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ZNANSTVENA IZVRSNOST POGONSKI ENERGENT GOSPODARSTVA 
 

Uvod 

Uloga je sveučilišta kao obrazovno istraživačkih institucija da snažno utječu na usmjeravanja i 
događanja ne samo u svojemu neposrednom okruženju nego i u čitavome društvu. U tom smislu 
hrvatska sveučilišta trebaju učiti na primjerima dobre prakse svjetskih sveučilišta. Posebno, 
hrvatska sveučilišta, ona koja to mogu s obzirom na svoje mogućnosti, trebaju izgrađivati tzv. 
treću sveučilišnu dimenziju koja je primarno usmjerena na dugoročniji strateški razvoj 
gospodarstva i društva u cjelini, što praktički podrazumijeva i jačanje kreativne inovacijske 
komponente sveučilišta i transfer inovacija u okruženje. Današnja se moderna svjetska sveučilišta 
često pozivaju da preuzmu vodeću ulogu u oblikovanju i implementaciji krucijalnih razvojnih 
strategija na kojima će se graditi budući razvoj društva. Dakle, radi se o bitnoj misiji modernog 
sveučilišta koje prihvaća angažman i odgovornost da na znanstvenim osnovama, uz podršku 
političkih čimbenika, rješava ovodobne globalne društvene i ekonomske krize te da stvara 
razvojne platforme koje bi doprinijele smanjenju budućih kriza. U tom smislu polazna je premisa 
međusobno povjerenje, kooperativnost i otvorenost sveučilišta i zainteresiranog okruženja. 

 Neki aspekti društveno-ekonomskog stanja Hrvatske 

Govoriti o ulozi hrvatskih sveučilišta u istraživanju, transferu tehnologije i inovacijama, a ne 
uzimati u obzir ovodobno društveno i gospodarsko stanje, bila bi isprazna priča. Stoga moramo 
krenuti od činjenica koje mogu imati dalekosežni utjecaj na razvoj Hrvatske kao države. Prije 
svega to su: negativni demografski trend, nezaposlenost radno sposobnog stanovništva (s 
nemalim udjelom mladih akademski obrazovanih građana; prvo im je „radno“ mjesto burza rada), 
odlazak iz Hrvatske najboljih akademski obrazovanih ljudi (Hrvatska školuje stručnjake za bogate 
države), nekonkurentno gospodarstvo, neučinkovit pravosudni sustav, birokratski sustavi na 
svim razinama uprave koji koče gospodarske inicijative itd.  Prema istraživanjima eminentnih 
stručnjaka očekuje se da će buduća demografska slika naše domovine izgledati ovako: Republika 
Hrvatska će do 2030. godine izgubiti oko 250 tisuća stanovnika (procjenjuje se da će Hrvatska u 
2050., uz sadašnje okolnosti, imati 3,5 milijuna stanovnika), broj radnog kontingenta (ljudi 
između 15 i 65 godina starosti) smanjiti će se za 400 tisuća ljudi, dok će se broj umirovljenika 
povećati za 200 tisuća, a broj će se novorođene djece smanjiti za 10% u odnosu na današnju 
brojku. Smatra se da totalni fertilitet za održivu populaciju, konstantnog broja stanovnika i 
održive starosne strukture treba imati vrijednost 2,2 (danas je ispod 1,5). 
U kontekstu gospodarskog stanja Republike Hrvatske ilustrativne su činjenice kako slijedi (izvor: 
autorska obradba Statističkog ljetopisa, DZS). Premda je u razdoblju 2005.–2011. industrija 
zadržala svoj udio u BDP-u na razini od oko 14%, opseg industrijske proizvodnje je smanjen. Kao 
što je iz prikazanih podataka razvidno, kretanje BDP-a je korelirano s kretanjima u djelatnosti 
industrije. Zabrinjavajuće je, međutim, da je u 2012. godini opseg industrijske proizvodnje bio čak 
8% manji od opsega industrijske proizvodnje 2005., a broj je zaposlenih u industriji smanjen u 
analiziranom razdoblju za čak 14,8%. Uz takvo dinamičko kretanje opsega industrijske 
proizvodnje i broja zaposlenih u industriji, valja istaknuti stalno smanjivanje udjela broja 
zaposlenih u ukupnom broju zaposlenih, koji je od 17,1% u 2005. godini smanjen na 14,9% u 
2012. godini. Za razliku od toga, indeksi cijena industrijskih proizvoda iskazuju stalni rast, što i s 
uvažavanjem inflacijskih čimbenika, neizravno upućuje na zaključak da je riječ o strukturi 
proizvoda s povećanom dodanom vrijednošću. Izvedenica toga je isto tako racionalna 
pretpostavka da je riječ o proizvodima s ugrađenim inovativnim rješenjima, pa osim što je 
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količinski industrija iskazala negativni trend, cijene industrijskih proizvoda indiciraju trend 
prema industrijskim proizvodima povećane dodane vrijednosti. 
 

 
Indeksi kretanja industrijske proizvodnje, broja zaposlenih u industriji i cijena industrijskih 
proizvoda u Hrvatskoj u razdoblju 2006.–2012.(2005. = 100) 
 
Obrazovanje za potrebe istraživanja samo po sebi ne može riješiti taj problem. Bez obrazovanju i 
istraživanju komplementarnog kreativnog inovacijskog razvoja i usredotočenosti inovacija na 
prioritetne gospodarske sektore (niše) nema pravog uspjeha. Za to su potrebni i odgovarajući 
infrastrukturni uvjeti, tj. odgovarajući radni prostori opremljeni razvojnom infrastrukturnom 
opremom. Na potrebne promjene indiciraju i podaci o broju i strukturi objavljenih radova u 
području istraživanja i razvoja u Hrvatskoj. Podaci su o tome prikazani na sljedećoj slici (izvor: 
autorska obradba Statističkog ljetopisa, DZS). 
 
