2005.
5. IZVJEŠĆE ZA 2005. rektora prof. dr. sc. Damira Magaša
Ukupan broj zaposlenika Sveučilišta u Zadru na kraju akademske godine 2004./2005., 30 rujna
2005. je 310 (90 doktora znanosti, 45 magistara znanosti; profesori, docenti, asistenti, lektori,
predavači, znanstveni novaci, administrativno i pomoćno osoblje); broj vanjskih suradnika je oko 70;
predavaonički prostor po studentu oko 2 m2 (međunarodni akademski standard 2,5 m2 po studentu);
radni prostor po zaposleniku oko 7 m2 (međunarodni akademski standard 10 m2 po zaposleniku). U
trećoj akademskoj godini pripremljen je upis oko 4000 studenata na 20 dodiplomskih, 9
poslijediplomskih, te na izvanrednim i dopunskim studijima Sveučilišta u Zadru, na ukupno 17 odjela.
To su: Odjel za arheologiju, 2. Odjel za engleski jezik i književnost, 3. Odjel za filozofiju, 4. Odjel za
francuski jezik i književnost, 5. Odjel za geografiju, 6. Odjel za informatologiju i komunikologiju, 7.
Odjel za klasičku filologiju (2 studija), 8. Odjel za kroatistiku i slavistiku (s Odsjekom za hrvatski
jezik i književnost i Odsjekom za ruski jezik i književnost), 9. Odjel za njemački jezik i književnost,
10. Odjel za pedagogiju, 11. Odjel za povijest, 12. Odjel za povijest umjetnosti, 13. Odjel za
psihologiju, 14. Odjel za sociologiju, 15. Odjel za talijanski jezik i književnost, 16. Odjel za
knjižničarstvo, 17. Stručni odjel za izobrazbu učitelja i odgojitelja predškolske djece (s 2 studija).
Tijekom akademske godine 2004.-2005. obavljene su opsežne pripreme na prilagodbi
sveučilišnih nastavnih programa Zakonu o znanstveno-istraživačkoj djelatnosti i visokom obrazovanju
kao i Bolonjskoj deklaraciji. Dopusnice je do lipnja 2005. dobilo 68 sveučilišnih programa, 30
preddiplomskih trogodišnjih i 38 diplomskih dvogodišnjih, te jednog integriranog petogodišnjeg (za
učitelje), a do kraja rujna započele su i pripreme prilagodbe postojećih poslijediplomskih studija u
skladu sa zahtjevima Bolonjske deklaracije.
U akademskoj godini 2004./2005. djelovali su sljedeći poslijediplomski studiji:
1. Poslijediplomski znanstveni studiji Povijest hrvatskog pomorstva, za stjecanje akademskih
stupnjeva magistra i doktora povijesnih znanosti (polje: Povijest);
2. Poslijediplomski znanstveni studiji Arheologija istočnog Jadrana, za stjecanje akademskih
stupnjeva magistra i doktora humanističkih znanosti iz polja Arheologije;
3. Poslijediplomski (magistarski i doktorski) znanstveni studij Književnosti (polje: Znanosti o
književnosti);
4. Poslijediplomski studij Lingvistike, za stjecanje akademskih stupnjeva magistra i doktora
humanističkih znanosti (polje: Lingvistika);
5. Poslijediplomski studiji Kultura i turizam (polje: Informacijske znanosti);
6. Poslijediplomski znanstveni studiji Geografske osnove litoralizacije Hrvatske, za stjecanje
akademskih stupnjeva magistra i doktora prirodnih znanosti (polje: Geoznanosti);
7. Poslijediplomski studij Kultura i društvo, za stjecanje akademskih stupnjeva magistra i
doktora znanosti (polje: Sociologija)
8. Poslijediplomski studij: Europski studiji – Jezici i kulture u dodiru, (European Studies:
Languages and Cultures in Contact) u okviru projekta Tempus.
Znanstveno-istraživački rad manifestira se kroz 44 projekta na kojima je angažirano preko
200 suradnika uključivši 55 znanstvenih novaka. Osnovan je Centar za onomastička istraživanja
Sveučilišta u Zadru.
Sveučilište u Zadru koristi ukupne unutarnje korisne površine od oko 18.000 m2, a izvan
funkcije je oko 1800 m2 u zgradi u ulici Petra Svačića 9 (nekadašnji studentski dom). Teži se proširiti
Sveučilište novim odjelima i studijima u prostoru neke od bivših vojarni "Franka Lisice" ili "Stjepana
Radića", odnosno u prostoru hotela "Iž" (studentski dom), a također, predviđa se povrat preostalog
prostora u zgradi Rektorata, otvaranje studentskog zdravstvenog punkta s općom i zubnom
ambulantom, te rješavanje prostora studentskog kluba. Tijekom akademske godine 2004.-2005.
priređena je sva dokumentacija i provedeni su natječaji za početak obnove potkrovlja zgrada na Obali
kralja Krešimira IV., kao i za početak obnove zgrade Sveučilišta u Ulici Petra Svačića 9 (nekadašnji
studentski dom; zgrada zatvorena od 1997. godine i oštećena u požaru koncem rujna 2005.) za
sveučilišne znanstveno-istraživačke jedinice.
Sveučilišno stručno vijeće je na 6 sjednica riješilo oko 204 točke dnevnog reda. Senat
Sveučilišta je na 18 sjednica raspravio i rješavao 165 točaka dnevnog reda, a Vijeće za

poslijediplomske studije održalo je 10 redovitioh i jednu izvanrednu na sjednicu rješavalo s ukupno
144 točke dnevnog reda.
Predsjednik Republike Hrvatske g. Stipe Mesić u pratnji zadarskog župana Ive Grbića i
zadarske gradonačelnice Ane Lovrin, posjetio je Sveučilište u Zadru 14. listopada 2004. gdje se susreo
s Upravom i članovima Senata, te se obratio studentima Sveučilišta predavanjem "Hrvatska temeljena
na znanju".
