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dvorani Zag reb na
sveučilišnom kampusu Borongaj 16. studenoga Hrvatski studiji
Sveučilišta u Zagrebu svečanom sjednicom Znanstvenonastavnoga vijeća obilježili su
svoj dan i 26. obljetnicu osnutka. Hrvatski studiji pokrenuti
su 1992. godine kao dvosemestralni sveučilišni komparativni studij hrvatske filozofije
i društva, a već iduće godine
prerastaju u četverogodišnji
sveučilišni studij s tri studijska smjera. U studenom 1995.
godine dodjeljuje im se status
sveučilišnoga centra Sveučilišta u Zagrebu. U siječnju prošle godine status je unaprijeđen
te su Hrvatski studiji sada sveučilišni odjel, a u postupku je
i stjecanje statusa fakulteta,
što je na svečanosti posebno
istaknuto. Hrvatski studiji u
zadnje dvije godine doživjeli
su kadrovsko i programsko
osvježenje, a uskoro uz postojeće studije, uvode i atraktivne
i inovativne programe – studij
demografije i hrvatskoga iseljeništva, studij kulturologije
i studij kultura Bosne i Hercegovine.
Na svečanom obilježavanju
obljetnice Hrvatskih studija
nazočio je niz visokih uzvanika iz akademske i šire zajednice. Čestitku su osobno došli
izreći rektor Sveučilišta u Zagrebu prof. Damir Boras, prorektori prof. Ante Čović, prof.
Mirjana Hruškar i prof. Miljenko Šimpraga, pomoćnica
ministrice znanosti i obrazovanja prof. Ivana Franić, rektor Hrvatskoga katoličkoga
sveučilišta prof. Željko Tanjić,
osnivači Hrvatskih studija
prof. Pavo Barišić, akademik
Mislav Ježić i prof. Branko Jeren, dekani i prodekani sastavnica Sveučilišta, predstavnica
Grada Zagreba Katarina Milković i predstavnici više agencija i institucija. Program su
upotpunili sjajni umjetnički
nastupi studenata Hrvatskih
studija – nadahnuti operni solo nastup studentice Nikoline
Dominković i vrlo uspješan
premijerni nastup novoosnovanoga Pjevačkoga zbora Hrvatskih studija.

Uskoro fakultet
Rektor Boras u svojem je
govoru istaknuo da hrvatsko
društvo treba jake Hrvatske
studije s jasno artikuliranim i koherentnim programima i hrvatskim identitetom te izrazio zadovoljstvo
što se proces transformacije,
odnosno povratka ustanove
izvornoj misiji, uspješno provodi. Posebno se osvrnuo na
česte usporedbe Hrvatskih
studija i Filozofskoga fakulteta rekavši da na Sveučilištu
u Zagrebu ima mjesta za obje
institucije jer se one nadopunjuju, a ne preklapaju. Rektor
je potom skrenuo pozornost
na često propitivani status
ustanove:
– Na Hrvatskim je studijima u proteklom razdoblju
napravljeno jako puno posla,
ustanova je kadrovski i programski osvježena i osnažena i sada je na pravom putu
da postane sastavnica ovoga
sveučilišta u statusu fakulteta. Taj sam proces osobno poticao i sretan sam jer vidim da
zapravo nema nikakvih zapreka da uskoro dobijemo Fakultet hrvatskih studija. Koliko
je truda uloženo u pisanje programa po najvišim standardima kvalitete, govori i činjeni-
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Hrvatski studiji
na pravom putu
Najavivši mogućnost prerastanja Hrvatskih studija u fakultet, rektor Damir Boras
je poručio da put promjena i unaprjeđivanja mora ići kroz sveučilišne i akademske
institucije i procedure, a ne kroz izvaninstitucionalno i medijsko djelovanje
ca da su Hrvatski studiji dobili
pozitivne preporuke i od Akreditacijskoga savjeta i od Agencije za znanost i visoko obrazovanje.
Ovo je velika obljetnica i odlično se uklapa u 350. obljetnicu našega sveučilišta. Bilo bi
lijepo a mislim da je i ostvarivo da Hrvatski studiji postanu fakultet u sklopu obilježa-

vanja ove obljetnice, dakle ove
ili sljedeće akademske godine.

Rezultati iznad budžeta
Svima nezadovoljnim trenutačnom situacijom na Hrvatskim studijima Boras je poručio
da put promjena i unaprjeđivanja mora ići kroz sveučilišne i
akademske institucije i procedure, a ne kroz izvaninstitucio-

