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S radošću i ponosom pozdravljam sve studente i zaposlenike Sveučilišta u Splitu i 

čestitam im Dan Sveučilišta. 

Pozdravljam i sve drage i uvažene goste i prijatelje po redosljedu i časti kako smo Vas 

već i spomenuli. 

Na početku današnjeg izvješća o radu u protekloj akademskoj godini, naglašavam, da 

iza svih navedenih podataka stoje ljudi, akademska zajednica studenata, profesora i svih 

zaposlenika koji u sinergiji mogu osigurati one ciljeve kojima na našem splitskom Sveučilištu 

težimo, a temeljeni su prvenstveno, na ljudskoj, a potom i na znanstvenoj i umjetničkoj 

čestitosti.  

Upravljanje Sveučilištem počiva na našoj Strategiji, precizno definiranim zadaćama 

kroz Akcijski plan, s više od 600 pojedinačnih ciljeva čije izvršenje prelazi 90 %. 

Strategija je to marljivih i sposobnih nastavnika, znanstvenika, umjetnika i svih 

zaposlenika koji, okupljeni oko ideje sveučilišta kao brenda koji je pokretač cjelokupnog 

društvenog razvoja, nadasve odgovorno, angažirano i stalno daju svoj doprinos razvoju grada 

Splita, Splitsko-dalmatinske županije, Dalmacije i cijele Hrvatske, a sve kako bi održali 

dostignuti status naboljeg regionalnog sveučilišta, lidera koji iz svoje temeljne nastavne, 

znastvene/umjetničke i stručne djelatnosti generira inovativna i kreativna rješenja u svim 

segmentima sadašnje složene društvene pojavnosti.  

Sukladno svojoj javnoj odgovornosti prema građanima, posebno studentima i čitavoj 

domovini, čuvanjem i prijenosom znanja želimo proširiti okvire akademskog djelovanja i 

staviti se u službu zajednice. Znanje, vještine i sposobnosti želimo što bolje i brže prenijeti na 

naše studente, ali i ne samo na njih. Transferom znanja želimo pokrenuti učinkoviti razvoj 

svih djelova našega društva, a posebno gospodarstva i lokalne zajednice. Stoga mi je 

zadovoljstvo istaknuti, neke najvažnije činjenice koje su mjerljive i pokazuju rezultate rada 
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Sveučilišta u Splitu u proteklom jednogodišnjem razdoblju, a koje su rezultat našeg 

četverogodišnjeg rada. 

Sveučilište u Splitu danas slavi 44. rođendan. Od utemeljiteljske 1974. godine, naše 

Sveučilište je u stalnom i neprekidnom hodu stasalo u Sveučilište respektabilne veličine i još 

veće važnosti. Danas poslije 44. godine djelovanja s ponosom mogu reći, kako smo na 

strateškom planu internacionalizacije sveučilišta postigli zavidne rezultate.  

Naše je Sveučilište prema Webometricsovom rangiranju iz srpnja 2014. godine, bilo 

pozicionirano na 2937. mjestu. Na najnovijoj ljestvici iz siječnja 2018. Sveučilište u Splitu 

pozicionirano je kao  1015. sveučilište u svijetu. Dakle, u mom mandatu napredovali smo za 

1922 mjesta, a još značajnije je da smo ušli među 500 najboljih europskih sveučilišta 

plasiravši se na 413. mjesto. Time smo se postali najbolje regionalno sveučilište prema 

ljestvici Times Higher Education, a nedavno smo dobili priznanje i kao najbolje hrvatsko 

sveučilište u Novoj Europi, dakle među sveučilištima zemalja koje su u Europsku uniju ušli 

nakon 2000. godine. Tu smo zauzeli respektabilno 8. mjesto. Pred nekoliko dana objavljena je 

i ljestvica najboljih svjetskih sveučilišta mlađih od 50 godina na kojemu smo među 150 

najuspješnijih.  

Upravo na tom tragu konkretizirali smo isključivo kvalitetom izboren naš sadašnji 

položaj  globalnog strateškog partnera američkom Penn State sveučilištu. Time smo pojam 

okruženja bitno proširili sa lokalnog na globalni horizont. Suradnja je brižno pripremana i 

prokušana kroz 15 zajedničkih inicijalnih projekata u okviru kojih su sudjelovali pojedinci i 

grupe znanstvenika i umjetnika sa gotovo svih sastavnica. Izvrsni rezultati suradnje okončani 

su osnivanjem zajedničkog razvojnog fonda (The 2018 Collaboration Development Fund) 

kojim su osigurana inicijalna sredstva zajedničkim sveučilišnim grupama istraživača i 

nastavnika s ciljem osmišljavanja plana dugoročne suradnje između studenata i znanstveno-

nastavnog osoblja obaju sveučilišta. Upravo ovih dana potpisali smo sporazum o strateškom 

partnerstvu za naredno petogodišnje razdoblje. 