U Svečanoj dvorani Sveučilišta u Zadru, upriličen je uoči Božića tradicionalni svečani
blagdanski i novogodišnji susret za sve zaposlenike i umirovljene. Bilo je prisutno blizu 200
profesora, suradnika u nastavi, zaposlenih u administrativnim službama, umirovljenih profesora i
djelatnika te predstavnika studenata. U prigodnom obraćanju prisutnima, uz želje za puno uspjeha u
radu i rezultatima rada u Novoj 2005., predstavnici uprave Sveučilišta naglasili su značajan uspjeh
osnivanja i daljnjeg razvoja Sveučilišta u Zadru. Umirovljenima u 2004. godini uručeni su prigodni
darovi. Posebno je istaknuto da svih očekuju daljnji napori u htijenjima da Sveučilište u Zadru postane
još vrsnije i prepoznatljivije, te da zajedničkim snagama s nadležnim Ministarstvom, Gradom Zadrom,
Županijom zadarskom, drugim gradovima i općinama i regionalnim gospodarskim činiteljima, kao i
međunarodnom aktivnošću, ostvari napredak u kadrovskoj, prostornoj, funkcionalnoj i programskoj
sferi na dobrobit čitave zadarske regije i domovine Hrvatske, kao i svih studenata i zaposlenika.
Budući da je Dan Sveučilišta u Zadru, 25. ožujka, pao u Velikom tjednu, svečana sjednica
Senata Sveučilišta u Zadru, u prigodi Dana Sveučilišta – Dies Academicus održana je 7. travnja 2005.
Na taj dan je 2003. godine sazvana prva sjednica i konstituiran Senat, nakon što su prethodno na
sveučilišnim odjelima izabrani pročelnici, a među studentima studentski predstavnici. Na toj sjednici
je donesen i prvi Statut novog Sveučilišta u Zadru koje gaji tradicije najstarijeg sveučilišta u Hrvata,
osnovanog u Zadru 1396. godine. Na ovogodišnjoj svečanoj sjednici su nazočili državni tajnik u
Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa doc. dr. sc. Slobodan Uzelac, rektori svih hrvatskih
sveučilišta na čelu s predsjednicom rektorskog zbora prof. dr. sc. Gordanom Kralik, predstavnici
državnih, županijskih, gradskih i općinskih vlasti, brojnih javnih ustanova, drugi predstavnici
sveučilišta u zemlji i izvan nje, te predstavnici javnog, kulturnog, političkog, vjerskog života, HAZU,
MH, nastavnici, suradnici i studenti. Uz pozdrave i izvješće o radu i postignućima Sveučilišta u Zadru
kojeg je iznio rektor prof. dr. sc. Damir Magaš, na dnevnom redu bili su podjela počasnog doktorata
prof. dr. sc. Stjepanu Krasiću, podjela zvanja emeritusa umirovljenim profesorima, akademiku prof.
dr. sc. Branimiru Glavičiću i prof. dr. sc. Nikoli Ivanišinu, i podjela nagrada najboljim studentima i
zaposlenicima.
Dana 10. svibnja 2005. održan je Otvoreni dan Sveučilišta u Zadru u sklopu kojeg je javnost,
posebice zainteresirani srednjoškolci, upoznata s novim, preddiplomskim i diplomskim programima
svih odjela Sveučilišta za sljedeću 2005./2006. akademsku godinu. Od 10 sati ujutro, kada je održana i
konferencija za sredstva javnog priopćavanja do 18 sati navećer, izložene štandove s promotivnim
materijalima odjela i Sveučilišta u prizemlju zgrada Sveučilišta na Obali kralja Krešimira IV. obišlo je
oko 1000 zainteresiranih. Na štandovima sveučilišnih odjela volontirali su studenti, uglavnom s 4.
godine studija, dajući objašnjenja o studijima, programima, prijamnim ispitima i primjeni Bolonjske
deklaracije.
rektor:
prorektori:

Prof. dr. sc. Damir Magaš, redoviti profesor
Prof. dr. sc. Ante Uglešić, izvanredni profesor
Prof. dr. sc. Mirko Jakić, izvanredni profesor
Prof. dr. sc. Danica Škara, izvanredni profesor

tajništvo:

Ivan Razlog, dipl. iur./Antonela Lovrić, dipl. iur
Miljenko Zubčić, dipl. iur.
Marija Pečnik, dipl. oecc.

SENAT SVEUČILIŠTA U ZADRU 2004./2005.
Senat Sveučilišta u Zadru do izbora u travnju 2005.
Članovi Senata:
Rektor:

Prof.dr.sc. Damir Magaš
Prorektori:
Prof.dr.sc. Ante Uglešić
Prof.dr.sc. Mirko Jakić
Prof.dr.sc. Danica Škara
Pročelnici i zamjenici pročelnika sveučilišnih odjela:
dr. Robert Bacalja / dr. Mira Klarin
dr. Vjekoslav Ćosić / dr. Vladimir Skračić
dr. Martin Glamuzina / dr. Željka Šiljković
dr. Stipe Grgas / dr. Danica Škara
dr. Emil Hilje / dr. Pavao Vežić
dr. Mirko Jakić / dr. Borislav Dadić
dr. Antun Slavko Kalenić/dr. Milenko Lončar
dr. Mithad Kozličić / dr. Miroslav Granić
dr. Josip Lisac / dr. Zvjezdana Rados / dr. Zdenka Matek-Šmit
dr. Ilija Manenica / dr. Ana Proroković
dr. Brunislav Marijanović / dr. Željko Miletić
dr. Pavao Mikić / dr. Željka Matulina / dr. Slavija Kabić
dr. Anđelko Mrkonjić/dr. Dijana Vican
dr. Živko Nižić
dr. Josip Vidaković / dr. Boris Jurić
dr. Erma Ivoš-Nikšić / dr. Anči Leburić
Senat Sveučilišta u Zadru poslije izbora u travnju 2005.