NAJBOLJI STUDENTI
U sklopu programa nagrađeni su najbolji studenti u protekloj akademskoj godini: Frana PetraVlatković i Kristina
Pavlek (filozofija), Grozdana Kamenić i Miriam Jurić (latinski),
Valentina Mezdić i KristinaTrampuš (komunikologija), Lucija
Pandžić i DajanaTaradi (kroatologija),Vlatko Smiljanić i Filip
Ščuric (povijest), Jelena Gerjević iTiffany Mateja Hrkalović
(psihologija) te Hrvoje Petrinjak i Marija Antić (sociologija).
Nagrađeni su i studenti koji su pridonijeli u izvannastavnim
aktivnostima: Marija Barić Đurđević, Annika Sonja Đukić,
Antonija Mikuljan, Endrina Hrenić, Ante Bećir, Monika Jerković, Ivan Kučina, Patricija Prlog, Filip Ščuric, Lea Kalinić, Marija
Tičić, Marina Slošić, Josipa Šimac, DoraTrgovec, Ana Bagarić,
Paula Dumančić,Valentina Pavlović iVlatko Smiljanić.
U ime nagrađenih obratio se dvostruki laureatVlatko Smiljanić:“Ovo nisu samo naše nagrade nego i nagrade za marljiv
rad naših profesora. Činjenica je da je put do ovih nagrada
bio trnovit, ali plodovi su zato vrlo slatki”.
nalno i medijsko djelovanje.
Na kraju izlaganja rektor je
ponovno podsjetio na problem
podfinanciranosti hrvatskoga
visokoga obrazovanja:
– Sveučilište u Zagrebu je
po kvaliteti nastave oko 300.
mjesta u svijetu, a po znanstvenoj produktivnosti oko
540. mjesta. Iako nas se često
kritizira da su ovi rezultati nezadovoljavajući, uvjeravam
vas da radimo iznad svojih mogućnosti jer po financiranosti
nismo ni među 2000 svjetskih
sveučilišta!
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IZ PROČELNIKOVA
IZVJEŠĆA O RADU

Pročelnik Grčević:
Novi programi i
projekti
Pročelnik Hrvatskih studija prof.
Mario Grčević zahvalio je rektoru
na lijepim i ohrabrujućim riječima te potom predstavio okupljenima Izvješće o radu u protekloj
godini. Izvješće donosimo u skraćenoj, redakcijskoj obradi:
Da smo protekle godine svi
zajedno puno i intenzivno radili,
najzornije pokazuje činjenica da
smo u svibnju ove godine dobili
pozitivnu Akreditacijsku preporuku Agencije za znanost i visoko
obrazovanje. Agencija je utvrdila
da su nedostaci uočeni u Pismu
očekivanja ministra iz 2014.
uklonjeni i preporučila je ministru znanosti da Hrvatskim studijima izda potvrdu o ispunjavanju
uvjeta za obavljanje djelatnosti
znanosti i visokoga obrazovanja.
Potvrdu još nismo dobili, a dok
potvrdu čekamo, nastavljamo
se reformirati onako kako smo
zacrtali. Naša reforma kao ciljeve
ima profilaciju ustanove, programsko i kadrovsko osnaženje,
koherentnost, koheziju, konvergenciju i jedinstvo u različitosti
studijskih programa i zajedničko
poslanje Hrvatskih studija, nakon čega slijedi stjecanje pravne
osobnost i osamostaljenje u 31.
fakultet i 34. pravnu osobu Sveučilišta u Zagrebu. Neki su nam
govorili da taj redoslijed bude
drukčiji, da prvo moramo postati
fakultet, a da se tek potom treba
reformirati.Taj bi redoslijed, duboko sam uvjeren, bio pogrešan
i neučinkovit. Prvo treba postići
rezultate, a tek potom dodjeljivati nagrade.
Radimo na novim programima i
projektima, a velika je i značajna
novost u tom smislu i osnivanje
Znanstvenoga zavoda Hrvatskih
studija, koji već pokazuje rezultate u organizaciji znanstvenih
projekata. Na programu studija
demografije i hrvatskoga iseljeništva intenzivno se radi i vrlo je
vjerojatno, ako i dalje sve bude
išlo po planu, da već sljedeće
akademske godine upišemo prvi
naraštaj studenata na taj studij.
Osim na studiju demografije i
hrvatskoga iseljeništva radimo i
na uspostavljanju studija kultura
Bosne i Hercegovine, kojim će
se studij kroatologije obogatiti
i proširiti važnom dimenzijom,
koja se u akademskom sustavu
Republike Hrvatske nigdje
drugdje ne proučava niti poučava. U ustrojavanju toga studija
slijedimo, kao i kod svih naših
programa, četiri idejne sastavnice: općeteorijsku i metodološku,
nacionalnu ili kroatološku, te
europsku i globalnu.Treći novi
studijski smjer koji pripremamo
jest diplomski studij kulturologije, vezan poglavito uz sadašnji
Odsjek za filozofiju, koji će se preimenovati u Odsjek za filozofiju i
kulturologiju. Radi se i na izradbi
diplomskog studijskog programa edukacijskih znanosti i specijalističkog poslijediplomskoga
studija palijativne skrbi.
Sve naše reforme i rad tih tijela
ne bi bile zadovoljavajuće ako
ih studenti ne bi prepoznali
kao pozitivne.Tim povodom
mi je zadovoljstvo reći da smo
u 2018. uspjeli zaustaviti negativan trend smanjenja broja
upisa i na preddiplomskoj i na
diplomskoj razini. U odnosu na
prethodnu akademsku godinu,
bilježimo blagi porast upisa na
preddiplomske i diplomske
studije. Potvrđeno je da su nam
psihologija i komunikologija i
dalje najtraženiji studiji, a vrlo
dobar interes postoji i za povijest
i sociologiju. Obnovljen je interes
za studij filozofije. Međutim, i dalje imamo previše nepopunjenih
mjesta na diplomskim studijima
i na tome moramo raditi. No, tu
nije riječ o specifičnosti Hrvatskih
studija, nego o globalnoj pojavi u
našim okvirima koja je uočljiva i
na drugih srodnim ustanovama,
a koja je povezana i s demografskim pitanjima.

