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Udruga za razvoj visokoga školstva „Universitas“ upuduje 
 

PRILOG JAVNOJ RASPRAVI 

o nacrtima prijedloga zakona o znanosti, visokom obrazovanju i sveučilištu 

 

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa na svojim je mrežnim stranicama 12. 
listopada 2010. otvorilo javnu raspravu o nacrtima prijedloga zakona o znanosti, 
visokom obrazovanju i sveučilištu, koji bi trebali zamijeniti važedi Zakon o 
znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju iz 2003. godine.  

Ministarstvo je pozvalo sve zainteresirane da se aktivno uključe u javnu raspravu u 
cilju dobivanja što kvalitetnijih komentara na nacrte zakona koji bi trebali omoguditi 
daljnja poboljšanja prije upudivanja prijedloga zakona u postupak usvajanja. Trajanje 
javne rasprave predviđa se do 1. studenog 2010. godine.  

Universitas je ved dan nakon upudivanja zakona u javnu raspravu (13. listopada 
2010.) uputio priopdenje javnosti u kojemu ističe da je vrijeme određeno za javnu 
raspravu (18 dana za 3 zakona) prekratko za njeno kvalitetno provođenje. Smatramo 
da predviđeno vrijeme ukazuje na to da se interesi zainteresirane javnosti u procesu 
provođenja javne rasprave i donošenja zakona ne poštuju u dovoljnoj mjeri.   

Universitas smatra da su predloženi zakoni u suprotnosti s načelom autonomije 
sveučilišta te da, usvoje li se, ozbiljno ugrožavaju funkcioniranje ionako nagriženog 

sustava visokog obrazovanja i znanosti. Svoj stav potkrepljujemo primjerima 
ugrožene autonomije sveučilišta, načelima na kojima se planira upravljanje 

sveučilištem i položajem nastave na sveučilištu. 

 

AUTONOMIJA SVEUČILIŠTA  

Iako predlagatelj u Zakonu o sveučilištima ističe da se jamči autonomija sveučilišta 
(članak 4 stavak 1), smatramo da određivanje načina izbora, sastava i djelokruga 
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ovlasti pojedinih sveučilišnih tijela ne jamči, ved zatire autonomiju sveučilišta. 
Primjerice, sastav sveučilišnog vijeda koje, između ostalih ovlasti, bira i rektora, 
sastavljeno je od devet članova od kojih pet imenuje senat iz redova zaposlenika, a 
četiri Vlada Republike Hrvatske (članak 15 stavak 4). Držimo da se iz ovih članaka 
jasno može pročitati da sveučilišta ulaze u političku arenu, što je nedopustivo. 
 
Uz to, snažan politički utjecaj na visoko obrazovanje očituje se i u Zakonu o visokom 
obrazovanju, gdje se predviđa osnivanje Nacionalnog vijeda za visoko obrazovanje i 
znanost, kojemu je predsjednik po položaju predsjednik Vlade Republike Hrvatske, a 
članove Nacionalnog vijeda imenuje Vlada (članak 7). 
 

UPRAVLJANJE SVEUČILIŠTEM 

Posebno izazovnim i neprihvatljivim smatramo odredbe koje se odnose na 
upravljanje sveučilišta. Uz ved spomenuti problem politizacije Sveučilišnog vijeda, 
valja promotriti i ulogu rektora i senata, pri čemu treba istaknuti da je procedura 
predlaganja rektora i članova senata, očito, ostavljena da se regulira sveučilišnim 
statutima.  
 