 

 
Indeksi kretanja broja temeljnih, primijenjenih i razvojnih radova u istraživanju i razvoju u 
Hrvatskoj u razdoblju 2004.–2012. (2003. = 100) 
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U Hrvatskoj je nominalno smanjen broj objavljenih radova od 9.779 radova u 2003. godini na 
9.536 radova u 2012. godini. Smanjenje ukupnog broja radova je problem, ali je još veći problem 
struktura objavljenih radova. U odnosu na godinu 2003. povećan je za 12,5% samo broj temeljnih 
radova. Za razliku od toga, broj je primijenjenih radova smanjen za 13,3%, a broj razvojnih radova 
za 15,7%. Izračunani indeksi kretanja strukture objavljenih radova u području istraživanja i 
razvoja indiciraju na akademsko usmjerenje istraživanja.  
Kriza iz 2008. godine promijenila je svjetonazor i djelovanje i razvijenih zemalja. Racionalizacija 
je trošenja, osobito proračunskih (državnih) sredstava, u tim zemljama zapravo značila smanjenje 
potpora za „blue sky research“ na račun financiranja razvojnih i primijenjenih istraživanja. Takav 
pristup je posebno važan za male zemlje poput Hrvatske. Okretanje iskazanog trenda zahtijeva, 
dakako, i promjenu politike ulaganja, te preusmjeravanje ionako ograničenih sredstava razvojnim 
i primijenjenim istraživanjima.  
 
U uvjetima u kojima Republika Hrvatska traži svoju viziju budućeg društvenog i gospodarskog 
razvoja ključno je prepoznati bitne komponente na kojima će se izgrađivati strategija održivog 
razvoja Hrvatske, uvažavajući pritom nužnost očuvanja prirodnih resursa i kulturnih vrednota, te 
uvažavajući norme društvenog razvoja temeljenih na načelima demokracije. Bitno je imati u vidu 
da Republika Hrvatska nije siromašna država, dapače. Jedan od najvećih problema ovodobne 
Hrvatske je njena nepripremljenost i nesnalaženje u globalnim svjetskim procesima, posebno 
javne uprave. To implicira široki spektar vezanih problema s kojima se susreću gospodarstvenici 
u privatnom i javnom sektoru. Ohrabruje, ipak, činjenica da se uočavaju u zadnje vrijeme pozitivni 
pomaci, makar i marginalni.   
Prema osobnom stajalištu (sveučilišnog profesora) s dugogodišnjim industrijskim iskustvom u 
sektoru razvoja novih tehničkih proizvoda i kreiranju složenih proizvodnih procesa, strukturirao 
bih srednjoročnu strategiju razvoja obrazovanja, znanosti, tehnologije i inovacija hrvatskih 
sveučilišta (uvažavajući potencijale i specifičnosti sveučilišta ponaosob) s jakim naglaskom na 
gospodarske sektore koji bi kao katalizatori poticali razvoj drugih sektora po kaskadnom načelu.  
Po mom mišljenju za Hrvatsku su u nadolazećem vremenu prominentni sektori: (i) moderna 
poljoprivreda, spregnuta s turizmom koncipiranom na suvremen način, i s njom povezana 
prerađivačka industrija; (ii) energetika, imajući u vidu da je energetska neovisnost i sigurnost 
osnova za stabilan i održiv razvoj gospodarstva i društva; (iii) informacijsko-komunikacijska 
tehnologija koja omogućava široki spektar kreativnih i inovativnih primjena u proizvodnom i 
uslužnom gospodarstvu, i društvu u cjelini. Vjerujem da bi tri navedena prominentna i katalitička 
sektora omogućila stvaranje identiteta hrvatske ekonomije. Hrvatska sveučilišta i druge 
znanstvene institucije posjeduju potencijal za iskorake koji će voditi Hrvatsku u bolju budućnost. 
Pri tome trebamo učiti i na pogreškama koje su nas dovele u ovodobno stanje, jer utabanim 
stazama najlakše se zaluta. 

Odnos sveučilišta i okruženja 

Za uspješnost uloge sveučilišta u istraživanju, transferu tehnologije i inovacija, sveučilišta trebaju 
razvijati i njegovati partnerski odnos sa svim relevantnim institucijama i gospodarskim 
subjektima u Republici Hrvatskoj, i izvan Hrvatske. Sveučilišta trebaju biti poticatelji sinergije 
između akademske zajednice, gospodarstva te javne uprave, tj. institucija vlasti. Dakle, sveučilišta 
trebaju biti „integrirana i sinergizirana“ sa svojim okruženjem. 

Partnerstvo s gospodarstvom na istraživačko-razvojnim projektima jest djelatnost koju 
sveučilišta moraju intenzivno razvijati i koju treba stalno poticati i unaprjeđivati. Nadalje, kroz 
aktivno sudjelovanje priznatih gospodarstvenika u savjetima sveučilišta treba osmišljavati 
strategije partnerstva kojim će se definirati okviri suradnje. Strategija bi poglavito trebala voditi 
većoj usmjerenosti istraživačkih projekata sveučilišta prema potrebama gospodarstva, čime bi se 
postupno stvarali uvjeti da gospodarski subjekti u većem broju financiraju doktorande na 
sveučilištima te da ih nakon stjecanja doktorata zapošljavaju. Na planu partnerstva s hrvatskim 
gospodarstvom (kao i državnim i javnim poduzećima te javnom upravom) ima puno mogućnosti 
i izazova, primjerice formiranje konzorcija sastavnica sveučilišta i pripremanje projekata širega 
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društvenog značaja. Treba također primjenjivati i druge modele partnerstva s gospodarstvom, a 
jedan od njih je i korisnički orijentiran inovativni ekosustav koji se temelji na partnerstvu 
gospodarstva, javnosti i tijela vlasti, koji partnerima omogućuje aktivno sudjelovanje u procesima 
istraživanja, razvoja i inovacija (Living Lab). Taj model postiže sve značajniju afirmaciju u svijetu 
u koji su uključena mnoga prestižna sveučilišta. 