Isti model, uz specifične prilagodbe primjenjuje se i u više puta spomenutoj suradnji sa 

svjetski uglednim Technion – Israel Institute of Technology te regionalno sa Sveučilištem u 

Mariboru i u mediteranskom okruženju sa francuskim Aix-Marseille University. Baš kao što 

smo ciljano već ranije uspostavili suradnju sa bavarskim Sveučilištem u Coburgu koje je 

orijentirano prvenstveno na edukaciju studenata kroz praktične obrazovne, ali i istraživačke 

metode. Obrazovna filozofija tog sveučilišta usmjerena je na primjenu stečenih teoretskih 
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znanja za rješavanje specifičnih problema u gospodarskoj praksi. Učeći od boljih i mi želimo 

razvijati centre kompetencija u službi integriranja i unaprjeđenja postojećih gospodarskih 

subjekata, prvenstveno sveučilišnih nastavnih baza, sa ciljem njihova bržeg i jačeg 

tehnološkog razvoja, maksimalno uzajamno koristeći svu znanstveno-istraživačku 

infrastrukturu koja nam je na raspolaganju.  

Naravno da se pri tome moramo pohvaliti kako nismo isključivo u poziciji da učimo od 

drugih već da svoje znanje i izvozimo. Studij Medicine na engleskom jeziku Medicinskog 

fakulteta u Splitu, okosnica je projekta suradnje zdravstvenih institucija Bavarske i Republike 

Hrvatske. U okviru djelatne ugovorene suradnje sa Regiomed Kliniken koji je jedan od 

najvećih lanaca bolnica u Njemačkoj i obuhvaća konzorcij koji okuplja četiri bolnice u 

gradovima Coburgu, Hildburghausenu, Lichtenfelsu, Sonnebergu te devet medicinskih 

centara na čak 11 lokacija,  uspostavili smo jedinstveni model školovanja bavarskih studenata 

medicine na Sveučilištu u Splitu. I ne samo to, dvadeset njihovih liječnika upisalo je jedan od 

nekoliko poslijediplomskih doktorskih studija koji su na raspolaganju pri Medicinskom 

fakultetu Sveučilišta u Splitu. Istodobno, profesori sa Sveučilišta u Splitu će sudjelovati i u 

nastavi koja će se izvoditi pri Regiomed Kliniken u Coburgu što je od iznimne važnosti za 

prezentaciju hrvatskog “know how”-a  izvan granica RH. To je model koji želimo primjeniti i 

sa drugim međunarodnim partnerima, ali i još više ga primjeniti na naše nastavne baze i 

lokalno okruženje. 

Ključna aktivnost Sveučilišta u Splitu jest privlačiti i motivirati studente da najbolje 

iskoriste priliku edukacije te ih stalno poticati na istraživački rad, inovacije, stvaralačke 

izazove i posebno na preuzimanje vodstva u struci i društvu. Pri tome student nije tek korisnik 

obrazovnog procesa već partner, a u svemu nas vodi ideja o čovjeku kao cjelovitom 

socijalnom biću kojem je na Sveučilištu potrebno omogućiti kulturni, humanitarni, sportski i 

duhovni razvoj te međunarodna iskustva. U ostvarivanju primjerenog studentskog standarda 

ključna sastavnica je Studentski centar kroz koju se može ostvariti najveći dio zahtjeva koje 

pred nama postavljaju naši studenti. U suradnji s njima  kompletno je opremljena kuhinja i 

restoran u Studentskom domu dr. Franjo Tuđman. Također je funkcionalno uređen restoran 

studentske prehrane na Medicinskom fakultetu, studentski restoran Indeks i kantina u 

prostorima Sveučilišnog odjela za stručne studije. Uređena je i zgrada za potrebe studenata i 

studentskih udruga Sveučilišta u Splitu - Studentuša, a u pripremama je i uređenje prostora za 

