije “Vasko Lipovac”, i to otvaranjem
samostalne izložbe vizualnog
umjetnika i počasnog doktora
Sveučilišta Matka Trebotića.
O umjetniku i njegovim djelima biranim riječima govorili su
kustos izložbe Branko Franceschi i prof. art. Kažimir Hraste
Umjetničke akademije u Splitu.
Na izložbi naziva „U svjetlu“
Trebotić se predstavio s 15 radova u kombiniranoj tehnici na
platnu, nastalih tijekom 2019.
i 2020. godine, među kojima su
i dva platna naslikana za vrijeme izolacije naziva “Mediteran
u doba korone”. Ovo je umjetnikova 153. samostalna izložba.
Na samom početku svečanosti studentica pete godine
Flaute Karla Križanac izvela je
Bachovu Sonatu u e-duru, III.
stavak: Allegro. Izložbu je predstavio kustos Branko Franceschi, davši presjek umjetnikova
stvaralaštva od početnih dana
do danas, istaknuvši kako Trebotićevo slikarstvo traje sve
dok god u umjetnika ima stvaralačkog poriva na putu prema
svjetluRektor Sveučilišta u Splitu
prof. Dragan Ljutić prigodnim
je riječima pozdravio nazočne,
čestitavši autoru Matku Trebotiću na počasnom doktoratu nakon čega je i svečano otvorio izložbu. Otvorenju su prisustvovali i akademik Radoslav
Tomić i rektor Sveučilišta u Za-

Rektor Dragan Ljutić, Matko Trebotić i Kazimir Hraste
grebu prof. Damir Boras te voditeljica Odsjeka za kulturu Grada Splita Ivana Viđak Bjedov.
Iz teksta kataloga izložbe kustosa Branka Franceschia:
(…)Ovom trajnom srazu intimnog i javnog, po kojem se ravnaju plime i oseke umjetničke
karijere, Trebotić je u Sveučilišnoj galeriji Vasko Lipovac odgovorio meditativnim nizom kompozicija kojima suvereno, s lakoćom i jasnoćom metijerskog
iskustva određuje mentalne

Rektor prof. Dragan
Ljutić, čestitavši autoru
MatkuTrebotiću na
počasnom doktoratu,
svečano je otvorio
izložbu

SVEUČILIŠTE U SPLITU
FILOZOFSKI FAKULTET
raspisuje

NATJEČAJ

za upis u program cjeloživotnog obrazovanja
PEDAGOŠKO-PSIHOLOŠKO-DIDAKTIČKO-METODIČKO OBRAZOVANJE
RADI STJECANJA PEDAGOŠKIH KOMPETENCIJA
(Program PPDMO)
Program PPDMO traje dva semestra, a završava se provjerom
znanja i stjecanjem 60 ECTS-a.
Pravo upisa ostvaruju osobe koje, prema odredbama Zakona o
odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, osim pedagoških kompetencija, ispunjavaju ostale uvjete za rad u osnovnim i
srednjim školama.
Uvjeti za upis na Program PPDMO na Filozofskom fakultetu u
Splitu:

obrise svog i našeg kulturološkog krajolika. Riječ je o trenutnoj manifestaciji projekta kojeg
je započeo davno, sedamdesetih
godina prošlog stoljeća, navoženjem bračke zemlje u tloris srednjovjekovne crkvice izveden na
podu galerije u Düsseldorfu. Pedeset godina kasnije, grandiozne ambijentalne geste napušta u korist tihog toka slikarske
materije i znakova koji se s istovjetnim intenzitetom, naizgled
bez kraja i početka, u stvaralačkom automatizmu kondenziraju i raspršuju u zadovoljstvu zapisivanja kozmički određenog
umjetnikovog sada i ovdje.(…)
Kraj svečanosti obilježio je
glazbeni nastup studenta gitare
Umjetničke akademije iz Splita
Silvija Bilića, ovogodišnjeg dobitnika posebne Rektorove nagrade, koji je izveo skladbu Mauro Giuliani::Gran Sonata Eroica. Svečanost je vodila Helena
Trze Jakelić, voditeljica Sveučilišne galerije, koja je uz kustosa sudjelovala i u oblikovanju
likovnog postava izložbe.