 

Posebno važnim smatram imati strateško partnerstvo s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i 
sporta (MZOS) uz obostrano uvažavanje i kada postoje razlike u stajalištima. Odnosi između 
sveučilišta i MZOS-a ne smiju biti podložni partikularnim interesima jer se time ugrožavaju 
razvojni interesi Republike Hrvatske. Nadalje, treba izgrađivati partnerske odnose i sa svim 
drugim ministarstvima s ciljem proširenja utjecaja sveučilišta na donošenje strateških odluka na 
razini države vezanih uz društveni, gospodarski i kulturni razvoj Republike Hrvatske. Također, 
značajni partneri sveučilištima su i Hrvatska zaklada za znanost te HAMAG-BICRO. 

Na planu partnerstva između sveučilišta i državnih tijela ima dosta prostora za unaprjeđenja: (i) 
osmišljavanje i razvoj sektorskih klastera, pridonoseći na taj način jačanju utjecaja sveučilišta na 
društveni, gospodarski i kulturni razvoj Republike Hrvatske; (ii) jačanje međusobnog povjerenja 
sveučilišta i državnih tijela s ciljem da se u većoj mjeri uvažavaju i koriste ekspertna znanja 
sveučilišta, posebno ekspertna znanja ekonomske i pravne struke; (iii) posebno je važno da se čim 
prije, u dogovoru s MZOS-om, izradi Zakon o znanosti i visokom obrazovanju zasnovan na 
Strategiji obrazovanja, znanosti i tehnološkoga razvoja Hrvatske. Povezano sa Zakonom i 
odgovarajućim podzakonskim aktima treba društveno odgovorno, posebno pomno, izraditi 
kriterije pri izborima u znanstvena zvanja koja će se oslanjati i na društvene i gospodarske 
potrebe. Tu se ogleda moralna odgovornost akademske i istraživačke zajednice prema društvu i 
gospodarstvu. Drugim riječima, kriteriji trebaju biti progresivni i motivirajući, a ne kalkulantski i 
kombinatorni zasnovani na mehanizmima zaštite stečenih statusa, koji će omogućiti promidžbu 
višedimenzionalne izvrsnosti. Također, pri izradi predmetne zakonske regulative treba imati u 
vidu da je Hrvatska mala država sa skromnim znanstvenoistraživačkim potencijalom, te da je 
svaki motivirani i kreativni stručnjak važan bez obzira na starosnu dob.  

Za planiranje i realizaciju planova razvoja sveučilišta i lokalne samouprave nužno je razvijati 
partnerske odnose s gradovima u kojima djeluju hrvatska sveučilišta. Sinergijskim efektom 
uspostavilo bi se kroz takvo partnerstvo stvaranje realne osnove za sustavno umrežavanje lokalne 
samouprave, sveučilišta i lokalnog gospodarstva, a uključile bi se i druge znanstvene i umjetničke 
institucije (gdje postoje) kako bi se stvorila inovacijsko-poduzetnička mreža gradova zasnovana 
na znanstvenim i umjetničkim istraživanjima. To bi stvorilo pretpostavke za organiziranje 
gradova kao „smart cities“, tj. naprednih gradova koji bi uz pomoć informacijsko komunikacijske 
tehnologije umrežavali sve bitne sektore grada (energetika i energetska učinkovitost, javna 
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rasvjeta, promet, urbanizam i graditeljstvo, vodoopskrba i odvodnja, okoliš itd.) te bi se na taj 
način moglo pametnije i učinkovitije nadzirati i upravljati gradovima. 

Obveza je sveučilišta, kao obrazovnih institucija, da unapređuju visoko školstvo u Republici 
Hrvatskoj, na dobrobit društva i nacionalnoga gospodarstva, kao što je to u pravilu svjetska 
praksa. Pritom u najvećoj mogućoj mjeri treba poštivati načelo komplementarnosti i sprečavati 
pokretanje neracionalnih i društveno neopravdanih učilišta i studijskih programa.  

Bitan je čimbenik u sveukupnome razvoju znanosti i umjetnosti u Republici Hrvatskoj i Hrvatska 
akademija znanosti i umjetnosti (HAZU). Kao neovisna institucija velikoga ugleda ona može 
značajno pridonijeti da se u suradnji sa sveučilištima pomoću znanosti „materijalno stanje našega 
naroda što prije i što više podigne i promakne“, kako reče biskup Josip Juraj Strossmayer (1867.). 
Niz aktivnosti koje potiče i organizira HAZU komplementarne su stremljenjima sveučilišta i 
osnažuju napore sveučilišta za daljnje iskorake na planu umjetnosti, istraživanja, inovacija i 
pozicioniranja sveučilišta u nacionalnom i međunarodnom okviru.  

Svakako valja istaknuti nedovoljno iskorištene mogućnosti koje mogu pružati bivši studenti 
sveučilišta (alumni). Te se mogućnosti očituju kroz domaću i međunarodnu promidžbu, 
materijalnu pomoć studentima, donacije i slično.  Jasno je da je Sveučilište u Zagrebu najdalje 
otišlo u organiziranju i umrežavanju svojih alumnija.  