Članovi Senata:
Rektor:
Prof.dr.sc. Damir Magaš
dr. Robert Bacalja
dr. Vjekoslav Ćosić
dr. Martin Glamuzina
dr. Nikola Jakšić
dr. Slavija Kabić
dr. Anči Leburić (do 31.06.), dr. Inge Tomić-Koludrović (od 1. 07.)
dr. Milenko Lončar
dr. Mithad Kozličić
dr. Mile Mamić
dr. Brunislav Marijanović
dr. Zlatko Miliša
dr. Živko Nižić
dr. Izabela Sorić
dr. Danica Škara
dr. Iris Tičac
dr. Josip Vidaković
Predstavnici studenata poslijediplomskih studija:
- Nikolina Bojčić
Predstavnici studenata:
- Ivan Čirjak, Franka Gulin, Drago Šarić, Nikola Turčinov
Predstavnici sindikata:

- dr. Ana Marija Kurilić, dr. Igor Radeka
Predstavnici asistenata:
- Tomislav Krpan
Predstavnici zaposlenika:
- Ivan Ražnjević
Sudjeluju u radu Senata:
Prorektori
Prof.dr.sc. Ante Uglešić
Prof.dr.sc. Mirko Jakić
Prof.dr.sc. Danica Škara
Nastavnici i ostali zaposlenici u stalnom radnom odnosu (30. rujna 2005.):
broj nastavnika: 176 (doktora znanosti 80, magistara znanosti 37, ostalih 59)
broj znanstvenih novaka: 47 (doktora znanosti 3, magistara znanosti 12, ostalih 32)
broj ostalih zaposlenika: 81
ukupan broj nastavnika i ostalih zaposlenika: oko 304
Studenti
ukupan broj studenata na svim godinama studija: 3669 (s apsolventima)
upisano u prvu godinu studija: 1284
poslijediplomanti: 344
sveukupno studenata: 4011
Sveučilišni odjeli i odsjeci:
Odjel za arheologiju
Odjel za ekonomiju (u osnivanju)
Odjel za engleski jezik i književnost
Odjel za etnologiju i sociokulturnu antropologiju (u osnivanju)
Odjel za filozofiju
Odjel za francuski jezik i književnost
Odjel za geografiju
Odjel za informatologiju i komunikologiju
Odjel za klasičnu filologiju
Odjel za knjižničarstvo
Odjel za kroatistiku i slavistiku
Odsjek za hrvatski jezik i književnost
Odsjek za ruski jezik i književnost
Odjel za njemački jezik i književnost
Odjel za pedagogiju
Odjel za poljodjelstvo i akvakulturu Sredozemlja (u osnivanju)
Odjel za povijest
Odjel za povijest umjetnosti
Odjel za promet i pomorstvo (u osnivanju)
Odjel za psihologiju
Odjel za sociologiju
Odjel za talijanski jezik i književnost
Stručni odjel za izobrazbu učitelja i odgojitelja predškolske djece
Odsjek za izobrazbu učitelja
Odsjek za izobrazbu odgojitelja predškolske djece

5a GOVOR / IZVJEŠĆE REKTORA PROF. DR. SC. DAMIRA MAGAŠA ZA DAN
SVEUČILIŠTA U ZADRU - DIES ACADEMICUS, 07. TRAVNJA 2005.
Štovane dame i gospodo, Vaše ekselencije, cijenjeni uzvanici!
Prije nego što uputim pozdrave, molim sve nazočne da minutom šutnje odamo počast svima
preminulima zaslužnima za rad i razvoj ovog sveučilišta, za stradale u agresiji na našu domovinu, s
posebnim mislima prema velikom autoritetu današnjice, preminulom svetom ocu Ivanu Pavlu II.
Čast mi je i zadovoljstvo u prigodi obljetnice početka rada obnovljenog Sveučilišta u Zadru,
odnosno tri godine od donošenja Zakona o osnivanju Sveučilišta u Zadru u Saboru Republike Hrvatske, kao
i u prigodi 50 godišnjice osnivanja bivšeg Filozofskog fakulteta u Zadru, kojim je započelo novo razdoblje
razvoja visokog školstva u ovome dijelu Hrvatske, te pod dojmom zemaljske smrti Pape Ivana Pavla II.,
uzora današnjem čovječanstvu, pozdraviti brojne uglednike, posebno izaslanika predsjednika Republike
konzultanta prof. dr. sc. Izeta Aganovića, državnog tajnika Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa prof.
dr. sc. Slobodana Uzelca, pomoćnika Ministra prof. dr. sc. Pavu Barišića, pomoćnicu Ministra za visoko
obrazovanje, dr. sc. Zrinku Kovačević, Predsjednika Odbora za obrazovanje znanost i kulturu Sabora RH,
prof. dr. sc. Petra Selema, župana zadarske županije g. Ivu Grbića, saborske zastupnike (Ingrid Antičević
Marinović, Mirjana Brnadić, Željko Kurtov i Šime Prtenjača), predsjednicu rektorskog zbora Hrvatske prof.