Analiza članaka koji se odnose na upravljanje sveučilištem ukazuje da se – osim 
politizacije sveučilišta kroz sveučilišno vijede – potiče i proces uvođenja 
menadžerijalističkog upravljanja na sveučilište, a napušta kolegijalno upravljanje koje 
je odlikovalo zapadnoeuropska sveučilišta od njihova postanka. Dakle, kada članovi 
senata predlože dva kandidata (zašto samo dva?), koji, očito, ne moraju dolaziti iz 
redova sveučilišnih nastavnika sveučilišta koje bira rektora, izabrat de rektora koji de 
imati velike ovlasti, između ostalog i predložiti imenovanje čelnika/dekana pojedinih 
sastavnica koje de u konačnici imenovati senat sveučilišta. Očito je da se na ovaj 
način mogudnost nastavnika i studenata pojedinih sastavnica da biraju svoje čelnike 
ukida, čime se tržištem načeti kolegijalizam ukida. Mogude je da bi predlagatelj 
ovakvo rješenje objasnio potrebom za „integracijom“ sveučilišta koja se vidi i u 
poziciji dekana pojedinih sastavnica čiji je utjecaj sveden na minimum. Štoviše, 
prijedlogom se predviđa uvođenje dekanskog kolegija (članak 13, Zakon o 
sveučilištu) kojega čine svi dekani sastavnica sveučilišta, zanemarujudi da neke 
sastavnice (primjerice, sveučilišni odjeli) nemaju dekana.  
 

SVEUČILIŠNI NASTAVNICI I NASTAVA 

Položaj visokoškolske nastave posebno je zabrinjavajudi s obzirom da je ista, prema 
prijedlogu Zakona o sveučilištima (članak 7), sasvim isključena iz zadada sveučilišta. 
Pritom se navodi da su zadade sveučilišta znanstveno istraživanje, umjetničko 
stvaralaštvo i stručni rad. Paralelno, prema prijedlogu Zakona o visokom 
obrazovanju, vidljivo je da je nastava predviđena akademska djelatnost kojom se uz 
akademsku nastavnu dopusnicu (venia docendi) mogu baviti akademski nastavnici. S 
obzirom da je akademska dopusnica, kako se navodi dalje u prijedlogu zakona, akt 
koji donosi i propisuje upravljačko tijelo na sveučilištu, to u ovom slučaju zatvara 
svaku mogudnost daljnje rasprave. 
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Prijedlozi zakona na nov način određuju sadašnje sveučilišne nastavnike i suradnike, 
pri čemu je indikativno da asistenata više nema. Odredbe koje se odnose na 
napredovanje akademskih nastavnika sasvim se mijenjaju, te se izbori vode na razini 
sveučilišta koja autonomno propisuju uvjete za izbor. Nerijetko se spominje kako 
smo „mala“ akademska zajednica, pa čudi da je predlagatelj izabrao rješenje u 
kojemu (osim jednog vanjskog člana) nema nikakve vanjske mjere/usporedbe, ved se 
izbori rade na razini sveučilišta, i to u području, što bi značilo, primjerice, da dva 
redovita profesora iz područja prava i  jedan ekonomist mogu izabrati u više zvanje 
profesora ekonomije. Ovakav prijedlog, smatramo, nede doprinijeti znanstvenoj 
izvrsnosti. Osim toga, držimo da de dodjeljivanje venia docendi svakih 5 godina za 
svakog akademskog nastavnika ugušiti rad senata. Također valja napomenuti da iz 
prijedloga Zakona o visokom obrazovanju (Članak 67) nije razvidno koje pozitivne 
pomake de donijeti određivanje omjera nastavnika izabranih u pojedino znanstveno-
nastavno zvanje. 
 
Posebno važnim ograničenjem predloženih zakona smatramo dio odredbi koje se 
odnose na znanstvene novake i postdoktorande, koji bi, u odsustvu asistenata, za 
pretpostaviti je, preuzeli nastavne obaveze na fakultetima. Predložene odredbe, 
ukoliko se prihvate u ovom obliku, mogle bi onemoguditi dio fakulteta u odvijanju 
nastave. Bududi da prema predloženim odredbama znanstveni novaci moraju 
održavati nastavu na institucijama na kojima su upisali doktorske studije (Zakon o 
znanosti, članak 40), a ne na onima s kojima imaju sklopljen ugovor o radu. Kod 
postdoktoranada situacija je još dramatičnija: sveučilište opdim aktom određuje 
nastavne obveze postdoktoranda, ali je prijedlogom ovog zakona određeno da 
najmanje polovinu radnog vremena na koje je zaključen ugovor o radu na određeno 
vrijeme, trebaju provesti na znanstvenom osposobljavanju i usavršavanju izvan 
matičnog znanstvenog instituta i sveučilišta ili najmanje jednu godinu provesti na 
znanstvenom osposobljavanju i usavršavanju u inozemstvu (Zakon o znanosti, članak 
42). Dakle, unatoč potrebi za kvalitetnim i stabilnim visokim obrazovanjem, očito je 
da se u ovaj aspekt uvodi anarhija. 
 