Često smo suočeni sa situacijom da su medijima zanimljivije „afere“ na sveučilištima nego vrijedni 
rezultati koji se tamo postižu. Radi toga je iznimno važno da uprave sveučilišta i njihove sastavnice 
informiraju javnost na objektivan način o iskoracima sveučilišta/sastavnica, i o potencijalima koji 
tamo postoje. Zadaća je uprava sveučilišta i uprava sastavnica da taj potencijal utjelove u 
društveni, gospodarski i kulturni napredak Republike Hrvatske. Republika Hrvatska treba velike 
i jake organizacije koje će imati vodeću ulogu u njezinu razvoju, a primjerice, Sveučilište u Zagrebu, 
kao stožerno nacionalno sveučilište, to jest i to mora biti. U praksi to znači da sveučilišta trebaju 
imati vidljiv, jak, povijesni utjecaj na razvoj Republike Hrvatske, ako budu djelovala kao dobro 
ustrojena organizacija, a ne skup (bez obzira koliko kvalitetnih) pojedinaca. 

Za to je od iznimne važnosti da „sveučilišta znaju što znaju“. Svi zaposlenici i studenti sveučilišta, 
a posebno uprave sveučilišta i uprave sastavnica, moraju znati tko i što na sveučilištu/sastavnici 
zna. To mora biti evidentno i mora se moći lagano, brzo i intuitivno pronaći u „bazi znanja“ koju 
treba storiti.  

Nadalje, također je iznimno važna i vidljivost toga znanja. To znači da sve u bazi znanja (s 
iznimkom poslovne tajne) treba isto tako biti lako, brzo i intuitivno na raspolaganju javnosti. Uz 
to, sastavnice sveučilišta trebaju uložiti sredstva (ljude, novac, vrijeme) u publiciranje tog svog 
bitnog resursa – znanja i ljudi. Tu se ne misli na već prisutno i dominantno publiciranje u 
tiskanome obliku u stručnim i znanstvenim publikacijama, već na promociju rada u stilu 
marketinga u gospodarstvu. Jednostavno rečeno, rezultat takva publiciranja, promocije rada 
sveučilišta/sastavnica, mora rezultirati time da svaki gospodarstvenik, političar, učenik ili 
građanin vrlo jasno vidi i razumije što može iskoristiti iz resursa sveučilišta/sastavnica (znanja i 
ljudi). To također podrazumijeva da javno objavljivanje „marketinških“ radova i rezultata mora 
postati navika i rutina, a i kultura, te obaveza i studenata sveučilišta.  

Sveučilišta će imat izravnu veliku ulogu u razvoju Republike Hrvatske samo onda ako budu radila 
velike i važne projekte, projekte od nacionalne i međunarodne važnosti. Stoga je važna uloga 
pojedinaca – članova sastavnica sveučilišta kao poticatelja projekata, a uloga je rektora da budu 
eksponirani čelnici sveučilišta, važni sugovornici čelnim ljudima državnih tijela i institucija, 
obrazovnoga sustava i gospodarstva. Za takvu se ulogu sveučilišta moraju pripremiti, 
organizacijski i kadrovski, što je veliki zahtjev rektorima u smislu vizije razvoja sveučilišta, 
njihovih koordinacijskih i komunikacijskih sposobnosti te njihovih moralnih načela. 
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Razvoj obrazovne djelatnosti 

Prije nego se detaljnije osvrnemo na bitne čimbenike istraživanja, inovacija i transfera tehnologije 
osvrnimo se ukratko na razvoj obrazovne djelatnosti na sveučilištima. Obrazovna djelatost na 
sveučilištima preduvjet je kvalitetnom istraživanju. Ta je zadaća još važnija u doba krize u kojoj 
se Republika Hrvatska nalazi, kada sposobnost, inovativnost i kreativnost naših sadašnjih i 
budućih magistara struke i doktora znanosti treba učiniti pozitivni preokret i novi zalet u 
gospodarskom i društvenom razvoju. 

Nakon punoga desetljeća provedbe studijskih programa koji su reformom visokoškolskoga 
sustava u Republici Hrvatskoj prilagođeni Bolonjskomu modelu potrebno je objektivno sagledati 
rezultate te reforme. Može se očekivati da će tijekom sljedećih nekoliko godina većina studijskih 
programa biti u aktivnom procesu promjena jer su uobičajeni životni ciklusi programa oko deset 
godina. U akademskoj je zajednici prepoznata bojazan da smo zbog raznovrsnih propisa i pravila 
sve više postali zaokupljeni brigom za nastavnu formu, a sve manje brigom za samoga studenta. 
Zato u predstojećim promjenama naglasak mora biti više na sadržaju nego na formi kako bi se 
studenta vratilo u središte naših stremljenja u obrazovnoj djelatnosti. Potrebno je osigurati veću 
fleksibilnost i veću učinkovitost u postupcima izmjena i dopuna studijskih programa jer svjetski 
primjeri pokazuju da su u nekim područjima usklađivanja nužna čak na godišnjoj razini. Glavne bi 
smjernice razvoja obrazovne djelatnosti na preddiplomskim, diplomskom i integriranim 
studijima trebale biti revizija studijskih programa, unapređenje nastavne infrastrukture, studijski 
programi usmjereni potrebama gospodarstva i suvremene civilizacije, interdisciplinarni studijski 
programi, afirmacija područja STEM (engl. STEM - Science, Technology, Engineering, 
Mathematics) i upisne kvote. 

