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7. GOVOR / IZVJEŠĆE REKTORA PROF. DR. SC. DAMIRA MAGAŠA ZA DAN
SVEUČILIŠTA U ZADRU - DIES ACADEMICUS, 23. OŽUJKA 2007.
Poštovane dame i gospodo, Vaše ekselencije, cijenjeni uzvanici, visoki gosti iz političkog,
akademskog, kulturnog, vjerskog, vojnog i gospodarskog života, poštovani kolege prorektori,
pročelnici sveučilišnih odjela i članovi Senata našeg sveučilišta, laureati, studenti i prijatelji! Još
jednom Vas svih od srca pozdravljam u ime svih djelatnika i studenata Sveučilišta u Zadru i kao
domaćin želim ugodan boravak u našem gradu, odnosno na našem Sveučilištu.
Kao i inače u ovakvim prilikama, sagledavamo neposredne učinke odluka koje se tiču rada i
napretka našeg Sveučilišta, koje je u prošloj akademskoj godini do rujna, kao i evo jučer, bilo i
domaćin Rektorskog zbora Hrvatske, te lani i rektorske konferencije Alpe-Jadran. Postignuti vidni
razvojni rezultati, značajan su doprinos u temeljima mladog i starog Sveučilišta i zalog budućeg
njegova napretka, premda koji puta, zbog raznih objektivnih, a ponekad i subjektivnih okolnosti, ne
ispunjavaju uvijek sve naše težnje. Nastojali smo na svim razinama djelatnosti i razvoja maksimalno
koristiti slobode koje jamči akademska autonomija, i ne potčinjavati se klišeima i ograničenjima koja
sputavaju promicanje znanja, izvrsnosti i kvalitete. Uspješno teče rad na starim i novim studijskim
programima na svih 22 postojeća sveučilišna odjela, u skladu s bolonjskim i europskim tendencijama u
sustavu preddiplomskog, diplomskog i doktorskog studija. Na novoosnovanim odjelima teku novi
studiji brodostrojarstva i nautike, knjižničarstva, menadžmenta, te etnologije i socijalnokulturne
antropologije. Obavljaju se pripreme za početak preddiplomskih i diplomskih programa na novim
odjelima poljoprivrede, zdravstvenih studija, tehničkih studija te studija španjolskog jezika, studija
digitalizacije hrvatske pisane baštine, studija logistike u prometu i drugih.
U protekloj godini, Sveučilišno vijeće je na 6 sjednica riješilo oko 300 točaka dnevnog reda.
Senat Sveučilišta je na 14 sjednica raspravio i rješavao po oko 280 točaka dnevnog reda, a Vijeće za
poslijediplomske studije na 8 sjednica rješavalo po oko 110 točaka.
U 2006. godini na 5 promocija promovirano je 466 promovenata, a diplomiralo je 530
studenata (22,1% više nego 2005.). Upisano je 4198 studenata, 7,4% više nego prethodne godine
(3908), od toga na prvu godinu 1355; 240 poslijediplomanata, te 65 na različitim dopunskim
studijima, ukupno 4500 studenata (2005., 4300) iz čitave Hrvatske. Upisano je i nekoliko stranih
studenata, a započela je međunarodna razmjena studenata s talijanskim i austrijskim sveučilištima.
Stipendije MZOŠ dobilo je 540 (2005., 485) studenata, MMTPR (20), a znatan broj studenata
raspolaže stipendijama županija, gradova, općina i pojedinih ustanova i tvrtki. Prosječna ocjena
diplomiranih iznosila je 3,52 (2005. 3,48). Spolna struktura upisanih na prvu godinu studija postupno
se i dalje uravnotežuje, 2005.-06. bila je 31% studenata prema 69% studentica, a 2006.-07. 33%
studenata prema 67% studentica. Zanimanje za upis u prvu godinu znatno je veće od mogućnosti
prijema: od 2371 pristupnika, primljena je niti polovica - 1147. Stoga je oko 1500 studenata ovoga
grada i županije i još toliko iz susjednih, ali i udaljenih, posebice muške populacije, upisalo studije u
drugim središtima u zemlji. Uza sve napore, nije moguće primiti brojne zainteresirane zbog nedostatka
prostora i dijelom kadra, a potrebno je i dalje širiti ponudu u pojedinim područjima znanosti.