dr. sc. Gordanu Kralik, rektoricu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, cijenjene rektore i
prorektore hrvatskih sveučilišta, akademika prof. dr. sc. Danijela Rukavinu, rektora Sveučilišta u Rijeci,
prof. dr. sc. Ivana Pavića, rektora Sveučilišta u Splitu, prof. dr. sc. Matea Milkovića, rektora Sveučilišta u
Dubrovniku, te posebno prof. dr. sc. Franu Ljubića, rektora Sveučilišta u Mostaru, prof. dr. sc. Marka
Jesenšeka, koji zastupa prof. dr. sc. Ivana Rozmana, rektora Univerze v Mariboru, preuzvišenog zadarskog
nadbiskupa, mons. Ivana Prenđu, gradonačelnicu Grada Zadra gđu. Anu Lovrin, komodora Zdenka Simičića,
g. predsjednike gradskih vijeća Zadra i Šibenika, Davora Arasa i mr. Ivicu Poljička, pročelnicu ureda
državne uprave u Zadru gđu Radenku Klanac, provincijala Hrvatske dominikanske provincije patra Iku
Mateljana, gradonačelnike drugih gradova u zadarskoj i šibenskoj županiji, ravnatelja Zavoda za povijesne
znanosti HAZU u Zadru dr. sc. Milka Brkovića, predstavnike Matice hrvatske kao i članove našeg Senata,
prof. dr. sc. Antu Simonića, akademike, profesore emerituse, ostale provincijale, sve ostale predstavnike
akademskog, političkog i vjerskog života, predstavnike gospodarstva, naše zaposlenike i studente, a na
poseban način naše današnje laureate, prof. dr. sc. Stjepana Krasića, akademika prof. dr. sc. Branimira
Glavičića, prof. dr. sc. Nikolu Ivanišina, prof. dr. sc. Mithada Kozličića i Jagodu Martinović, nagrađene
studente i sve nazočne, koji neka mi ne zamjere ukoliko ih nisam posebno spomenuo.
Kao i inače u ovakovim prilikama, sagledavamo neposredne učinke odluka koje se tiču rada i
napretka našeg Sveučilišta. Postignuti rezultati, premda vidni, ipak zbog raznih postojećih okolnosti u
potpunosti ne odgovaraju našim težnjama. Naš završni račun, ukazuje na pozitivne i one manje pozitivne
financijske rezultate našega djelovanja. U protekloj godini, u skladu s odredbama izmjena i dopuna Zakona o
znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, naš Senat je usvojio izmjene i dopune Statuta Sveučilišta,
doneseno je više pravilnika i poslovnika i izmjena i dopuna pravilnika i poslovnika, a upravo su obavljeni
izbori za pročelnike sveučilišnih odjela i izbori za članove novog Senata Sveučilišta. U tijeku je intenzivna
aktivnost oko preustroja postojećih studijskih programa na svih 17 sveučilišnih odjela, u skladu s europskim
tendencijama u sustavu preddiplomskog, diplomskog i doktorskog studija. Prijavljeno je sedamdesetak
programa na evaluaciju prema novom Bolonjskom sustavu. Sveučilišno vijeće je na 11 sjednica riješilo oko
250 točaka dnevnog reda. Senat Sveučilišta je na 13 sjednica raspravio i rješavao po oko 160 točaka
dnevnog reda, a Vijeće za poslijediplomske studije na 11 sjednica rješavalo po oko 90 točaka.
U tekućoj akademskoj godini na Sveučilištu studira oko 4100 studenata, od čega je na 1. godini svih
studija i stupnjeva studiranja upisano 1169 (M=21%). To je približno 8% više nego u protekloj godini.
Ukupno je 3248 redovitih studenata, izvanrednih 650, poslijediplomanada oko 200. Diplomiralo je 440
apsolvenata, 2 % više nego 2003., održano je 5 promocija, prosječno trajanje studija 6,061 (5,95) godina,
prosječna ocjena diplomiranih 3,61 (3,58), magistriralo je 7 magistranada, doktorirala su 4 doktoranda i
podijeljen jedan počasni doktorat iz kategorije zasluga za napredak i razvoj znanosti. Dva profesora dobila
su status emeritusa.
Broj zaposlenih je u odnosu na prethodnu godinu porasao za 9% - ukupan broj zaposlenika na dan
31. 12. 2003. bio je 267, a 31. 12. 2004., 294, od toga 153 nastavnici, 84 nenastavno osoblje, 52 novaka i 4

strana lektora. Pojačane su kadrovski informatička služba i računovodstvo. Odobreno je novih 15
suradničkih i znanstveno-nastavničkih radnih mjesta. Djelatnici Centra za studentski standard prebačeni su
na državni proračun.
Nastavilo je s radom svih 6 dosadašnjih poslijediplomskih studija. Započeo je novi međunarodni
doktorski studij Europski studiji, jezici i kulture u dodiru gdje je Sveučilište uključeno u Tempus program
kao koordinator. Ugovorena su još tri Tempus projekta, a Sveučilište aplicira na još 6 Tempus projekata.
Započeo je s radom studij knjižničarstva pri novoosnovanom Odjelu.
Osnovan je odjel za promet i pomorstvo, a dislocirani studij pomorstva iz Rijeke nastavio je uz
velike financijske teškoće s radom. Nastavio je s radom Centar za jadranska onomastička istraživanja.
Odvijaju se daljnje pripreme oko osnivanja Hegel i Platon istraživačkih centara i Centra za krš. Sklopljen je
sporazum o dugoročnoj suradnji s Visokom školom za turistički menedžment u Šibeniku te se oblikuje Odjel
za ekonomiju Sveučilišta u Zadru sa sjedištem u Šibeniku.
Obavljene su opsežne predradnje za prelazak na novi način studiranja u skladu s novim Zakonom i
Bolonjskom deklaracijom. Započeli su s radom uredi za međunarodne odnose, za promicanje kvalitete, za
primjenu ECTS, koji premda tek na početku i kadrovski skromni, s po jednom zaposlenom osobom, u
suradnji s ostalim našim sveučilištima nastoje naći najbolje putove razvoja u budućnosti. Zakonodavac
predviđa obvezu prelaska na novi sustav studiranja od početka akad. god. 2005./2006. U tom smislu
definirani prijedlozi programa do 31. ožujka, na evaluaciji su na Nacionalnom vijeću te se do 15. lipnja
očekuju dopusnice Ministarstva, početkom srpnja prijave za upise, te u srpnju i rujnu 4 roka razredbenih
ispita.