Kroz godine krize došlo je do velikih strukturnih promjena u gospodarstvu pa je potrebno 
posebnu pažnju usmjeriti na studijske programe usmjerene potrebama ovodobnog i budućeg 
gospodarstva i suvremene civilizacije. Brojna radna mjesta za koja smo obrazovali kadrove više 
ne postoje u Republici Hrvatskoj iako su i dalje iznimno tražena u razvijenijim zemljama svijeta. 
Takva situacija postavlja nove zahtjeve na sveučilišno obrazovanje za domaće tržište rada jer 
mora osposobljavati magistre struke da stvaraju nova radna mjesta. U tom kontekstu, obrazovnu 
strategiju moramo uskladiti sa Strategijom pametne spacijalizacije (engl. Smart Specialization 
Strategy) i hrvatskim i europskim kvalifikacijskim okvirom (EQF, QF-EHEA i HKO). 

Studenti se kroz obrazovni proces moraju pripremiti na daleko veću umiješnost i kreativnost nego 
do sada. Studente se treba obučavati po principu „učenje kroz istraživanje i inovacije“. To se 
postiže većom širinom obrazovanja, s osobitim naglaskom na razvoj trajnih znanja i vještina, 
poticanje studenata na samostalni rad i inovativnost te kontinuirano usvajanje poduzetničkih 
sposobnosti. Ti su trendovi prepoznati i u svijetu gdje se posebna pažnja posvećuje pokretanju 
interdisciplinarnih studijskih programa koji mogu osigurati takvu širinu.  

Jačanje gospodarstva u Republici Hrvatskoj nije moguće bez pomicanja težišta obrazovanja na 
STEM-znanstvene discipline obuhvaćene područjem prirodnih i tehničkih znanosti, 
informacijsko-komunikacijske tehnologije, biomedicine i biotehnike, jer one predstavljaju temelj 
suvremenog gospodarstva visoke dodane vrijednosti. U ovom trenutku, udio studenata koji bira 
ovo područje manji je nego što bi trebao biti u skladu s tim zahtjevima pa je potrebno osigurati 
mehanizme kojima bi se takvo stanje značajno popravilo. Pri tome aktivna uloga sveučilišta mora 
biti i u njihovu jačem utjecaju na osnovnoškolsko i srednjoškolsko obrazovanje, jačanjem 
nastavničkih kompetencija i cjeloživotnome obrazovanju nastavnika, posebno za ranu selekciju i 
motiviranje učenika koji pokazuju sklonosti za ovo područje. 

Među najvećim izazovima s kojima se sveučilišta suočavaju jesu globalizacija i decentralizacija 
visokoškolskog obrazovanja. Kao što je prethodno istaknuto, jedan od najvećih problema, 
dugoročno gledano, je demografski problem, što će implicirati smanjenje broja hrvatskih 
srednjoškolaca. Te nam okolnosti ograničavaju upisnu bazu kvalitetnih srednjoškolaca, o čemu 
moramo voditi računa kod planiranja upisnih kvota, ali i kod osmišljavanja politike privlačenja 
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studenata iz inozemstva. Primjerice, često se ističe da hrvatskom gospodarstvu kronično 
nedostaje veliki broj stručnjaka u području informacijsko-komunikacijske tehnologije i 
računarstva, što je istina. Međutim, rijetko se postavljaju pitanja: "Kakav je profil stručnjaka 
uistinu potreban?" i "Koliki je udio radnih mjesta razvojnog (i eventualno istraživačkog) 
karaktera?" Na ta i slična osjetljiva pitanja trebamo tražiti odgovore u širem kontekstu strateškog 
i dugoročnog razvoja Republike Hrvatske, u razgovorima s ministarstvima, Hrvatskom 
gospodarskom komorom, Hrvatskom udrugom poslodavaca, Hrvatskom udrugom izvoznika te sa 
svim drugim relevantnim institucijama. Upisne kvote treba promatrati povezano i s postojećim 
ljudskim potencijalima sastavnica, njihovim prostornim mogućnostima te u skladu s financijskim 
mogućnostima poboljšavati uvjete za povećanje upisnih kvota na pojedinim sastavnicama 
(poglavito iz područja STEM). Pritom moramo voditi računa o trajnoj obvezi sveučilišta da 
osposobljava kreativne stručnjake za inovativne poslove u tehnološkom, organizacijskom i 
kulturnom sektoru te ostalim područjima. 

Doktorski studij najviši je stupanj formalnog obrazovanja, a svrha mu je izobrazba novih doktora 
znanosti ili doktora umjetnosti izradom doktorskog rada koji se temelji na izvornom istraživanju. 
Upravo se po istraživačkoj komponenti, koja čini okosnicu doktorskog obrazovanja, doktorski 
studij bitno razlikuje od prethodna dva ciklusa visokog obrazovanja (preddiplomskoga i 
diplomskoga studija) kod kojih je više naglasak na učenju, a manje na istraživanju, bar za sada. 
Doktorska izobrazba važna je za razvoj akademske karijere, ali treba odgovarati i na sve veće 
zahtjeve tržišta rada kojemu su za razvoj potrebni stručnjaci koji će pridonositi stvaranju novih 
znanja, novih proizvoda i novih metoda (istraživačkih, proizvodnih, organizacijskih, marketinških 
i sl.). Ovdje valja napomenuti da se ovaj problem, za sada, ne osjeća dovoljno snažno u hrvatskoj 
kriznoj gospodarskoj zbilji. 

S ciljem podizanja stručne, tehnološke i organizacijske razine gospodarstva i društva potrebno je 
intenzivirati i uvođenje poslijediplomskih specijalističkih studija kao dio širega koncepta 
cjeloživotnoga obrazovanja, a namijenjeni su povećavanju i osvježavanju stručnih znanja, vještina 
i kompetencija polaznika sa završenim diplomskim studijima. Nadalje, u izvođenje nastave na 
specijalističkim studijima važno je uključivati i prepoznate eksperte i iz neakademske zajednice 
(dvosmjerni transfer znanja) čime se doprinosi obogaćenju tih studija praktičnim sadržajima, 
čineći ih tržišno kompetentnijima i konkurentnijima. 