Prosječno trajanje studija zadarskih studenata minimalno je 2006. poboljšano na 6,25, sa 6,37, 2005.
godine. Sveučilište je podijelilo 6 magisterija i 5 doktorata znanosti. Jedan profesor dobio je status
emeritusa. Također na drugim sveučilištima doktorirala su 4, a magistriralo 6 djelatnika Sveučilišta.
Broj zaposlenih je u odnosu na prethodnu godinu porastao za 14% - ukupan broj zaposlenika
na dan 31. 12. 2005. bio je 325, a 31. 12. 2006. 375 od toga 210 nastavnici (doktorat znanosti 100,
magistara znanosti 50), 110 nenastavno osoblje, 35 znanstvenih novaka i 6 stranih lektora. Pojačane su
kadrovski informatička služba, računovodstvo, Centar za studentski standard, Centar za šport
tjelovježbu i druge službe. Odobreno je novih 30 novih suradničkih i znanstveno-nastavničkih radnih
mjesta. Sveučilište je napustilo odlaskom u mirovinu ili na druge ustanove 6 djelatnika, a zaposleno je
56 novih, od čega znatan dio asistenata, ali i onih u višim zvanjima, među kojima i 2 povratnika iz
inozemstva i 1 stranac.
U završnoj su fazi rada 7 dosadašnjih poslijediplomskih studija, a u tijeku su radnje na
ustrojavanju novih doktorskih studija, 4 na Sveučilištu i 2 u suradnji s drugim sveučilištima (Rijeka,

Dubrovnik, Split) i pojedinim institutima. Sveučilište surađuje na još tri Tempus (zajednička europska)
projekta, te na tri Tempusa iz domene strukturnih i komplementarnih mjera, kao i na 3 međunarodna
programa prekogranične suradnje u okviru programa Interreg IIIA, CEPUS i d. Znanstvene jedinice na
Sveučilištu: Centar za jadranska onomastička istraživanja, Centar za priobalni krš, pedagoški Centar
«Stjepan Matičević», Centar za arheologiju, Centar za europske studije kao i nastavni Centar za
europske jezike, te jedinica za izdavačku djelatnost, nastavljaju ili započinju s radom u obnovljenim
prostorima u zgradi Znanstvenih centara Sveučilišta u ul. kralja Petra Svačića.
I dalje se obavljaju radnje u okviru primjene novog načina studiranja u skladu sa zakonskim
odredbama i Bolonjskom deklaracijom. Novoosnovani uredi za međunarodne odnose, za promicanje
kvalitete rada na sveučilištu, za primjenu ECTS, dopunjeni s uredom za promicanje sveučilišnog
športa, uredom za odnose s javnošću, koji premda tek na početku, u suradnji s ostalim našim
sveučilištima nastoje naći najbolje putove razvoja u budućnosti.
Sveučilište u Zadru angažirano od osnivanja sudjeluje u radu međunarodnih sveučilišnih
integracija čiji je punopravni član: Europske zajednice sveučilišta (EUA, od 2003.), Podunavske
rektorske konferencije (DRC, od 2003.), Zajednice sveučilišta zemalja Jadrana i Jonskog mora
(UniAdrion, od 2003.), Svjetske zajednice sveučilišta (IUA, od 2004.), Rektorske konferencije zemalja
Alpe-Jadran (od 2004.), Zajednice sveučilišta Srednje Europe (2005.), potpisnik je Magne Charte
Universitatum (od 2004.). Uz dvadesetak ugovora od osnivanja, Sveučilište je i u 2006. godini
potpisalo nove okvirne, prethodne ili detaljne ugovore s više domaćih i inozemnih sveučilišta i
instituta. Predstavnici Sveučilišta aktivno djeluju u radu Rektorskog zbora RH te različitih
povjerenstava, vezanih za nastavne, znanstvene, istraživačke i druge djelatnosti. Sveučilište je
angažirano sudjelovalo i u različitim projektima i ostvarivanjima ideja MZOŠ-a, posebice u smislu
primjene načela Bolonjske deklaracije, prelaska na Lump-sum sustav gospodarenja i vođenja financija,
pronalaženju rješenja pitanja prostora, studenata, upisa, školarina i drugih koja su prisutna u našoj
praksi. Uz značajnu razmjenu i gostovanja na akademskoj sveučilišnoj, odjelnoj, nastavnoj ili
istraživačkoj razini, Sveučilište su nekoliko puta, vezano za različite neposredne aktivnosti, posjetili
nadležni Ministar, i pojedini predstavnici MZOŠ, veleposlanici te predstavnici državnih i lokalnih
vlasti, različitih domaćih i inozemnih ustanova.