Nakon ulaska Sveučilišta u međunarodne sveučilišne integracije: Europsku zajednicu sveučilišta
(EUA), Podunavsku rektorsku konferenciju (DRC), Zajednicu sveučilišta zemalja Jadrana i Jonskog mora
(UniAdrion), Sveučilište je 16. svibnja 2004. primljeno u Linzu u članstvo Rektorske konferencije zemalja
Alpe-Jadran, a 17. rujna 2004. u Bologni rektor je potpisao Magnu Chartu Universitatum. Uz postojeće
ugovore, Sveučilište je potpisalo konačne ili prethodne ugovore s nekoliko domaćih i inozemnih sveučilišta i
instituta. Razgovara se o mogućim vidovima daljnje suradnje sa sveučilištima u Debrecenu, Grazu,
Udinama, Ljubljani i Kopru. Predstavnici Sveučilišta aktivno djeluju u radu Rektorskog zbora te različitih
povjerenstava, vezanih za nastavne, znanstvene i istraživačke djelatnosti. Sveučilište su dva puta posjetili
predstavnici Ministarstva, Predsjednik Republike Hrvatske, veleposlanici nekoliko zemalja te mnogi
predstavnici različitih domaćih i inozemnih ustanova.
U novom kampusu, uz pomoć CarNeta novouređena i opremljena multimedijalna dvorana s 200
mjesta, započela je s nastavom i predavanjima na daljinu, a oprema CarNeta vrijedna oko 700.000 kn
prenesena je na Sveučilište. Ujesen 2004. obnovljeni su dotrajali sanitarni čvorovi JI zgrade na obali kralja
P. Krešimira IV. te uređivani prostori nekoliko sveučilišnih odjela i drugi prostori. Obnavljani su i
popravljani stubišta, krovišta, prozori, stropovi, fasada, hodnici, odvodnja i dr. kao i oprema prema
mogućnostima vezano za dotrajalost ili razna oštećenja, a u skladu s odobrenim sredstvima za investicijsko
održavanje (440.000 i vlastitih sredstava, cca 500.000 kn).
Izrađena je projektna dokumentacija za uređenje starog studentskog doma i uvođenje liftova i
uređenje potkrovlja na zgradi na Obali kralja P. Krešimira IV. u iznosu oko 2 mil. kn i zatražena
odgovarajuća dokumentacija za početak radova Zbog značajnijeg izostavljanja našeg Sveučilišta u
kapitalnim sredstvima u prethodnoj proračunskoj godini, tek se sada omogućuje pokretanje investicijskih
aktivnosti.
Provođena je daljnja postupna oprema računalnom i drugom opremom, inventarom, namještajem i
pomagalima većine odjela i službi. Povećan je broj korisnika elektronskih pomagala, a računalna mreža
unutar Sveučilišta povećana je približno 5% što je još daleko od nužnog. Okončan je natječaj za izradbu
programa za umrežavanje službi Sveučilišta, te je računovodstvena služba započela s radom na novom
programu u svrhu poboljšanja njezine učinkovitosti i preglednosti, posebice u vezi odgovarajućih
informacija korisnicima projekata, odjelima i dr.
Nastavljene su radnje na pravnom (zemljišno-knjižnom i katastarskom) rješavanju sveučilišnih
dobara, posebno kod nekretnina (zgrada novog kampusa u ul. F. Tuđmana), rješavanju uknjižbe i definiranje
statusa pojedinih nekretnina koje su namijenjene Sveučilištu (zgrada Rektorata, zgrada bivšeg studentskog
doma, čestice oko zgrade Sveučilišta) što je godinama neriješeno. Nastavljeni su razgovori s Tankerskom
plovidbom d. d. o oslobađanju daljnjeg neophodnog prostora u zgradi Rektorata Sveučilišta u Zadru kao i
pregovori s Gradom Zadrom oko prenošenja prava nad DHM-om. Nastoji se iznaći rješenje izrade idejnog
detaljnog urbanističkog plana za zonu novog kampusa preko međunarodnog natječaja.

U znanstvenom pogledu, nastavljen je rad na 47 znanstvenih projekata Sveučilišta, odobrena su nova
2 znanstvena projekta od strane Ministarstva znanosti i tehnologije, i ukupno je broj znanstvenih novaka
porasao za 12. Održan je veći broj znanstvenih skupova i radionica, Dani psihologije, Savjetovanje za
nastavnike geografije, Dani stručnog odjela za obrazovanje učitelja i odgajatelja... Objavljeno je nekoliko
knjiga, udžbenika i skripti, te brojni novi radovi nastavnika i suradnika u domaćim i stranim znanstvenim
časopisima. Na Sveučilištu objavljeni su novi brojevi znanstvenih časopisa Geoadria, Acta Jadertina,
Zbornik radova Stručnog odjela), te zbornici sa znanstvenih i stručnih skupova. Započelo je s radom
Povjerenstvo za izdavačku djelatnost i izabrana uredništva za 4 nova znanstvena časopisa.
Pojedini nastavnici nagrađeni su stručnim i znanstvenim nagradama kao i nagradama gradova i
drugih ustanova. Studenti su također dobitnici vrijednih nagrada strukovnih udruga, sportskih natjecanja i sl.
Aktivnosti studenata rezultiraju objavljivanjem studentskih glasila, športskih, kulturnih i drugih
priredbi. Nastavljeno je poboljšanje učinkovitosti studentske službe. Pitanja studentskog standarda u još
teškim materijalnim uvjetima ukazuju na neriješene probleme, posebice u ishrani i smještaju, što se nastoji
svim snagama riješiti. Sveučilište je višekratno zatražilo od Vlade, Ministarstava i nadležnog državnog
Ureda prijenos prava vlasništva nad Hotelom "Iž" i prostorom bivše vojarne "Franka Lisice", odnosno
rješavanje pitanja standarda i prostornog definiranja razvoja, u svrhu poboljšavanja konkurentnosti i boljeg
statusa studenata.