Otvaranje hrvatshih sveučilišta europskom prostoru visokoškolskoga obrazovanja postaje 
imperativ, te je nužno uvesti veći broj studijskih programa na engleskom jeziku te privući 
inozemne studente i nastavnike kao što to čine vodeća svjetska sveučilišta. Naravno, uspješnost 
privlačenja kvalitetnih nastavnika i studenata iz inozemstva ovisit će i o kvaliteti našega 
obrazovnog i znanstvenoistraživačkog rada. Posebno se treba zalagati za uvođenje združenih 
diplomskih i doktorskih studija s domaćim i partnerskim inozemnim sveučilištima.  

U zadnjih nekoliko godina povećan je interes studenata u međunarodnoj razmjeni. Međutim, 
sveučilišta moraju donijeti strateške odluke o privlačenju studenata iz inozemstva. Time izravno 
povećavamo međunarodnu prepoznatljivost. Za hrvatsko društvo i gospodarstvo još su važniji 
neizravni pozitivni učinci studiranja studenata iz inozemstva. Naime, za očekivati je da će studenti 
koji se nakon završetka studija kod nas vrate u svoje matične zemlje, ali i oni koji ostanu u 
Republici Hrvatskoj, promovirati gospodarske, kulturne i druge oblike suradnju tih zemalja s 
Republikom Hrvatskom. Posebno bi trebalo intenzivirati privlačenje studenata hrvatskoga 
podrijetla, u čemu bi za promociju trebalo angažirati hrvatska veleposlanstva i konzulate u 
državama u kojima imamo brojnije iseljeništvo  

Razvoj znanstvenoistraživačke i inovacijske djelatnosti 

Znanstvenoistraživačka i inovacijska djelatnost u temeljima je svakog istraživačkog sveučilišta. 
Strateškim dokumentima Republike Hrvatske, koji se odnose na razvoj znanosti kao pokretača 
dugoročnoga gospodarskog i društvenog razvoja zacrtano je nekoliko posebnih ciljeva: (i) 
poticanje jačega povezivanja znanstvenoga potencijala na javnim institutima i sveučilištima s 
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gospodarstvom i društvenim razvojem, (ii) stvaranje i jačanje ljudskih potencijala u znanosti i 
inovacijama, (iii) poticanje mobilnosti i međunarodne suradnje hrvatskih znanstvenika i (iv) 
poticanje poduzetništva zasnovana na inovacijama i visokim tehnologijama.  

Istraživačka i inovacijska strategija Europske unije, čvrsto povezana s obrazovnom strategijom, u 
razdoblju 2014.–2020., određena je okvirnim programom Obzor 2020 te je zasnovana na trokutu 
znanja: obrazovanje – istraživanje – inovacije. U takvim okolnostima i perspektivama i hrvatska 
sveučilišta trebaju izgrađivati svoje istraživačke i inovacijske dimenzije.  

Glavne bi smjernice razvoja znanstvenoistraživačke i inovacijske djelatnosti na hrvatskim 
sveučilištima, posebice Sveučilištu u Zagrebu, trebale biti temeljna znanstvena istraživanja, 
znanstvena izvrsnost, opsežnija višedisciplinarna i međudisciplinarna istraživanja, međunarodni 
znanstveni projekti, partnerstvo s gospodarstvom na istraživačko-razvojnim i inovativnim 
projektima te inovacije i transfer tehnologije. 

Sveučilište u Zagrebu središnje je nacionalno obrazovno i znanstvenoistraživačko sveučilište s 
posebnom pozicijom u hrvatskome društvu. To je jedina akademska institucija u Republici 
Hrvatskoj koja može kvalitetno pratiti svjetske znanstvene i umjetničke trendove u praktički svim 
važnim disciplinama. Takva ga uloga obvezuje da bude glavnim nositeljem znanja i stvaralaštva u 
Republici Hrvatskoj za relativno široki spektar znanstvenih i umjetničkih područja te da sustavno 
provodi temeljna znanstvena istraživanja u svim područjima svoje djelatnosti stremeći europskim 
i svjetskim standardima istraživačke izvrsnosti. Ovdje valja istaknuti da je obveza Sveučilišta u 
Zagrebu uspostavljati partnerske odnose i s drugim hrvatskim sveučilištima, kao što je bila i 
dosadašnja praksa. Prema tome, Sveučilište mora sustavno i aktivno podupirati istraživačku 
izvrsnost u svim područjima znanosti i umjetnosti što će se odraziti na njegovu poziciju u 
hrvatskom i posebice europskom istraživačkom prostoru. U svim je disciplinama nužno dodatno 
jačati istraživačke skupine koje postižu svjetski relevantne rezultate. 