Studentski klub u kojemu će se po unaprijed utvrđenom sadržaju i rasporedu moći odvijati 
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ležerniji dio studentskog života obogaćen tribinama, predavanjima, koncertima, kvizovima, 

rođendanskim i diplomskim proslavama i sl. Isto tako otvoren je Centar za savjetovanje 

studenata, opremljen je Ured za studente s invaliditetom te pokrenuti programi rekreacije 

studenata za koju smo osigurali i sportsku infrastrukturu od koje posebno ističem 

novouređene malonogometne terene na krovu Studentskog doma „Dr. Franjo Tuđman“ na 

Kampusu. Već treću godinu zaredom djeluje sustav financiranja studentskih projekata za koje 

se iz njihovih upisnina izdvaja gotovo 3 milijuna kuna.  

Isto tako studenti se mogu uključiti i u kulturna događanja i humanitarne akcije. Kroz 

već poznate Studentske večeri u Tinelu i stalnu aktivnost Sveučilišne galerije Vasko Lipovac, 

studentima nudimo ne samo doživljaj već i aktivno sudjelovanje kroz zanimljiva predavanja, 

izložbe, koncerte, predstave, seminare, različite radionice, putem prikazivanja kvalitetnih 

dokumentaraca, promocija knjiga, organiziranja vjerskih događaja, susreta i tribina s 

književnicima, pjesnicima. Manifestacija Advent na Kampusu ušla je i u službeni program 

Turističke zajednice grada Splita, a naša već tradicionalna suradnja s Caritasom Splitsko-

makarske nadbiskupije i udrugom Most daju studentima mogućnost i aktivnog humanitarnog 

aktivizma. Naše Sveučilište može biti ponosno s koliko su srca i empatije naši studenti 

uključeni u takve aktivnosti. 

Veliku pažnju smo posvetili povećanju i uređenju smještajnih kapaciteta suvremenog 

domskog smještaja koji je trenutno na našem Sveučilištu, a u odnosu na potrebe, vrlo nizak. I 

tu smo u proteklom mandatnom razdoblju poduzeli sve kako bi povećali kapacitete, pa je uz 

izniman trud djelatnika Studentskog centa i Sveučilišta osigurano 61,5 milijuna kuna 

bespovratnih sredstava iz europski fondova u svrhu rekonstrukcije doma Bruno Bušić koji će 

se kroz dvije godine iz mjesta „opasnog življenja“ pretvoriti u najsuvremenije opremljeni 

studentski dom. 

Dakle, dobar studentski standard pretpostavka je uspješnog studiranja. Studentima smo 

dužni prenijeti naše akumulirano znanje, vještine i sposobnosti. Stoga je temeljno poslanje 

Sveučilišta u Splitu, osmišljavati i izvoditi kvalitetne sveučilišne i stručne studije na 

preddiplomskoj, diplomskoj i poslijediplomskoj razini kao i različite oblike cjeloživotnog 

učenja. Svi oni moraju biti prilagođeni dugoročnim potrebama društva i tržišta rada iz svih 

područja znanosti i umjetnosti, a u skladu s Hrvatskim kvalifikacijskim okvirom i s jasno 

definiranim ishodima učenja. U potpunosti implementirane ishode učenja kroz svih 

naših 178 studijskih programa, morat ćemo ubuduće dokazati mjerljivim instrumentima kako 
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bismo uspješno izradili standarde kvalifikacija i registrirali standarde zanimanja. Uz to, svi 

naši studijski programi prošli su uspješno reakreditacijski ciklus i temeljito se pripremamo za 

novi. Točnije, novi reakreditacijski ciklus je već krenuo, primjerice na FESBu, a Sveučilište u 

Splitu ga je sa svojim sastavnicama spremno dočekalo. Naime, svi dokumenti našeg sustava 

unaprjeđenja kvalitete u cjelini su prilagođeni novim ESG standardima sukladno dokumentu 

Standardi i smjernice za osiguravanje kvalitete na Europskom prostoru visokog obrazovanja 

(Standards and guidelines for quality assurance in the European Higher Education Area, 

ESG). I dalje ćemo snažno ustrajati na nastavku provjerenog i učinkovitog uspostavljanja 

institucionalnih mehanizama sa ciljem kontinuiranog unaprjeđenja sustava kvalitete posebno 

kroz razvoj kulture kvalitete i izvrsnost na svim razinama i područjima djelovanja Sveučilišta 

i sastavnica.  