završen odgovarajući nenastavnički studij u području
društvenih, humanističkih,interdisciplinarnih znanosti),
i to: preddiplomski sveučilišni ili stručni studij (stečenih najmanje 180 ECTS-a), sveučilišni diplomski studij,
integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij
(stečenih 300 ECTS-a), odnosno jednakopriznati četverogodišnji sveučilišni dodiplomski studij prije uvođenja
Bolonjske reforme.
Naknada iznosi 8.000,00 kuna (plaća se jednokratno ili najviše
u dvije jednake rate od kojih se jedna plaća prilikom upisa), a
upisnina u iznosu od 200,00 kuna uplaćuje se jednokratno prilikom upisa.
Za prijavu na natječaj prilaže se:
a) ispunjena prijavnica (obrazac preuzeti ovdje);
b) preslika diplome o završenom odgovarajućem studiju;
c) domovnica ili dokument izdan putem sustava e građani;
d) rodni list ili dokument izdan putem sustava e građani;
e) potvrda o zaposlenju u odgojno-obrazovnoj ustanovi (ako je

pristupnik zaposlen u odgojno-obrazovnoj ustanovi).
Napomena: prilikom upisa pristupnik dostavlja diplomu u izvorniku na uvid.
Pristupnici koji su odgovarajući studij završili u inozemstvu prilažu i rješenje o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije.
Ako troškove naknade i upisa snosi ustanova prilikom upisa potrebno je priložiti odluku
ovlaštenog tijela ustanove o pokrivanju troškova.
Natječaj je otvoren do 15. kolovoza 2020. godine.
Prijave se šalju poštom na adresu: Filozofski fakultet u Splitu,
Poljička cesta 35, 21 000 Split, uz naznaku “za upis na PPDMO”.
Filozofski fakultet u Splitu, u slučaju poslovne neopravdanosti,
zadržava pravo donošenja odluke o neorganiziranju Programa
PPDMO, o čemu će prijavljeni biti pravodobno obaviješteni.
Dodatne informacije mogu se dobiti na e-mail mtudor@ffst.hr
ili morana@ffst.hr i na mrežnim stranicama Fakulteta www.ffst.
unist.hr
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SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
Centar za istraživanje i prijenos znanja u biotehnologiji
Klasa: 112-01/20-01/15
Urbroj: 380-040/040-20-1
Zagreb, 9. lipnja 2020.
Na temelju članka 13. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, raspisuje se javni