Znanstvena je izvrsnost temeljni preduvjet za ostvarenje drugih strateških ciljeva i samih misija 
sveučilišta te bi trebalo ustanoviti skup mjera, u suradnji s MZOS-om, kojima će se poticati i 
vrednovati znanstvena izvrsnost. Neke od tih mjera su: (i) u ocjenama i prikazima znanstvenih 
postignuća pojedinaca, istraživačkih skupina i sastavnica sveučilišta poseban se naglasak treba 
staviti na vrednovanje kvalitete publikacija, to jest na publikacije objavljene u časopisima više 
razine međunarodne prepoznatljivosti, citiranost publikacija te zajedničke publikacije s autorima 
iz svjetski priznatih i vodećih znanstvenoistraživačkih središta; (ii) u postupcima napredovanja 
istraživača prednost treba dati kakvoći, a ne broju objavljenih radova; (iii) u definiranju nastavnih 
i drugih norma treba uzeti u obzir znanstvenu izvrsnost nastavnika tako da nastavnici koji više 
pridonose znanstvenoj produkciji i međunarodnoj vidljivosti sveučilišta imaju manju nastavnu 
normu; (iv) pri izboru i imenovanju na razne funkcije treba uzeti u obzir sveukupnu akademsku 
izvrsnost, što uz kakvoću znanstvenih radova uključuje i uspješnost u dobivanju i izvođenju 
znanstvenih projekata te u podizanju znanstvenoga pomlatka; (v) trebalo bi uvesti sustav 
nagrađivanja vrhunskih publikacija, patenata i pozitivno ocijenjenih međunarodnih projekata. 

Izvrsni pojedinci i istraživačke skupine neće polučiti željene rezultate ako se ne poduzmu i 
učinkovite mjere povezivanja takvih skupina u veće timove sposobne provoditi opsežna 
znanstvena istraživanja koja zahtijevaju višedisciplinarni i međudisciplinarni pristup. Takvi su 
timovi i takva istraživanja obično najzaslužniji za međunarodnu prepoznatljivost njihovih 
sveučilišta. Hrvatska sveučilišta moraju poticati opsežnije i ambicioznije istraživačke projekte, i u 
partnerstvu s drugim znanstvenim institutima, da bi se stvorili timovi istraživača s 
međunarodnim ugledom koji se bave istraživanjima svjetski relevantnih problema. Tomu procesu 
valja pristupiti vrlo studiozno kako bi se spriječila tzv. formalna višedisciplinarnost kojoj je 
primarni cilj samo pristup određenim financijskim sredstvima i snažno potaknula suradnja 
znanstvenika raznih specijalnosti na zajedničkim istraživanjima u rješavanju složenih problema 
današnjice. Nažalost, teško je očekivati postizanje zamjetnih rezultata nacionalnim sredstvima pa 
se sredstva moraju osiguravati i iz fondova Europske unije, pri čemu se u takve konzorcije trebaju 
uključivati partnerska sveučilišta i industrija (poglavito hrvatska). 
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Državna ulaganja u znanost daleko su ispod planiranih (oko 0,75 % BDP-a, a planirano je bilo 
dostići 3 % BDP-a u 2010. godini) i nije realno očekivati da će se sljedećih nekoliko godina ta 
ulaganja povećati. U takvim okolnostima sveučilišta jednostavno moraju sustavno poticati svoje 
znanstvenike na prijavljivanje i vođenje međunarodnih projekata. Uspješnost ostvarivanja toga 
cilja imat će izravan utjecaj na položaj i ugled sveučilišta u međunarodnim, ali i domaćim okvirima. 
Osim mogućnosti prijava projekata kroz program Obzor 2020 Europske unije, postoji čitav niz 
mogućnosti prijava projekata kroz druge programe EU, kao što su regionalni programi 
(Srednjoeuropska regija, Dunavska regija, Mediteranska regija, Regija jugoistočne Europe itd.). 
Važno je istaknuti da se u svim navedenim programima potiče/zahtjeva uključenje partnera iz 
gospodarstva. 

Partnerstvo s nacionalnim gospodarstvom treba služiti uspostavljanju čvrstih međusobnih veza 
na obostranu korist. Partnerstvo se može ostvarivati na različite načine. Primjerice, zajedničkim 
projektima na razvoju proizvoda ili usluga, prodajom licenci razvijenih proizvoda, osnivanjem 
zajedničkih start-up poduzeća za specifične proizvode ili usluge, specijalističkim studijima i 
nastavnim angažmanom eksperata iz gospodarstva. Pozitivnih primjera na nekim hrvatskim 
sveučilištima već imamo i trebamo ustrajati na afirmaciji takve vrste partnerstva. Nadalje, treba 
imati na umu da se struktura privrede u Hrvatskoj značajno promijenila u zadnjih 20-ak godina 
jer su nekadašnji veliki industrijski sustavi nestali ili su se značajno smanjili, a sve je teže ugovarati 
istraživačko-razvojne projekte i za državna poduzeća. Istodobno, sve je više malih i srednjih 
poduzeća koja imaju slabije financijske mogućnosti za ulaganja u razvojnoistraživačke projekte, 
ali su fleksibilnija i otvorenija za suradnju. U svakome slučaju moramo raditi na prilagodbi modela 
suradnje s gospodarstvom, a jedan od značajnijih putova je i partnerstvo s takvim poduzećima na 
projektima Europske unije. U jačanju partnerstva s gospodarstvom važnu će ulogu imati centri za 
istraživanje, inovacije i transfer tehnologije na sveučilištima. 