U suradnji s CarNetom, SRC-em., službama Ministarstva, unapređuju se tehničke mogućnosti
i povezivanje Sveučilišta u Zadru na postojeće sustave ISVU, videokonferencija, učenja na daljinu, einfrastrukture, servise studentskog standarda i sl. Provođena je daljnja postupna oprema računalnim i
drugim pomagalima, inventarom, namještajem i drugom infrastrukturom većine odjela i službi.
Povećan je broj korisnika elektronskih pomagala i usluga, a računalna mreža unutar Sveučilišta bitno
je povećana i ojačana, što omogućuje Sveučilištu odgovarajuće i ravnopravno korištenje resursa u
okviru elektroničke mreže visokog školstva i znanosti u zemlji. Program za umrežavanje svih službi i
ureda Sveučilišta u drugoj je fazi implementiranja, te su računovodstvena i druge službe prešli na rad u
novom programu u svrhu poboljšanja njihove učinkovitosti i preglednosti, posebice u vezi
odgovarajućih informacija korisnicima projekata, odjelima i dr. Obavljene su i posljednje konsultacije
s MZOŠ za uvođenje tzv. iksica, čija je distribucija i primjena upravo započela.
U znanstvenom pogledu, završen je rad na 47 znanstvenih projekata Sveučilišta iz prethodnog
ciklusa MZOŠ. Od ukupno predanih novih projekata na natječaj Ministarstva u prvom vrednovanju
prihvaćeno je njih 40 ili 72% prijavljenih. Održan je veći broj znanstvenih skupova i radionica, od
kojih ću spomenuti samo neke: Higher Education Mobility, Recognition Policy and Legislation,
Nakladnička djelatnost na Sveučilištu: dvojbe i razvojne perspektive, Kulturna baština Moliških
Hrvata, translatološki seminar Pravna terminologija i prevođenje pravnih tekstova i Konzekventno
prevođenje, Upravljanje okolišem u lokalnim samoupravama, Učitelji i odgojitelji u svjetlu novih
studijskih programa, 15. dani psihologije, Rana intervencija u djece s jezično-govornim teškoćama,
Kraljski Dalmatin – 200 godina zadarskog i hrvatskog novinarstva, Razumijevanje i tumaćenje
(Obrazovanje i povijesnost), Ljetna škola iz empirijskog i računalnog jezikoslovlja, Međunarodni
znanstveni skup talijanista, Vrijednosti za kreativno gospodarstvo: uloga obrazovanja, Spriječimo rak
vrata maternice, Mali Hegelov kongres: Između integracije i konfrontacije. Nastavljena je nova
izdavačka djelatnost. Objavljeno je nekoliko knjiga, udžbenika i skripta, te brojni novi radovi
nastavnika i suradnika u domaćim i stranim znanstvenim časopisima. Na Sveučilištu objavljeni su novi
brojevi znanstvenih časopisa Geoadria, Acta Jadertina, Croatica et Slavica Iadertina, Magistra
Iadertina), te zbornici sa znanstvenih i stručnih skupova, nekoliko sveučilišnih udžbenika i posebnih

izdanja, kao i, posljednji svesci Godišnjaka Sveučilišta u Zadru za akademske godine 2004.-2005. i
2005.-2006.
Pojedini nastavnici nagrađivani su domaćim i stranim stručnim i znanstvenim nagradama kao i
nagradama gradova, pojedinih ustanova itd. Također, djelatnici Sveučilišta sudjelovali su na sportskim
igrama hrvatskih sveučilišta, u okviru sindikalnih i drugih aktivnosti. Studenti su također dobitnici
vrijednih nagrada strukovnih udruga, sportskih natjecanja, te korisnici stipendija brojnih županija,
gradova, općina, zaklada, ustanova, tvrtki i sl.