Održana je II. međunarodna utrka sveučilišnih osmeraca uz pokroviteljstvo Ministarstva znanosti,
obrazovanja i športa na kojoj je sudjelovalo nekoliko domaćih i inozemnih ekipa među kojima i ona iz
Cambrigdea s 4 olimpijca. U pripremi je III. utrka koja bi se održala polovicom svibnja. Sveučilište
podržava studente u svim kreativnim aktivnostima, u težnji bitnog poboljšanja uvjeta stanovanja, prehrane,
rekreacije i drugih potreba. Studentske udruge i Studentski Zbor su se angažirali na više kulturnih,
umjetničkih, športskih i drugih aktivnosti. Zajedno sa studentima nastoji se iznaći rješenja za ponovno
otvaranje studentskog kluba i omogućavanje svestranijeg korištenja suvremenih nastavnih sredstava i
pomagala. Nadamo se kako u rješavanju navedenih poteškoća neće izostati pomoć i šire i lokalne zajednice.
Na početku rada i djelovanja Sveučilišta, još su otvorena pitanja pokrivanja materijalnih troškova,
što smatram rezultatom i objektivnih, ali i subjektivnih okolnosti. Uz problem smještaja studenata i
gostujućih profesora, i dalje su prisutne poteškoće s prostorom koje tijekom godina tište visoko školstvo u
Zadru i o čemu dobrim dijelom ovisi otvaranje novih studija i odjela Sveučilišta.
Naše Sveučilište blisko surađuje na različite načine sa svim hrvatskim sveučilištima (u Zagrebu,
Rijeci, Splitu, Osijeku, Dubrovniku), kao i s inozemnim (Mostar, Maribor, Teramo, Padova, Udine,
München, Beč, Graz, Antwerpen, Helsinki, Pečuh, Ljubljana, Primorska-Kopar, Rzeszow, Punta Arenas,
Edinburgh, Trst, Prag, Debrecen, Cambrigde, Szeged, Sorbonne, Lyon itd.).
Suradnja se odnosi na desetak zajedničkih Tempus projekata, sudjelovanja na međunarodnim
skupovima, angažiranja ili razmjene profesora i sl. Znatan broj zadarskih profesora sudjeluje u nastavi na
Sveučilištima u Splitu, Rijeci, Zagrebu, Mostaru, Bihaću i Osijeku, te na pojedinim veleučilištima,
samostalnim visokim školama i sl., a također iz pojedinih središta gostuju nastavnici i na našem Sveučilištu.
Postupno jača razmjena nastavnika i asistenata i na međunarodnoj razini.
Predviđa se postupno stvaranje mogućnosti pokretanja novih odjela odnosno studija, što će ovisiti o
programskim, kadrovskim i materijalnim, posebice prostornim mogućnostima. U suradnji sa Sveučilištem u
Rijeci predviđa se zajednički studij pomorstva, kojeg su do sada financijski značajno novčano poduprli Grad
Zadar, Tankerska plovidba i Zadarska županija. Posebne se aktivnosti provode u svrhu početka rada Studija
etnologije i socijalnokulturne antropologije i dvaju programa ekonomije u Odjelu Sveučilišta koji se formira
u Šibeniku.
Planovi za budućnost bitno ovise o materijalnim mogućnostima. Prema Državnom proračunu ove
godine Sveučilište računa s 12 mil. kuna za uređenje potkrovlja i uvođenje liftova u zgradama na Obali
kralja Krešimira IV, dokumentaciju i početak radova za uređenje zapuštenog i već 10 godina zatvorenog
starog studentskog doma za potrebe znanstveno-istraživačkih centara, uz 410.000 kn za namještaj za novi
prostor. Sveučilište je, s obzirom na naslijeđeno stanje pojedinih starijih objekata, moralo uložiti značajna
sredstva u saniranje oštećenja, obnovu i uređenje. Predviđena su sredstva za kapitalne investicije 2006. i u
2007. Vrijednost proračunskih sredstava za Sveučilište u Zadru 2005. u odnosu na 2004. povećana za oko
25%, uglavnom zbog napokon odobrenih kapitalnih investicija i dijela plaća. Od Zadarske županije dobivena
je novčana pomoć, a Zadarska županija pokrenula je i inicijativu za prijenos prava vlasništva nad bivšom
zgradom Tehničke škole i Industrijsko obrtničke škole na Sveučilište u Zadru što podržava i Grad Zadar.

Tamo se predviđaju smjestiti pojedini interuniverzitetski studiji, međunarodni programi, studij knjižničarstva
i fondovi Sveučilišne knjižnice.
U skladu s mogućnostima, bili smo otvoreni za brojna javna i društvena događanja, koja su u
suradnji s nama ili samostalno pripremili domaći i strani sudionici. U prostorima Sveučilišta koje je bilo i
ostalo otvoreno za javnost, održano je oko 70 međunarodnih, domaćih, znanstvenih, stručnih i drugih javnih
skupova, predstavljanja, svečanih manifestacija, koncerata, nastupa, tribina i sl. među kojima i Znanstveni
simpozij Sedamnaest stoljeća Zadarske Crkve povodom 1700. godina mučeništva Svete Stošije.