Najbolji dokaz za takvo što su uspjesi naših postojećih doktorskih studija od kojih su 

nakon provedenih rigoroznih reakreditacijskih provjera čak četiri dobila oznaku visoke razine 

kvalitete (FESB -2, FGAG-1, MF-1) koju im je udijelila Agencija za znanost i visoko 

obrazovanje. 

Sveučilište u Splitu osluškuje glas svojih studenata, a sve ankete ukazuju kako studenti 

traže više praktičnih znanja i vještina. U tu svrhu smo pokrenuli institucionaliziranje 

dosadašnjih različitih iskustava u izvođenju praktične nastave, ali i uvođenje nekih novih. 

Projektom nastavnih baza želimo studentima ponuditi više i bolje, želimo da što više naših 

studenata tijekom studiranja stupi u doticaj s realnim sektorom i da svoja znanja, vještine i 

sposobnosti potvrde u realnom okruženju. Stoga je uspostavljen sustav nastavnih baza 

reguliran Pravilnikom o stručnoj praksi i Pravilnikom o nastavnoj bazi. Do sada je potpisano 

preko 250 ugovora sa suradnim ustanovama i tvrtkama gdje studenti provode dodatnu stručnu 

praksu uz dvostruko mentoriranje - mentora iz Nastavne baze i sa Sveučilišta. Na taj način 

uspostavljen je sustav dualnog obrazovanja, a njime je za sada u praksi obuhvaćeno više od 

300 studenata. 

Također razvijamo i program postakademskog zapošljavanja kojemu je cilj 

pravilnom selekcijom, edukacijom i podučavanjem ojačati upravljačke sposobnosti i vještine 

kojima će omogućiti studentima što lakši prijelaz iz studentskih klupa u poduzetničke vode 

odnosno stvoriti pretpostavke za zapošljavanje i samozapošljavanje u tvrtkama utemeljenim 

na znanosti, znanju i tehnologiji. U tom smjeru već duže radimo a dosadašnja iskustva kroz 

Studentski poduzetnički centar i Studentski poduzetnički inkubator na tom polju već daju 
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znančajne rezultatete. Očekujemo i suradnju od strane Ministarstva rada i mirovinskog 

sustava i Ministarstva znanosti i obrazovanja kao i lokalne zajednice i gospodarskih 

subjekata, projekt u vrijednosti 20 milijuna eura  prijavili smo na Europski socijalni fond 

(ESF) koji je glavni financijski instrument Europske unije za ostvarivanje strateških ciljeva 

politike zapošljavanja. 

Uz razvoj studentskog poduzetništva, Sveučilište u Splitu je kroz brojne znanstveno- 

istraživačke i infrastrukturne projekte unaprijedilo i vlastitu projektnu i poduzetničku 

aktivnost. Naime, ukupni proračun Sveučilišta u Splitu je oko 240 milijuna kuna, dok je 

vrijednost ugovorenih EU projekata oko 230,5 milijuna kuna, čime je vrijednost 

izvanproračunskog financiranja gotovo izjednačena s proračunom Sveučilišta u Splitu. Pri 

tome moram spomenuti  bespovratna sredstava iz Europskog fonda za regionalni razvoj u 

okviru Poziva „Ulaganje u organizacijsku reformu i infrastrukturu u sektoru istraživanja, 

razvoja i inovacija" kroz projekte: 

- Funkcionalna integracija Sveučilišta u Splitu, PMFST, PFST te KTF-ST kroz razvoj 

znanstveno istraživačke infrastrukture u Zgradi tri fakulteta; 

- Implementacijom suvremene znanstveno-istraživačke infrastrukture na FGAG do pametne 

specijalizacije u zelenoj i energetski učinkovitoj gradnji; 

- Stavljanje u funkciju novoizgrađene nastambe za pokusne životinje na Sveučilištu u Splitu; 

Ukupna vrijednost tih projekata iznosi 189,6 milijuna kuna. Tome valja pridodati 

projekt STIM-REI u vrijednosti 37 mil. kuna, razvoj inkubatora za visoke tehnologije 

Sveučilišta u Splitu - 20 mil. kuna, već spomenutu rekonstrukciju i nadogradnju Studentskog 

doma Bruno Bušić - 61,5 mil. kuna. Sadašnja vrijednost aktivnih projekata Horizon 2020, 

Erasmus+, Interreg Med itd., iznosi više od 23 mil. kuna. Na indikativnoj listi se nalaze još 

dva projekta Sveučilišta - Znanstveno-inovacijski centar -ZIC i Tehnološki park u Klisu. 

