
 

Rijeka, 30. rujna 2015. godine 

 

Udruga za razvoj visokoga školstva „Universitas“ upućuje 

I Z J A V U   Z A   J A V N O S T 

povodom osnivanja Sveučilišta Sjever i Sveučilišta u Slavonskom Brodu 

 

Udruga za razvoj visokoga školstva „Universitas“ u posljednjih je 15 godina svojega djelovanja sustavno 

upućivala na potrebu strateškog planskog razvoja i ulaganja u sustav znanosti i visokoga obrazovanja u Republici 

Hrvatskoj. Smatramo da je donošenje temeljnih strateških dokumenata na nacionalnoj razini posljednjih godina 

- Strategija obrazovanja, znanosti i tehnologije RH (2014) te Mreža visokih učilišta i studijskih programa u 

Republici Hrvatskoj (2011) bio važan iskorak u dugoročnom podupiranju planiranog i strateški održivog razvoja 

visokoga školstva u RH. Unatoč ovoj usvojenoj politici obrazovanja iskazanoj kroz navedene dokumente, a koja 

zagovara održavanje postojećeg broja javnih visokih učilišta, upravo svjedočimo osnivanju dvije nove 

visokoškolske institucije - Sveučilišta Sjever i Sveučilišta u Slavonskom Brodu. Pored očigledne kolizije sa 

strateškim ciljevima, ova osnivanja ne udovoljavaju postavljenim formalno-pravnim kriterijima (kao što je 

pridruživanje institucija Sveučilištu u Slavonskom Brodu koje nisu prethodno odvojene iz drugog Sveučilišta), 

odnosno kriterijima osiguranja kvalitete (kao što je nepostojanje dopusnice za znanstvenu djelatnost Sveučilištu 

Sjever). 

Smatramo da u trenucima u kojima se sustav znanosti i visokoga obrazovanje suočava s brojnim 

izazovima, osnivanje dvije nove javne visokoškolske institucije nikako ne doprinosi razvoju i povećanju kvalitete 

postojećeg sustava, već njegovom oslabljivanju te osnaživanju unutarnjih podjela. 

Ovom se izjavom za javnost udruga „Universitas“ pridružuje i snažno podržava priopćenje za javnost 

Instituta za razvoj obrazovanja „Trebaju li Hrvatskoj dva nova javna sveučilišta?“ od 28. rujna 2015. godine, 

reagirajući na vijest od 27. rujna 2015. godine da je saborski Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu većinom 

glasova podržao prijedlog Zakona o osnivanju Sveučilišta u Slavonskom Brodu. 

Pozivamo stoga Vladu Republike Hrvatske, Hrvatski sabor i Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, 

kao glavne kreatore javnih i obrazovnih politika u Republici Hrvatskoj da preispitaju valjanost svojih recentnih 

odluka. 

 

Za Universitas, 

Izv. prof. dr. sc. Marta Žuvić-Butorac, predsjednica 