Vodeća svjetska sveučilišta, uz tradicionalno istraživačku i obrazovnu djelatnost, preuzimaju 
odgovornost i za područje razvoja inovacija i transfera tehnologije kao treće važne društvene 
uloge pa govorimo da su sveučilišta zadužena za „trokut znanja“: obrazovanje – istraživanje – 
inovacije. Hrvatska sveučilišta, a posebno Sveučilište u Zagrebu, kao stožerna hrvatska 
znanstvena institucija ima odgovornost, ali posjeduje i velik, nedovoljno iskorišten, potencijal za 
razvoj inovacija i za transfer tehnologije na dobrobit razvoja hrvatskoga gospodarstva i društva. 
U tom smislu dan je i prikaz u časopisu Perspektive pod naslovom Inovacije-Eliksir protiv 
gospodarske krize (prosinac 2014, broj 4, str. 105-116, autor N. Perić) u kojem je prikazana 
struktura projekta Inovacijski centar Zagreb, kao podrška, prvenstveno, razvoju inovacija za 
potrebe hrvatskog gospodarstva. Imajući u vidu krizno stanje hrvatskog gospodarstva i potrebu 
intenziviranja razvoja inovacija potrebno je: (i) ubrzati razvoj inovacijske funkcije sveučilišta, što 
će zahtijevati implementaciju skupa komplementarnih mjera i aktivnosti, među kojima su (a) 
uspostava transparentnoga sustava poticanja inovacijskih aktivnosti i transfera tehnologije i (b) 
uspostava odgovarajuće visoko profesionalne infrastrukturne podrške istraživačima kako bi se 
mogle ostvariti i najsloženije funkcije inovativnosti i transfera tehnologije; (ii) izgradnja 
prostorne i razvojne infrastrukture za Inovacijski centar Zagreb u kojem će se razvijati 
inovacije/ispitani prototipovi te osnivanje novih (spin-off) poduzeća na temelju inovacija nastalih 
u Inovacijskom centru Zagreb. 

Ključna je i praktično najvažnija prilika za hrvatski inovacijski prostor, u sadašnjem vremenu, 
korištenje sredstava europskih fondova. Pritom se ne smije izgubiti iz vida da su ta sredstva 
namjenski iskoristiva za sufinanciranje, tj. potrebno je osim tih sredstava koristiti i vlastite 
nacionalne izvore sredstava, kako proračunska, tako i sredstva poslovnog sektora. Pri tome je 
jedna od najvećih prijetnji području istraživanja i razvoja inovacija zadržavanje inercije i 
iskazivanje otpora promjenama. Promjene i reforme zahtijevaju puno razumijevanje njihove 
važnosti, što je povezano sa svjetonazorom, promjena kojega se može potaknuti stvaranjem 
povoljne klime i povjerenja u promjene. Deklarativno, „svi smo za reforme, ali da se ništa ne 
mijenja“. Umjesto da se institucije javne uprave (vlasti) suštinski i energično bave reformama, koje 
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bi u konačnici dovele do društvenog i ekonomskog napretka, njihove se „ideje“ verificiraju kroz 
„modele konflikata“. 
U sklopu različitih dokumenta, analiza, strategija, radnih materijala, osvrta i planova vezanih za 
hrvatski inovacijski sustav na različite je načine ponavljan i kombiniran skup ključnih riječi. On se 
može sažeti na sljedeće opredjeljenje i cilj: učinkovito partnersko umreženje dionika u sustavu na 
osnovama kreiranja i komercijalizacije inovacija velike dodane vrijednosti. To su upravo poslovne 
i razvojne ambicije i ciljevi prije spomenutog Inovacijskog centra Zagreb. 
 
Europske gospodarske i društvene neprilike s negativnim trendovima i pokazateljima iskazanim 
osobito tijekom i nakon početka gospodarske krize 2008. godini generator su nove europske 
paradigme. Ona je usmjerena obnovi i izgradnji drugačijeg socijalno-tržišnog sustava zasnovanog 
na snažnom, umreženom i organizacijski uređenom povezivanju znanja i gospodarstva. U 
nastojanju da se zorno predoči što treba učiniti s ciljem ostvarenja europske globalne 
konkurentnosti, većeg zapošljavanja i gospodarskog rasta, višekratno je u stručnim krugovima i 
javnosti raspravljana paradigma „dolina smrti“ (death valley) i kako je premostiti,  

tj. kako premostiti strukturne, gospodarske i društvene poteškoće i zapreke održivom razvoju 
(izvor: Inovacijska strategija Republike Hrvatske 2014. – 2020.). Ključno je, dakle, povezati „dvije 
strane“, a to su znanje na jednoj strani i tržište na drugoj strani. Drugim riječima, uporabna je 
vrijednost znanja potvrđena na tržištu identificirana kao ključna odrednica svih aktivnosti. 
Prelazak s jedne na drugu stranu „doline smrti“, tj. komercijalizacija znanja nije moguća bez 
ključnih stupova mosta, odnosno inovativnog tehnološkog razvoja, razvoja proizvoda i 
konkurentne proizvodnje. Pri tome čvrstina mosta ovisi o umreženosti znanosti, tehnologije, 
inovacija, proizvoda i proizvodnje. Uvjeti izgradnje toga mosta su razvojna i tehnološka 
infrastruktura, pilot primjena znanja i inovacija, te globalno konkurentni proizvodni kapaciteti. U 
organizacijskom pogledu nužno je raspolagati s istraživačkim i tehnološkim organizacijama – 
inovacijskim centrima, industrijskim konzorcijima i umreženim proizvodnim tvrtkama. 
Kao što se Inovacijskom strategijom Republike Hrvatske 2014.–2020. ističe, Republika Hrvatska 
se u budućem razvoju prepoznaje po izvrsnosti svoje znanstveno-istraživačke djelatnosti i u 
globalnom inovacijskom lancu vrijednosti pozicionira kao vrijedan i ravnopravan partner. 



11 

 

Učinkovita proizvodnja i primjena znanja, kreativnosti i inovacija u realnom prostoru i vremenu 
treba pridonijeti povećanju konkurentnosti gospodarstva, a time i općem društvenom napretku. 
U tome se posebno izdvaja glavni strateški cilj utvrđen kao „povećanje društvene dobrobiti i 
konkurentnosti hrvatskog gospodarstva temeljeno na znanju, kreativnosti i inovacijama“. Jesmo 
li za to odlučni, jesmo li odgovorni? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