Uza sve to nismo zaboravili našu misiju služenja zajednici. Sveučilišta u Splitu je 

izradilo opsežan dokument Strategije razvoja urbanog područja odnosno aglomeracije Splita 

koji smo besplatno izradili za naš Grad, za našu Splitsko-dalmatinsku županiju, za jedinice 

lokalne samouprave, za sve naše građane. Radi se o izradi multi-sektorskog strateškog okvira 

kojim se planira razvoj urbanog područja kao cjeline unutar jasno definiranog vremenskog 

razdoblja, tj. za sedmogodišnje razdoblje u skladu s višegodišnjim financijskim okvirom 

kohezijske politike Europske unije. Vrijednost projekta je 62,7 milijuna eura. Sveučilište u 
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Splitu svojim ljudskim i znanstvenim kapacitetima jamči kvalitetu izrađenih dokumentata, a 

ovo iskustvo je nama samima ukazalo i dokazalo prvo, kolika je unutarnja snaga našeg 

Sveučilišta i kada je sinergijski koristimo praktično nema problema za koje nismo u stanju 

ponuditi prikladno rješenje i drugo, uz svo dužno poštovanje svima, jedino je Sveučilište u 

Splitu to koje može biti pokretač razvoja naše regije i stoga nas raduje nagrada Splitsko-

dalmatinske županije koja nam je upravo zbog toga dodijeljena.  

No, svi znamo da su nagrade dobrodošle i veliki su poticaj, ali od njih se ne živi. Stoga 

smo u proteklom razdoblju u maniri dobrog gospodara povećali vrijednost imovine 

Sveučilišta u Splitu, bilo kupovinom, bilo donacijama, odnosno sređivanjem imovinsko-

pravnih odnosa i vlastith poslovnih knjiga. 

1. Temeljem razvoja zajedničkog projekta Kampus Klis, Općina Klis donirala je 

Sveučilištu zemljište od 220 tisuća metara kvadratnih površine, koje je, upisano je u 

stopostotnom vlasništvu Sveučilišta u Splitu, a u sklopu promjena GUP-a i upisan je 

kao Sveučilišni kampus. 

2. Nadalje za potrebe Filozofskog fakulteta i Rektorata, kupljena je zgrada Poljičanka, 

ex. Brodomerkur, netto površine oko 9 tisuća metara kvadratnih, a njena vrijednost je 

105 milijuna kuna. 

3. Grad Split donirao nam je zemljište u Spinutu. Radi se o zemljištu oko budućeg 

Tehnološkog parka i Studentskog doma Bruno Bušić, površine oko 9 tisuća metara 

kvadratnih. 

4. Odlukom Vlade Republike Hrvatske Sveučilištu u Splitu donirane su i tri nekretnine, 

dvije u Ulici R. Boškovića i jedna u Jobovoj ulici, a koje će nam omogućiti zatvaranje 

financijske konstrukcije vezano uz kupovinu i namjensku prilagodbu zgrade 

Poljičanke. 

5. U potpunosti su sređeni imovinsko-pravni odnosi Zgrade tri fakulteta netto površine 

36 tisuća metara kvadratnih koja je u potpunosti stavljena u funkciju. 

6. U južnom tornju Sveučilišne knjižnice opremili smo i stavili u funkciju veliku 

konferencijsku dvoranu Don Frane Bulić. 

 

Sve nabrojeno povećalo je imovinu Sveučilišta u Splitu za više od 500 milijuna kuna. 
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Od materijalnih uvjeta, koji su važna pretpostavka razvoja,  ipak su puno bitniji 

kvalitetni ljudi, kadrovi koji nose sve aktivnosti našeg Sveučilišta. 

Preuzimajući mandat nisam zatekao nikakav plan kadrovskog upravljanja, a mandat 

sam započeo s 1532 zaposlenika (stanje 21.12.2014.). Usporedne analize ukazivale su da smo 

prema sveučilištima slične veličine u Republici Hrvatskoj u zaostatku za oko 300 radnih 

mjesta. Slijedeći moj osobni stav te stav cijele moje uprave, kako su ljudi naš najvažniji i 

najvrijedniji resurs, uveli smo strateško upravljanje koeficijentima naših zaposlenika. Pri tome 

smo uvijek vodili računa o ravnomjernom rasporedu i potrebama pojedinih sastavnica kojima 

smo prepustili samostalno planiranje vlastite kadrovske politike koja mora biti u skladu sa 

strategijom Sveučilišta. Uz stalno ukazivanje i upornost u nastojanju da ispravimo 

neravnotežu u raspodjeli koeficijenata na državnoj razini, danas mogu s ponosom reći kako je 

situacija bitno drugačija, a podaci govore sami za sebe. Dakle, sa stanjem na 31.12. 2017. 