NATJEČAJ

za izbor
- jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju - asistent, (doktorand) na određeno vrijeme od 4
godine, u punom radnom vremenu, u Centru za istraživanje i
prijenos znanja u biotehnologiji (CIPZB) Sveučilišta u Zagrebu. Doktorand je dužan upisati poslijediplomski sveučilišni
(doktorski) studij kemije
Pristupnici moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o
znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, 123/03, 198/03. (Uredba), 105/04, 174/04, 2/07 – OUSRH,
46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 – O,RUSRH, 60/15
– OUSRH i 131/17.) i Statutom Sveučilišta.
Rad će se odvijati na projektu„Jačanje kapaciteta CerVirVaca“ (Centra izvrsnosti za virusnu imunologiju i cjepiva) za istraživanja u virusnoj imunologiji i vakcinologiji, čiji voditelj je
prof. dr. sc. Stipan Jonjić, a pod vodstvom dr. sc. Marije Brgles
znanstvene suradnice Laboratorija za imunokemiju i biokemiju Centra za istraživanje i prijenos znanja u biotehnologiji
Sveučilišta u Zagrebu (više na http://zci-cervirvac.hr/hr/radnipaketi/optimizacija-proizvodnje-virusnih-cjepiva-i-razvojnovih-istrazivackih-alata/).
Obvezni stručni uvjeti:
– završen diplomski/dodiplomski sveučilišni studij kemije ili
biologije ili biokemije/farmacije ili biotehnologije ili srodan
sveučilišni diplomski/dodiplomski studij iz područja prirodnih znanosti, biotehničkih znanosti ili biomedicine i zdravstva
– ukupan prosjek ocjena ne manji od 3,5
Dodatni kriteriji:
- dobro poznavanje engleskog jezika
- dobro poznavanje rada na računalu
- barem jedna preporuka ili podaci osobe za preporuku
- prednost će imati kandidati koji su dosadašnjim odabirom
studijskih, istraživačkih i stručnih
aktivnosti pokazali interes za područje kojim se bavi projekt,
koji posjeduju priznanja/nagrade i
sl. za izvrsnost u studiranju i istraživačkom radu, koji su autori
objavljenih radova, koji su osobno izlagali svoje radove na
znanstvenim konferencijama.
Prijava za natječaj mora sadržavati:
– pismo zamolbe (motivacijsko pismo)
– životopis u kojem treba navesti osobne podatke (e-mail,
broj telefona i podatke relevantne za izbor)
– preslika diplome o završenom studiju
– prijepis ocjena preddiplomskog i diplomskog ili integriranog studija
– dokazi o ispunjavanju uvjete natječaja
Podnošenjem prijave na natječaj, pristupnici natječaja suglasni su da Sveučilište u Zagrebu kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti se i dalje obrađivati podatke
u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Opće Uredbe EU-a 2016/679 i Zakonom o provedbi opće
uredbe o zaštiti osobnih podataka (Narodne novine broj
42/2018).
Rok za podnošenje prijava je 30 dana od objave natječaja u
Narodnim novinama.
Prijave na natječaj s traženom dokumentacijom poslati poštom na adresu: Sveučilište u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 14, 10000 Zagreb, s naznakom“Prijava na natječaj”.
O rezultatima natječaja pristupnici bit će obaviješteni.
Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke
i priloge navedene u ovom natječaju. Pristupnikom prijavljenim na natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese pravovremenu i potpunu prijavu sa svim prilozima te ispunjava
formalne uvjete iz natječaja. Nepotpune i nepravovremene
prijave neće se razmatrati niti će se podnositelji nepotpunih
prijava pozvati na dopunu prijave.
Sveučilište u Zagrebu pridržava pravo, djelomično ili u cijelosti, u svako vrijeme poništiti natječaj.

Sveučilište u Zagrebu
Klasa: 112-01/20-01/13
Urbroj:380-040/040-20-1
Zagreb, 11. svibnja 2020.
Na temelju članka 13. Statuta
Sveučilišta u Zagrebu, Sveučilište
u Zagrebu raspisuje javni

NATJEČAJ

za izbor:
- jednog izvršitelja u naslovno (bez zasnivanja radnog odnosa) nastavno zvanje
predavača (m/ž) u interdisciplinarnom
području znanosti (8.), znanstvenom polju
vojno-obrambene i sigurnosno-obavje-