Aktivnosti studenata rezultiraju objavljivanjem studentskih glasila, športskim, kulturnim i
drugim priredbama. Nastavljeno je poboljšanje učinkovitosti studentske službe. Pitanja studentskog
standarda u još teškim materijalnim uvjetima ukazuju i dalje na narasle 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 nad Hotelom "Iž", odnosno rješavanje
pitanja standarda i prostornog definiranja razvoja, u svrhu poboljšavanja konkurentnosti i boljeg
statusa studenata. Posebno smo Zahvalni smo Vladi RH da je prenijela pravo građenja u Novom
kampusu Gradu Zadru za potrebe Sveučilišta.
Održana je IV. međunarodna utrka sveučilišnih osmeraca pod pokroviteljstvom Ministarstva
znanosti, obrazovanja i športa na kojoj je sudjelovalo nekoliko domaćih i inozemnih ekipa u muškoj i
ženskoj konkurenciji. 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 da u rješavanju
navedenih poteškoća neće izostati pomoć i šire i lokalne zajednice. Primjena novog Zakona o
studentskim udrugama upućuje na stvaranje uvjeta za rad studentskog pravobranitelja.
U aktualnom trenutku rada i djelovanja Sveučilišta, otvorena su i dalje pojedina pitanja, ali se
sagledavaju kao poticaji za daljnje napore u iznalaženju rješenja: od pokrivanja materijalnih troškova,
smještaja studenata i gostujućih profesora, novih prostora za nastavu, nove opreme, novih sadržaja
sveučilišnog standarda, jer o njima ponajviše ovise mogućnosti daljnjeg razvoja Sveučilišta. Posebno
je aktualno pitanje unutarnje samoevaluacije, odnosno studentske evaluacije, mentorstva i mobilnosti
u skladu s ciljevima bolonjske reforme, u čemu se postižu i prvi rezultati.
Naše Sveučilište blisko surađuje na različite načine sa svim hrvatskim sveučilištima (u
Zagrebu, Rijeci, Splitu, Osijeku, Dubrovniku, Puli), 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, Camerino, Leuven, Szeged,
Pariz-Sorbonne, Lyon, Sydney, Firenca, Klagenfurt, Macerata, Ancona, Bratislava, Brno, Linz,
Atlanta-Athens, Viterbo, Parma, itd.).
Suradnja se odnosi na spomenute Tempus projekte (u aplikaciji je ove godine još 7-8
projekata), sudjelovanja na međunarodnim skupovima, angažiranja ili razmjene profesora i sl. Znatan
broj zadarskih profesora sudjeluje u nastavi na Sveučilištima u Splitu, Mostaru, Rijeci, Zagrebu,
Osijeku, Bihaću, Dubrovniku i Puli, 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 i dalje postupno stvaranje mogućnosti pokretanja novih studija, što će ovisiti o
programskim, kadrovskim i materijalnim, posebice prostornim mogućnostima. U suradnji s
"Technikumom" iz Beča, te uz pomoć Grada Zadra i Zadarske županije, predviđa se studij
mehatronike-robotike, a u suradnji s Prehrambeno-tehnološkim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu
planira se diplomski studij biotehnologije mora.
Planovi za budućnost bitno ovise o materijalnim mogućnostima. Prema Državnom proračunu
protekle godine Sveučilište je koristilo sredstva za završetak uređenja potkrovlja i uvođenje liftova te
rampi za osobe s tjelesnim nedostacima, u zgradama na Obali kralja P. Krešimira IV., i za opremu i
namještaj za novi prostor. Obnovljena je i uređena zgrada znanstvenih jedinica Sveučilišta u ul. P.
Svačića. Tijekom 2006. utrošeno je u sve te radove 18 milijuna kn, a radovi se nastavljaju i ove godine
u visini od oko 14 mil. kuna za poslove na opremanju, prostorno-planskoj dokumentaciji za Novi
kampus, zgradu društvenih studija (stara Tehnička škola) s prvim radovima i uređenje Rektorata nakon
iseljenja Tankerske plovidbe koje je upravo započelo. Uz pomoć Ministarstva omogućen je nastavak

investicijskih aktivnosti. Sveučilište je, s obzirom na naslijeđeno stanje pojedinih starijih objekata,
moralo uložiti značajna sredstva u saniranje oštećenja, obnovu i uređenje, čime se ukupno dobilo
preko 3000 m2 novog opremljenog radnog prostora.