U skladu sa Statutom, od postojećeg knjižnog fonda, Sveučilište je ustrojilo Sveučilišnu knjižnicu
kao samostalnu jedinicu te je nastavljena oprema računalima knjižnice i područnih knjižnica
I na kraju, danas je jedinstvena prigoda zahvaliti svima onima koji su na bilo koji način pomogli
prve korake našeg Sveučilišta, od našeg današnjeg laureata dominikanca i erudita, kojem dodjeljujemo
honoris causa prof. dr. sc. Stjepana Krasića koji je hrvatskoj i svjetskoj spoznaji otvorio nove stranice o
sveučilišnoj baštini i o prvom sveučilištu u Hrvata i na ovim stranama Europe, pa do onih koji su imali ili
imaju dužnosničke obveze, ali i želje, volje, ljubavi i potrebe i vide smisla i važnosti u bavljenju današnjim
pitanjima razvoja ovog Sveučilišta. Jer, rezultati rada vidljivi su na svakom koraku, premda nas i dalje,
svjesni smo kao akademska zajednica, očekuje u tom pogledu puno samoprijegora i napora. Od srca
zahvaljujem kolegama i zaposlenicima Sveučilišta koji su samoodricanjem i poštenim radom ugradili sebe u
postignuća Sveučilišta. Posebnu zahvalu odajem prorektorima, bivšim, prof. Ermi Ivoš-Nikšić i prof. Ivi
Nižiću, kao i sadašnjima prof. dr. sc. Danici Škara, prof. dr. sc. Mirku Jakiću i posebno prof. dr. sc. Anti
Uglešiću, svim članovima našeg prvog Senata, koji danas i simbolično završavaju svoj mandat, a koji su i u
protekloj godini donosili važne i strateške odluke. Posebnu zahvalnost odajemo Županiji zadarskoj koja je na
više načina nastojala, u okvirima svojih mogućnosti pomoći razvoj Sveučilišta, kao i Rektorskom zboru na
kojemu ravnopravno sudjelujemo u rješavanju najvažnijih zajedničkih, ali i pojedinačnih pitanja hrvatskog
akademskog života, jednako tako Ministarstvu, Gradovima Zadru, Šibeniku, Benkovcu, Ninu i drugima.
Nadamo se trajnim i sve boljim ostvarenjima u zajedničkim naporima za svestrano unapređenje sveučilišnog
života u našoj široj regiji i šire, uz pomoć Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, kao i pojedinih drugih
ministarstava, ove i susjednih županija, gradova i općina, raznih ustanova, HAZU, Matice Hrvatske,
političkih vlasti, gospodarstvenika, crkvenih vlasti i drugih. U nadi skladne suradnje svih čimbenika i
sudionika, na svim razinama, i sa željom stvaranja mogućnosti za postojan i poželjan razvoj Sveučilišta u
Zadru, svima još jednom najiskrenije, u ime svih zaposlenika i studenata, kao i u svoje ime, zahvaljujem - uz
poziv na aktivan i nesebičan odnos prema Sveučilištu. Neka i dalje živi raste i cvjeta Sveučilište u Zadru.
Vivat, Crescat, Floreat, Universitas Studiorum Jadrensis!

IZVJEŠĆE REKTORA SVEUČILIŠTA U ZADRU ZA RAZDOBLJE 1. SIJEČNJA
2005. - 31. PROSINCA 2005. ODNOSNO ZA AKADEMSKU GODINU 2004./2005.
SVEUČILIŠTE U ZADRU
Zadar, 21. prosinca 2005.
a) Postignuća
- Odobrena su sredstva Ministarstva u iznosu od oko 4.000.000 kuna za početak radova na uređenju
potkrovlja, uvođenju dizala i koridora za invalidne osobe u zgradama na obali kralja P. Krešimira IV, te su
radovi u tijeku. Ukupni radovi oko 8,5 mil kuna s opremom.
- potpisan Ugovor za obnovu zgrade u ul. Petra Svačića u vrijednosti oko 9. mil kuna
- izrađen idejni nacrt Novog kampsa – projekt Matra u financiranju nizozemske vlade.
- preuređen i obnovljen studentski dom, uvedeni stalni portiri i voditeljica doma,
- proradilo centralno grijanje u kapeli Sv. Dimitrija,
- uređivani su prostori više Odjela, kao i nužni preduvjeti za Odjele prometa i pomorstva i
menađmenta,
- nabavljena nova oprema u sklopu projekata, iz vlastitih sredstava i uz pomoć Ministarstva znanosti
i tehnologije (oko 60 računala i određen broj štampača, nekoliko LCD-projektora, više skenera, posebnih
pomagala, digitalnih kamera, GIS oprema i dr.).
- obnavljani i popravljani prostori hodnika, stubišta, krovišta, prozori, stropovi, fasada, odvodnja i
dr. kao i oprema u skladu s mogućnostima vezano za dotrajalost ili razna oštećenja, u skladu s odobrenim
sredstvima za investicijsko održavanje (440.000 i vlastitih sredstava, cca 500.000 kn.

- od Zadarske županije dobivena je pomoć od 180.000 kuna za namještaj i opremu,
- provođena je postupna oprema računalnom i drugom opremom, inventarom, namještajem,
pomagalima i sl. većine odjela i službi, kao i postupno uvođenje jedinstvenog elektronskog programa rada
Sveučilišta (računovodstvena služba i dr.)
- Županija zadarska pokrenula inicijativu za prijenos prava vlasništva nad bivšom zgradom
Tehničke škole i Industrijsko obrtničke škole na Sveučilište u Zadru.
- nastavljena kompjutorizacija knjižnice i područnih knjižnica
- ukupan broj zaposlenika na dan 31.12. 2003. bio je 267, a 15. 12. 2004., 293 (povećanje 9,0 %), a
15. 12. 2005. 325 od toga 175 nastavnici, 90 nenastavno osoblje, 52 novaka i 4 strana lektora.
- zaposleno je novih 40 djelatnika, otišlo u mirovinu (2) ili prekinulo ugovor o radu (6).
- Vrijednost proračunskih sredstava za Sveučilište u Zadru 2005. u odnosu na 2003. povećana za oko
10%.
- objavljeno je nekoliko izdanja časopisa (Geoadria, Acta Jadertina, Zbornik radova Stručnog
odjela)), zbornika sa znanstvenih i stručnih skupova, knjiga i udžbenika Sveučilišta u Zadru
- postupno razvijaju rad novi Ured za međunarodne odnose, Ured za promicanje kvalitete, Ured za
primjenu ECTS. Pojačane su kadrovski informatička služba, računovodstvo, tajnici odjela.
- Povjerenstvo za izdavačku djelatnost definiralo 4 nova znanstvena časopisa, nekoliko tiskovina
Sveučilišta, Godišnjake i sl.