SVEUČILIŠTE U SPLITU
FILOZOFSKI FAKULTET
raspisuje

NATJEČAJ

SVEUČILIŠTE U SPLITU
PRIRODOSLOVNO MATEMATIČKI FAKULTET
raspisuje

za upis na
poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij
Humanističke znanosti
Raspisuje se natječaj za upis studenata na poslijediplomski
sveučilišni (doktorski) studij Humanističke znanosti za stjecanje
akademskog stupnja doktora/doktorice znanosti (dr. sc.) iz područja humanističkih znanost – polje interdisciplinarne humanističke
znanosti na Filozofskom fakultetu u Splitu.
Kandidati koji se upišu na studij plaćaju školarinu u iznosu
9.000, 00 kuna po semestru.
Broj upisnih mjesta je ukupno 50 (do popunjavanja upisnih
kvota po pojedinom modulu).
Pravo upisa imaju pristupnici:
1. koji su završili reakreditirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni
studij u području humanističkih i društvenih znanosti, s minimalno stečenih 300 ECTS bodova ili raniji četverogodišnji sveučilišni dodiplomski studij koji pripada nekom od društvenih ili
humanističkih područja.
Iznimno se na studij mogu upisati pristupnici koji su završili
jedan od spomenutih sveučilišnih studija iz drugih znanstvenih
područja, a imaju dodatne stručne i/ili znanstvene reference
u području humanističkih znanosti koje ih prema prosudbi
Vijeća doktorskog studija kvalificiraju za upis, a o čemu Vijeće za
svakog takvog pristupnika donosi odluku utvrđujući moguće
dodatne uvjete za upis;
2. s minimalnim prosjekom ocjena na prethodno završenom
studiju od 3,5;
3. sa znanjem jednog stranog jezika;
4. s nacrtom plana doktorskog istraživanja.
Poslijediplomski sveučilišni studij Humanističke znanosti (u daljnjem tekstu: Studij) traje u pravilu tri godine (šest semestara).
Prijavi na natječaj prilažu se sljedeći dokumenti:
1. ovjerena preslika diplome preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija ili integriranog preddiplomskog i diplomskog
sveučilišnog studija ili sveučilišnog dodiplomskog studija;
2. ovjerena preslika dopunske isprave o studiju (za pristupnike
koji su završili studij izvan Sveučilišta u Splitu) ili ovjereni prijepis ocjena;
3. motivacijsko pismo u kojem obrazlaže zašto se opredijelio za
određeno polje i što ga motivira da upiše doktorski studij humanističkih znanosti (max. 1 kartica teksta);
4. nacrt plana doktorskog istraživanja (max. 1 kartice teksta
– pristupnik je dužan, u kratkim crtama, predstaviti temu budućeg znanstvenog istraživanja);
5. preporuke dvaju uglednih znanstvenika ili profesora visokih
učilišta na kojemu su pristupnici studirali, diplomirali ili radili;
6. rodni list (u izvorniku, datum izdavanja neograničen);
7. domovnica (u izvorniku, datum izdavanja neograničen), a za
strane državljane putovnica (ovjerena preslika);
8. životopis;
9. popis znanstvenih i stručnih radova ako ih pristupnik ima;
10. dokaz o aktivnom znanju jednog stranog jezika, a za strane
državljane dokaz o znanju hrvatskog jezika.
Prednost pri upisu imaju pristupnici s objavljenim znanstvenim
ili stručnim radovima u znanstvenim/stručnim časopisima.
Konačan odabir pristupnika koji ostvaruju pravo upisa izvršit će
se nakon obavljenog razgovora s pristupnicima a što je obvezni
dio upisnog postupka.
Pristupnici koji su završili studij izvan Republike Hrvatske obavezni su dostaviti Rješenje o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije u svrhu nastavka školovanja. Upute o pokretanju postupka dostupne su na poveznici:
https://www.unist.hr/studiji-i-nastava/
dokumenti?EntryId=399#file-list
Prijava s potpunom dokumentacijom predaje se osobno ili šalje
poštom na adresu: Filozofski fakultet u Splitu, Poljička cesta 35,
21000 Split.
Natječaj je otvoren do 30. kolovoza 2020.
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.
Za dodatne informacije o uvjetima upisa na studij i tijeku studija
potencijalni pristupnici mogu se obratiti na adresu elektroničke
pošte: mtudor@ffst.hr
Program doktorskog studija i obrazac za prijavu dostupni su na
web-stranicama Filozofskog fakulteta u Splitu www.ffst.hr

štajne znanosti i umijeće (8.09.) na sveučilišnim preddiplomskim studijima Vojno
inženjerstvo i Vojno vođenje i upravljanje
Uvjeti:
Pristupnici moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti
i visokom obrazovanju (Narodne novine,
123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07 – OUSRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13,
101/14 – O i RUSRH, 60/15 – OUSRH i
131/17) i Statutom Sveučilišta u Zagrebu.
Prijava za natječaj mora sadržavati:
1. životopis (potpisan, do kartice teksta)
2. presliku diplome o završenom studiju i/
ili stečenom akademskom stupnju
3. prikaz nastavne i stručne djelatnosti
4. popis radova i separate radova rele-

vantnih za izbor te podatke o nastavnoj i
stručnoj djelatnosti
5. dokaz o državljanstvu
6. dokaz o pet godina radnog iskustva na
dužnostima i poslovima nastavne djelatnosti za potrebe Oružanih snaga RH.
Pristupnici koji se javljaju na natječaj
moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom
obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04,
174/04, 2/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13,
139/13, 101/14 i 60/15, 131/17) i Odlukom
Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za
ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u
postupku izbora u nastavna zvanja (NN
13/12) te imati najmanje pet godina radnog iskustva na dužnostima i poslovima