Ukupna vrijednost proračunskih sredstava za Sveučilište u Zadru 2006. u odnosu na
realizirana 2005. povećana je za oko 15%, uglavnom zbog tada odobrenih kapitalnih investicija i dijela
plaća. Od Zadarske županije dobivena je novčana pomoć, a Zadarska županija pokrenula je i
inicijativu za prenošenje dijela bivše zgrade Tehničke škole i Industrijsko obrtničke škole na
Sveučilište u Zadru što podržava i Grad Zadar. Tamo se predviđaju smjestiti društveni studiji, i
pojedini odgovarajući međusveučilišni i međunarodni programi, a u tijeku je nalaženje financijskog
rješenja uređenja stare zgrade Tehničke škole, koje je vezano i za trajno i kvalitetno rješenje sportske
dvorane za navedene srednje škole.
Uređivani su prostori više sveučilišnih odjela i drugi prostori u okvirima odobrenih i vlastitih
sredstava za investicijsko održavanje.
Provode se završne radnje oko ustupanja prostora DHM-a nakon selidbe dijela njegovih
programa u novie prostore. Upravo se radi na izradi programa za Detaljni urbanistički plan Novog
kampusa Sveučilišta, nakon međunarodno doniranog idejnog projekta "Matra", uz potrebu jasnog
definiranja prostora nekadašnje vojarne "F. Lisice". Ona je prošle godine posebnom Odlukom Vlade
Republike Hrvatske ustupljena Gradu Zadru za potrebe Sveučilišta, i u okvirima integralnog
prostorno-planskog kompleksa Grada, uskoro se definira kao najvitalnija zona budućih sveučilišnih
sadržaja. Kao i kod drugih hrvatskih sveučilišta, očekujemo već u ovoj godini kreditni aranžman za
izgradnju prve faze sveučilišnog kampusa: sveučilišne knjižnice, studentskog doma i restorana i dviju
zgrada sveučilišnih odjela.
U skladu s mogućnostima, Sveučilište je maksimalno bilo otvoreno 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, s već spomenutim, održano je oko 120
međunarodnih, domaćih, znanstvenih, stručnih i drugih javnih skupova, predstavljanja, promocija,
svečanih manifestacija, koncerata, nastupa, predavanja, tribina i sl. među kojima i predstavljanja
knjiga Glagoljica u Zadarskoj nadbiskupiji u srednjem vijeku, Od Dživa Gundulića do Miroslava
Krleže, Liber almi studii generalis S. Dominici Iadrae (1684.-1790.) – Građa za povijest visokog
školstva u Hrvatskoj, Razvoj djece u socijalnom kontekstu, Deset zapovijedi danas (Deset besjeda za
pomirenje čovjeka s ljudskošću), Hrvatski običaji – Uskrs, Ranokršćanska arhitektura na području
današnje šibenske biskupije, Bioarheologija – demografija, zdravlje, traume i prehrana starohrvatskih
stanovnika, Paul Claudel – obraćenik, diplomat, književnik, Iseljena Hrvatska, Toponimija otoka
Pašmana i dr. naših i stranih uvaženih pisaca, prezentacija ROP-a Održivi razvoj ratom pogođenih
područja u Republici Hrvatskoj i mnogi drugi.
Sveučilište je, vezano za razvoj knjižničnih fondova, prihvatilo obnovljene inicijative Grada
Zadra i NSB-a, na definiranju i izgradnji nove Sveučilišne knjižnice, nastavilo računalno opremanje i
započelo ugradbu sustava Voyager u knjižnici i područnim knjižnicama. Donesena je odluka Senata o
pokretanju postupka i definiranju idejne osnove za izgradnju objekta Sveučilišne knjižnice u Novom
kampusu.