- izmijenjen je i dopunjen Statut Sveučilišta, doneseno više pravilnika i poslovnika i izmjena i
dopuna pravilnika i poslovnika.
- Sveučilišno vijeće je na 11 sjednica riješilo oko 250 točaka dnevnog reda.
- Senat Sveučilišta je na 15 sjednica raspravio i rješavao po oko 200 točaka dnevnog reda
- Vijeće za poslijediplomske studije na 11 sjednica rješavalo po oko 90 točaka.
- započela s radom nova digitalna učionica
- nastavljeno 45 znantsvenih projekata i odobrena 2 nova znanstvena novaka
- uspostavljene protokolarne veze, odnosno potpisani ugovori o suradnji sa Sveučilištima u
- Obavljen preustroj nastavnih programa u skladu s bolonjskom deklaracijom. Prihvaćeno 67
predloženih programa Sveučilišta u Zadru, praktički svi. Upisano oko 15% više studenata nego prošle
godine, te je ukupan broj prešao 5.000.
- nastavljeno je poboljšanje učinkovitosti studentske službe
- učinjen je značajan napor za što učinkovitiji angažman i obuku djelatnika knjižnice na računarskoj
obradi fondova i suvremenom načinu obrade i korištenja knjižnog fonda.
- Sveučilište uključeno u jedan Tempus projekt kao koordinator i 6 Tempus projekata kao član
- do 20 prosinca Sveučilište apliciralo na još 5 Tempus projekata
- u dvoranama Sveučilišta održano više međunarodnih, domaćih, znanstvenih, stručnih i drugih
javnih skupova, predstavljanja, svečanih manifestacija, koncerata i sl.
- Sveučilište preuzelo predsjedavanje Rektorskom konferencijom zemalja Alpe Jadran i Rektorskim
zborom Republike Hrvatske
- Sveučilište i dalje traži od Vlade, Ministarstava i Ureda za upravljanje državnom imovinom
prijenos prava nad hotelom Iž i prostorom bivše vojarne F. Lisice.
- Započeli s radom studij knjižničarstva, pomorstva, etnologije i menađmenta pri novoosnovanim
Odjelima
- obavljene opsežne predradnje i obavljen prelazak na novi način studiranja u skladu s novim
Zakonom i Bolonjskom deklaracijom
- odobreno 29 znanstveno-nastavnih i suradničkih radnih mjesta u travnju 2004.
- održana III. međunarodna utrka sveučilišnih osmeraca uz pokroviteljstvo Ministarstva znanosti,
obrazovanja i športa.
- studentske udruge i Studentski Zbor su se angažirali na više kulturnih, umjetničkih, športskih i
drugih aktivnosti
- studentima omogućeno dobivanje e-mail adrese
- predstavnicima studenata rektor, odn. uprava komunicira redovito svaki prvi ponedjeljak u mjesecu
i izvanredno prema potrebi rješavajući niz konkretnih problema studentskog standarda, raznih pitanja i
problema.
- privedene namjeni tri sobe i zajednički prostor za potrebe nastavnika koji stanuju izvan Zadra i
gostujuće nastavnike

-broj upisanih studenata: I godina 1169 (M=21%), tj. 8% više nego 2003. godine, ukupno studenata
redovitih 3248, izvanrednih 650, poslijediplomanada oko 200, ukupno 4100.
- održano je 6 promocija, diplomiralo oko 500 studenata, 6 % više nego 2004., prosječno trajanje
studija 6,061 (5,95)godina, prosječna ocjena diplomiranih 3,61 (3,58)
- magistriralo 9 polaznika
- doktorirala 4 polaznika i dodijeljen 1 počasni doktorat
- 2 profesora dobila status emeritusa
- temeljem natječaja izabran program za umrežavanje službi Sveučilišta
b. Započeto a neostvareno:
- nastavljene pripreme oko pojedinih istraživačkih centara
- nastavljene su radnje na pravnom (zemljišno-knjižnom i katastarskom) rješavanju sveučilišnih
dobara, posebno kod nekretnina (zgrada novog kampusa u u. F. Tuđmana), rješavanju uknjižbe i definiranje
statusa pojedinih nekretnina koje su namijenjene Fakultetu (zgrada Rektorata, zgrada bivšeg studentskog
doma, čestice oko zgrade Sveučilišta) što je godinama neriješeno.
- nastavljeni su razgovori s Tankerskom plovidbom d. d. o oslobađanju daljnjeg prostora u zgradi
Rektorata Sveučilišta u Zadru.
- nastavljaju se pregovori s Gradom Zadrom oko prenošenja prava nad DHM-om
c. Nove aktivnosti
- Sveučilište je predvidjelo 14 mil. kuna za investicijske i kapitalne radove u 2006. godini što je ušlo
u državni proračun i 410.000 kn za namještaj za novi prostor: uređenje potkrovlja zgrada na obali, uvođenje
liftova i početak radova na zgradi u ul. Petra Svačića za potrebe interuniverzitetskih studija i znanstvenih
centara.
- Predviđena su sredstva 14,5 mil u 2007.
- Vrijednost proračunskih sredstava za Sveučilište u Zadru 2006. u odnosu na 2005. povećana za
više od 20%, uglavnom zbog novih kapitalnih investicija i dijela plaća.
- Zakonodavac predviđa obvezu prelaska na novi suistav doktorskih studija s prijelaznim rješenjima
– treba definirati i ustrojiti postojeće doktorske studije prema novim standardima.
Uprava je odražavala stalne sastanke s voditeljima službi, posebicce vezano za radnu disciplinu,
učinke rada, i mogućnosti poboljšanja učinkovitostii kvalitete radnih rezultata i studiranja. Uočeni su
značajni pozitivni pomaci, koji daleko nadmašuju pojedinačni nemar, zaostajanje i neučinkovitost, na što je
na odgovarajući način upozoravano, a izrečeno je i nekoliko opomena.