Uz to, valja istadi da je predlagatelj predvidio pravo na mirovanje izbora za 
znanstvena radna mjesta, novake i postdoktorande, ali isto nije predviđeno za 
zaposlenike na znanstveno-nastavnim radnim mjestima. 
 
Upitne su i neke odredbe čija primjena ima direktne posljedice na izvođenje 
nastavne djelatnosti na visokim učilištima. Prilikom izbora u nastavno zvanje (Zakon 
o visokom obrazovanju, članak 66) osposobljenost za obavljanje nastavne djelatnosti 
uopde se ne navodi kao jedan od neophodnih uvjeta izbora što držimo nedopustivim. 
Nadalje, inzistiranje na povedanju prolaznosti studenata (Zakon o sveučilištu, članak 
22), bez osiguravanja dodatnih mjera osiguravanja kvalitete, može otvoriti prostor za 
uvođenje nepoželjnih radnji poput snižavanja kriterija prolaznosti ili primjene 
neadekvatnih ispitnih postupaka. Ovakve mjere zasigurno nede pridonijeti podizanju 
razine kvalitete studiranja niti bolje osposobljenosti bududih stručnjaka. 
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U skladu s navedenim predlažemo: 
 

1. da predlagatelj, zbog važnosti zakona koje predlaže, vodi računa o Kodeksu 
savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, 
drugih propisa i akata, uspostavljajudi partnerski odnos s akademskom 
zajednicom. Predlažemo da se rasprava za sva tri zakona produlji do kraja 
veljače 2011., te da predlagatelj aktivno, na javnim tribinama,  sudjeluje u 
obrazlaganju predloženih rješenja. Universitas de, u skladu sa svojom 
misijom, preuzeti organizaciju tribine pri Sveučilištu u Rijeci. Smatramo da 
prijedlog zakona u ovakvom obliku valja odbaciti ili temeljito koncepcijski 
revidirati uspostavljajudi partnerski odnos sa zaintesiranom javnošdu. 
Universitas se zalaže za odbacivanje političke instrumentalizacije i 
komercijalizacije visokog obrazovanja i znanosti. 

 
2. predlažemo da se temeljito revidiraju prijedlozi koji ukazuju na ugroženu 

autonomiju sveučilišta; 
 

3. zastupamo stav prema kojemu je znanje javno dobro, a ne roba. Zastupamo 
stav da se sveučilišta 21. stoljeda trebaju odlikovati odgovornošdu za razvoj 
zajednice, ali ne i pokoravanju tržišnim načelima, bududi da „studenti ne 
kupuju znanje, ono ih mijenja“ (Elton, 2000.). U tom smislu, snažno se 
protivimo uvođenju menadžerijalizma na sveučilište, koji se promovira ovim 
prijedlozima. 

 
4. tražimo da se posebno revidiraju prijedlozi koji ugrožavaju kvalitetno i 

stabilno odvijanje nastave na visokim učilištima. Ne podupiremo moblinost 
pod svaku cijenu, koja može kriti i potenciranje odljeva mozgova. Ne 
podupiremo obavezno uvođenje nesigurnosti i privremenosti u život i rad 
onih koji su nam, uz studente, najvrijedniji, doktorandi i postdoktorandi.  

 
 
Za Universitas: 
Prof. dr. sc. Jasminka Ledid, predsjednica 