NATJEČAJ

Obvezni uvjeti:
za izbor jednog doktoranda u suradničko zvanje i na radno
mjesto asistenta za znanstveno područje prirodnih znanosti, polje fizika ili geofizika za rad na projektu ERC-StG
852045-SHExtreme - Estimating contribution to overall sea
level extremes in changing climate, na određeno vrijeme od
pet godina u punom radnom vremenu.
Obvezni uvjeti:
- završen odgovarajući diplomski ili integrirani sveučilišni studij
- ukupan prosjek ocjena na prethodnim razinama studija (preddiplomskom, diplomskom ili integriranom)
koji osigurava upis na doktorski studij
Dodatni kriteriji:
- dosadašnja priznanja, nagrade i sl. za izvrsnost u studiranju i istraživačkom radu,
- sudjelovanje u znanstveno-istraživačkom radu,
objavljeni radovi, osobna izlaganja na znanstvenim
konferencijama
Pristupnici koji se javljaju na natječaj moraju, pored
uvjeta navedenih u natječaju, ispunjavati i opće uvjete
propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04,
2/07-Odluka USRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13,
139/13, 101/14-Odluka USRH, 60/15, 131/17). Pristupnici uz potpisanu prijavu na natječaj prilažu: životopis, presliku diplome o završenom studiju, rješenje o
priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije za
pristupnike koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu,
prijepis ocjena s prosjekom, dokaz o državljanstvu te
dokaz o ispunjenju ostalih uvjeta i dodatnih kriterija.
Pristupnici koji se pozivaju na pravo prednosti pri
zapošljavanju sukladno posebnim propisima dužni
su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te imaju
prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima utvrđenim natječajem, a na temelju
uredne, potpune i pravovremene prijave na natječaj.
Pristupnici koji se pozivaju na pravo prednosti pri
zapošljavanju u skladu s člankom 102. i 103. Zakona
o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17,
98/19), dužni su priložiti, osim dokaza o ispunjavanju
traženih uvjeta, i dokaze iz članka 103. stavak 1. dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja
https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
Podnošenjem prijave, pristupnici su izričito suglasni
da PMF kao voditelj zbirke osobnih podataka može
prikupljati, koristiti i obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama
Zakona o zaštiti osobnih podataka.
Za pristupnike koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, može se provesti provjera znanja i sposobnosti
bitnih za obavljanja poslova radnog mjesta, putem
testiranja i/ili intervjua.
Ako pristupnik ne pristupi provjeri, smatrat će se da
je povukao prijavu na natječaj. O mjestu i vremenu
održavanja provjere pristupnici će biti obaviješteni
elektroničkom porukom na adresu elektroničke pošte
koju navedu u prijavi. Na natječaj mogu ravnopravno
sudjelovati pristupnici obaju spolova.
Prijave se dostavljaju u roku od 30 dana od objave
natječaja, na adresu: Sveučilište u Splitu, Prirodoslovno-matematički fakultet, Ruđera Boškovića 33,
21 000 Split. Nepravovremene i nepotpune prijave
neće se razmatrati. O rezultatima natječaja pristupnici
će biti obaviješteni u zakonskom roku.

nastavne djelatnosti za potrebe Oružanih
snaga Republike Hrvatske te su o svemu
dužni dostaviti odgovarajuće dokaze.
Dokumentacija se prilaže u dva primjerka i
u elektroničkom obliku na CD-u i PDF-u.
Prijave na natječaj s traženom dokumentacijom poslati poštom na adresu: Sveučilište u Zagrebu Trg Republike Hrvatske
14, 10 000 Zagreb, s naznakom prijave na
natječaj u roku od 30 dana.
Potpunom prijavom smatra se prijava koja
sadrži sve podatke i priloge navedene u
ovom natječaju. Pristupnikom prijavljenim na natječaj smatrat će se samo osoba
koja podnese pravovremenu i potpunu
prijavu sa svim prilozima te ispunjava
formalne uvjete iz natječaja. Nepotpune i

nepravovremene prijave neće se razmatrati niti će se podnositelji nepotpunih prijava
pozvati na dopunu prijave. O rezultatima
će kandidati biti obaviješteni pisano ili
elektroničkom poštom. Uz ponudu navesti
e-mail adresu ili broj mobitela.
Sveučilište u Zagrebu koristiti će podatke
u svrhu provedbe natječajnog postupka
sukladno propisima koji reguliraju zaštitu
osobnih podataka.
Natječajna dokumentacija čuva se šest
mjeseci , a dulje u slučaju sudskog ili sličnog postupka, u kojem slučaju se čuvaju
do završetka postupka. Nakon isteka roka
čuvanja dokumentacija se uništava, s time
da svaki kandidat po isteku roku čuvanja
može preuzeti svoju dokumentaciju.
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Zagreb