Sveučilište u Splitu broji 1762 zaposlenika. Bilo bi pretjerano reći da nismo zadovoljni, jer se 

odnos broja studenata u odnosu na broj zaposlenika poboljšao, ali valja nam dostignuti 

zaostatak do 300 zaposlenika te valja nastaviti istu politiku strateškog upravljanja 

koeficijentima kako bismo potvrdili naš strateški cilj da Sveučilište u Splitu brine o razvoju 

karijera svog znanstveno-nastavnog, umjetničko-nastavnog, nastavnog, suradničkog i 

nenastavnog osoblja. U tome očekujem razumijevanje, podršku i potporu ministrice i 

resornog ministarstva. 

Sveučilište u Splitu više nije ono isto sveučilište od prije četiri godine. Postali smo 

najbolje regionalno sveučilište. Možda toga nismo ni sami svjesni, ali uz ponos i radost radi 

toga postignuća, rukom pod ruku ide i velika odgovornost. Ne kako bi ostali na toj poziciji,  

nego postali i još bolji. Ali ne radi rang lista, nego radi naše djece i njihove budućnosti. 

Suočavamo se sa brojnim izazovima među kojima je jedan od ozbiljinijih onaj 

demografske naravi. Kao nacija izumiremo, djece je sve manje, odlazak mladih iz zemlje 

postala je svakodnevnica, a velika konkurencija među visokoobrazovnim ustanovama upućuje 

da ćemo se u budućnosti boriti za svakog studenata kako bi došao upravo na naše sveučilište. 

Da bi ih privukli, moramo nuditi visokokvalitetne studijske programe i suvremenu 

znanstveno-istraživačku infrastrukturu i uz to još i dodatne pogodnosti kroz visoku razinu 

studentskog standarda. Štoviše, moramo se otvoriti svijetu i postati privlačnim i kvalitetnim 

mjestom kako za strane istraživače tako i za inozemne studente. Internacionalizacija 

sveučilišta je pokretač podizanja razine vlastite kvalitete i kompetetivnosti. Ukoliko mudro 
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budemo preuzimali najbolja iskustva naših strateških partnera, naš rast i razvoj dovest će nas 

u društvo najboljih.  

Naš opstanak i razvoj, premda smo javno sveučilište i financiramo se iz proračuna, 

ponajviše ipak ovisi o nama samima. Ustrajnost u provođenju i ispunjavanju naših strateških 

odrednica te uporan rad i težnja ka izvrsnosti kroz mjerljive ciljeve i postignuća, a po tim 

načelima bio je usmjeren rad ove uprave. Samo tako možemo osigurati budućnost u kojoj 

ćemo se znati nositi sa svim izazovima suvremenog svijeta. 

Isključivo na principima akademskih sloboda i autonomije izgradit ćemo samoodrživo 

sveučilište koje je spremno svoju raznolikost podrediti izvrsnosti i interdisciplinarnosti, 

izvrsnost efikasnosti, a efikasnost uspješnosti. 

Dopustite mi da citiram našeg studenta koji će danas biti i nagrađen zbog svoje 

izvrsnosti. Kolega Alen Juginović kaže: „ Kad visoko postavimo ciljeve i zajedno se 

uhvatimo u koštac sa svim izazovima, možemo postići i nemoguće.“ 

Cjelokupan dosadašnji rad bio je usmjeren na postizanju duhovnog jedinstva akademske 

zajednice i hrvatskog naroda prema kojemu akademska zajednica preuzima odgovornost 

pokretanja razvoja i vodstva u iznalaženju rješenja svih društvenih problema i na taj način 

najbolje služi svome narodu. 

 

Tonči Petrasov Marović: „Za čovjekom ostaje. Mora da ostaje. Inače, pogrešno bi 

bilo biti živ na taj način.“ 

 

 

Živjeli! 

 

 Rektor 

 

 Prof. dr. sc. Šimun Anđelinović 

 