Snježana Kereša

Ida Raffaelli

Zlatko Svečnjak

Višnja Vrdoljak

Renata Barić

izabrana je u znanstvenonastavno zvanje redovite
profesorice – trajno u području
biotehničkih zanosti, polje
poljoprivreda

izabrana u znanstvenonastavno zvanje redovite
profesorice – trajno u području
humanističkih znanosti, polje
filologija, grana lingvistika

izabran je u znanstvenonastavno zvanje redovitog
profesora- trajno u području
biotehničkih znanosti, polje
poljoprivreda

izabrana u znanstveno-nastavno
zvanje redovite profesorice –
trajno u području prirodnih
znanosti, polje kemija, grana
anorganska kemija

izabrana u znanstveno-nastavno
zvanje redovite profesorice u
području društvenih znanosti,
polje psihologija, grana
primijenjene psihologije

Martinia Ira Glogar

Željko Jukić

Ivan Mlinar

Ana Mandić Ivanković

Filip Najman

Mirko Palić

izabrana u znanstvenonastavno zvanje redovite
profesorice u području
tehničkih znanosti, grana
tekstilna tehnologija

izabran je u znanstvenonastavno zvanje redovitog
profesora u području
biotehničkih znanosti, polje
poljoprivreda

izabran u znanstveno-nastavno
zvanje red. profesora, tehničke
znanosti, polje arhitektura i
urbanizam, grana urbanizam
i prostorno planiranje/
pejsažna arhitektura

izabrana u znanstveno-nastavno
zvanje redovite profesorice,
tehničke znanosti, polje
građevinarstvo, grana nosive
konstrukcije

izabran je u znanstvenonastavno zvanje redovitog
profesora u području prirodnih
znanosti, polje matematika,
grana algebra

izabran je u znanstvenonastavno zvanje redovitog
profesora u području
društvenih znanosti, polje
ekonomija, grana marketing

Osijek

Novi
dekani
hrvatskih
sveučilišta

Zagreb

Slavenka Petrak

Božo Skoko

Nenad Pokos

Hrvoje Lepeduš

Tomislav Buntak

izabrana je u znanstvenonastavno zvanje redovite
profesorice u području
tehničkih znanosti, polje
tekstilna tehnologija

izabran u znanstvenonastavno zvanje redovitog
profesora, društvene znanosti,
polje informacijske i
komunikacijske znanosti,
grana odnosi s javnošću

izabran u naslovno
znanstveno-nastavno zvanje
redovitog profesora u području
društvenih znanosti, polje
demografija, grana posebne
demografije

izabran je u znanstvenonastavno zvanje redovitog
profesora – trajno u području
prirodnih znanosti, polje
biologija

izabran je za dekana
Akademije likovnih umjetnosti

Split

Stjepan Lakušić
izabran je za dekana
Građevinskog fakulteta

Tomislav
Josip Mlinarić
izabran je za dekana Fakulteta
prometnih znanosti

Novi
emeritusi
hrvatskih
sveučilišta

Jurica Pavičić

Mirko Planinić

izabran je za dekana
Ekonomskog fakulteta

izabran je za dekana
Prirodoslovno-matematičkog
fakulteta

Zdenka Zovko
Brodarac
izabrana je za dekanicu
Metalurškog fakulteta

Ante Tonkić
izabran je za dekana
Medicinskog fakulteta

Zagreb

Gloria Vickov

Vlatko Previšić

izabrana je za
dekanicu Filozofskog
fakulteta

redoviti profesor
u mirovini Filozofskog
fakulteta
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1. okrugli stol

Lora Štefić, STUdentica PBF-a

2. okrugli stol 

Leopold botteri, PODUZETNIK

MENADŽERSKE MUDROSTI U PREHRAMBENOJ INDUSTRIJI

‘Ne bojte se, uz znanje
i upornost možete igrati
protiv Messija i Ronalda!’

Sigurno ćete se susresti s konkurencijom koja je financijski puno jača od vas, ali to vas ne
smije obeshrabriti. Znanje je nešto što se teško može kupiti i nudi vam mogućnost da igrate
(poduzetničku) Ligu prvaka i borite se s najboljima - poručio je Zvonko Popović, dodajući
kako je za studente važno da slušaju savjete iskusnijih
Piše:
David Milić

prošli izazove koji pred studente tek dolaze.

Briga o zaposlenicima

V

odeći se poslovicom
kako je bolje da „selo propadne nego da
se običaji izg ube“,
u utorak 2. lipnja 2020. godine održan je okrugli stol
pod nazivom „Menad žerske mudrosti u prehrambenoj industriji“. S obzirom
na ograničene mogućnosti
korištenja prostorija Prehrambeno-biotehnološkog
fakulteta zbog pandemije i
posljedica potresa, studenti
PBF-a su pod vodstvom nositelja kolegija Menadžment,
profesora Vladimira Žanića, okrugli stol organizirali
putem Google Meet platforme i pokazali kako ih ništa
ne može spriječiti.
Neuobičajeni način rada i nešto manja aktivnost
u poslovnom svijetu pomogli su studentima da ugoste
sedam menadžera, zbog čega su organizirana čak dva
okrugla stola na kojima je
cilj bio upoznavanje s poduzetničkim svijetom i menadžerskom praksom radi
sinteze teoretskog znanja
s nastave s praksom. Tijekom semestra, studenti podijeljeni u timove birali su
prema osobnim preferencijama poduzeća iz prehrambene industrije i biotehnologije za koja su smatrali da
su uspješna. Nakon analize financijskih pokazatelja,
odabrana su najbolja po duzeća te su upravo njihovi menadžeri bili sudionici
okruglih stolova.
Adrijana Vinter, generalna direktorica poduzeća Fidelta d.o.o., Nevenka

Menadžerske mudrosti u prehrambenoj industriji 

Ivana Dajčić, studentica PBF-a

Vrač , d i rektor ic a odjela
istraživanja i razvoja Atlatnic Cedevita d.o.o., Ivan Pavelić, član uprave Atlatnic
Cedevita d.o.o., te Zvonko
Popović, osnivač i direktor
poduzeća Kanaan d.o.o., bili su sudionici prvog okruglog stola, dok su na drugom
svoje mudrosti sa studentima podijelili Stipe Bevanda, predsjednik uprave Maraska d.d., Leopold Botteri,
osnivač i direktor poduzeća
Uje d.o.o., i Andrej Čapka,
osnivač i menadžer poduzeća Zmajska pivovara d.o.o.

ča od vas, ali to vas ne smije
obeshrabriti. Znanje je nešto što se teško može kupiti i nudi vam mogućnost da
igrate (poduzetničku) Ligu prvaka i borite se s najboljima poput Messija i Ronalda“ – slikovito je poručio
Zvonko Popović (“Kanaan”
d.o.o.), s kojim su se složili
i ostali sudionici, dodajući
kako je za studente, pogotovo u počecima njihovih karijera, važno da slušaju savjete iskusnijih ljudi koji im
uvelike mogu pomoći jer su i
oni nekada bili na početku i

koji su za menadžere svakodnevica. Osnivači poduzeća, Zvonko Popović, Leopold Botteri i Andrej Čapka,
bili su suglasni u ocjeni da
je svaki početak i osnivanje
vlastitog poduzeća težak
put, ali se tim putem lakše
ide ako je poduzetnik motiviran te iz ljubavi radi svoj
posao. „U malim je poduzećima osnivač direktor, ali
ujedno i tajnica i knjigovođa“, našalili su se.
„Ne bojte se, sigurno ćete
se susresti s konkurencijom
koja je financijski puno ja-

Obogaćivanje teorije
primjerima iz prakse

YOUTUBE KANAL

Nakon što su se na predavanjima upoznali s osnovnim ekonomskim pojmovima, a na vježbama koristili strateške alate za analizu
poslovanja, studenti su stečeno teorijsko znanje proširili i upotpunili konkretnim primjerima poslovanja

Za sve one koji nisu bili prisutni na okruglom stolu, a htjeli bi
čuti savjete menadžera uspješno vođenih poduzeća u Hrvatskoj, ali i za one koji žele ponoviti i utvrditi znanje, naYoutube
kanalu Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta bit će dostupne snimke okruglih stolova, a za čiju je izradu i uređivanje
zaslužna DimDim produkcija.

Menadžeri su bili suglasni i
u stavovima o ljudskim potencijalima, odnosno važnosti brige za zaposlenike: „Biti direktor
ne znači pojaviti se na poslu u
osam sati i otići kući u četiri, to
je iluzija. Nerijetki su dani kada
poslije posla dođem doma i razmišljam o svakom zaposleniku
i o tome kako ga mogu učiniti
zadovoljnijim i motiviranijim
jer poduzeće samo tako može
napredovati“ – rekao je Leopold Botteri (“Uje” d.o.o.), dok
je Stipe Bevanda (“Maraska”
d.d.), dodao: „Bez obzira na 150
zaposlenika u našem poduzeću, uvijek se trudim znati ime
i prezime svakog radnika jer
oni nisu brojevi, a poduzeće ne
čine ni strojevi ni novci, već zaposlenici, a njihovo zadovoljstvo
je znak da ste na dobrom putu.“

Ostanak u Hrvatskoj
Bez obzira što je iseljavanje
trenutačno jedan od najvećih
problema s kojima se Hrvatska suočava, ova su poduzeća
primjer kako se u Hrvatskoj
može uspjeti, ostvariti dobra
karijera i biti dio poduzeća koja se bore s puno većim i jačim
konkurentima, kako na europskom, tako i na svjetskom
tržištu. Upravo iz tog razloga, zajednička misao svih menadžera i poruka mladima bila je kako vrijedi ostati, boriti
se i napredovati u Hrvatskoj, a
teorijsko znanje stečeno kroz
kvalitetno fakultetsko obrazovanje obogatiti slušanjem
savjeta iskusnijih ljudi, bilo
da je riječ o mentorima, profesorima ili nadređenima u
poduzećima u kojima će se
jednog dana zaposliti.

MIŠLJENJE
STUDENATA
Koliko za studente i mlade ljude koji će uskoro
krenuti u izgradnju svojih karijera znače savjeti
uspješnih menadžera,
najbolje svjedoče njihovi komentari nakon
završetka okruglih stolova:
„Slušajući menadžere
raznih poduzeća koji su
nam došli prenijeti svoje znanje i razmišljanja,
shvatila sam da je ono u
što sam vjerovala istina
potvrđena u praksi.
Nakon fakulteta imamo
samo ‘ulaznicu’ za realan svijet te trebamo još
puno prakse i savjeta
koje možemo dobiti od
iskusnijih od nas. Također, ono što mi je bilo jako drago čuti su poruke
menadžera da ostanemo u Hrvatskoj, da se ne
bojimo za posao jer je
naša struka tražena i da
oni vjeruju u nas i naše
znanje.“
„Jako sam zadovoljna
održanim okruglim
stolom. Bilo je vrlo
zanimljivo, poučno,
motivirajuće, a na kraju
krajeva i zabavno. U
potpunosti podržavam
ovakve ‘događaje’ i nadam se da će se nastaviti
i dogodine.“
„Okrugli je stol bio jako
poučan jer smo mogli
naučili nešto novo iz
gledišta ljudi koji su
jednom bili studenti, a
uspjeli su svojim radom
i motivacijom postići
jako puno i danas su nama prenijeli to znanje.“
„Okrugli stol me oduševio! Nisam niti pomišljala da će biti toliko dobra
i pozitivna atmosfera
i da ćemo dobiti toliko
korisnih savjeta za budućnost. Gosti predavači su bili odlični i vratili
su mi vjeru u hrvatsko
poduzetništvo. Osim
toga, ne znam kada
sam se toliko nasmijala,
bili su fenomenalni svi.
Hvala svima koji su sudjelovali u ovome.“