I na kraju, danas je jedinstvena prigoda zahvaliti svima onima koji su na bilo koji način, pa
makar i samo riječju, ali i srcem pomogli prve korake našeg Sveučilišta. Od zaslužnog laureata
honoris causa dominikanca i erudita, prof. dr. sc. Stjepana Krasića koji je hrvatskoj i svjetskoj
spoznaji otvorio nove stranice o sveučilišnoj baštini Hrvatske i o prvom sveučilištu u Hrvata i na ovim
stranama Europe, preko pokoljenja koja su sanjala obnovu sveučilišta u Zadru, ne kao ostvarenje
svojih interesa nego općeg, narodnog, dobra, pa do onih koji su imali ili imaju dužnosničke obveze, ali
i želje, volje, ljubavi ili potrebe, te vide smisla i važnosti u bavljenju današnjim pitanjima razvoja koja
postavlja Universitas Studiorum Jadertina. Na isteku prvog rektorskog mandata obnovljenog
prastarog sveučilišta i mandata aktualnog časnog Senata, odnosno pročelništva ovog Sveučilišta,
osjećam potrebu izreći u ime svih iskrenih i plemenitih neimara koji su nesebično ugradili i ugrađuju
sebe u njegovu izvrsnost i napredak: Dobar smo boj bili, trku završili, vjeru sačuvali. Jer, rezultati
zajedničkoga rada vidljivi su na svakom koraku, premda nas i dalje, svjesni smo kao akademska
zajednica, očekuje u tom pogledu puno samoprijegora i napora. Poslije deset godina u upravama
bivšeg Filozofskog fakulteta, odnosno 7 godina na čelu visokoškolskog života u Zadru, kao dekan i
rektor, mogu sa zadovoljstvom istaknuti da su postignuti mnogi ciljevi koje smo zacrtali. Prije deset

dana pokrenuti natječaj za novog rektora, s obzirom da iz osobnih i obiteljskih razloga nemam
namjeru kandidirati se i za drugi mandat, već sada s obzirom na pristigle prijedloge sveučilišnih
odjela, uvjerava me da je akademska zajednica u Zadru zrela izabrati sljednika koji će u kontinuitetu i
kvalitetno nastaviti odgovornu dužnost rektora.
U usporedbi s prilikama prije desetak godina, kada je broj zaposlenih i studenata bio
dvostruko manji, kao i broj studijskih programa, i kada nismo imali vlastitoga Sveučilišta, kada je Sv.
Dimitrije još bio ruševina, zgrada današnjih sveučilišnih odjela u Novom kampusu devastirana i
ispljačkana, zgrada u ul. Petra Svačića zatvorena i u propadanju, potkrovlja i podrumi zapušteni,
sanitarije neugledne i neuredne, sveučilišna infrastruktura, oprema i logistika nedostatni i
neusustavljeni, učinjeno je mnogo. Nerijetko su teškoće i prepreke prelazile snage i mogućnosti onih
koji su nesebično uložili sebe, i u dnevnim bitkama s objektivnim i subjektivnim teškoćama, ipak
pobjeđivali, zasigurno uz pomoć tvorca svega dobra. Od srca zahvaljujem kolegama i djelatnicima
koji su prepoznavali stvarne vrijednosti, i poštenim radom ugradili sebe u postignuća Sveučilišta.
Posebnu zahvalu odajem prorektorima, bivšim, prof. Ermi Ivoš-Nikšić i prof. Živku Nižiću, kao i
sadašnjima prof. dr. sc. Danici Škara, prof. dr. sc. Mirku Jakiću i posebno prof. dr. sc. Anti Uglešiću,
svim članovima prvog i drugog sastava Senata, a koji su susljedno, pa tako i u protekloj godini,
donosili važne i strateške odluke. Zahvaljujemo svim onim vrijednim studentima u pokoljenjima koja
proslavljaju zadarske studije u zemlji i svijetu, i koji se uspješno iskazuju u borbi za znanjem i
uspjehom u postizanju pravih i trajnih vrijednosti suvremena trenutka.
Posebnu zahvalnost odajemo Županiji zadarskoj, Gradovima Zadru i Benkovcu koji su na više
načina, ustrajno i često iznad okvira svojih mogućnosti pomogli razvoj Sveučilišta. Zahvaljujemo svim
hrvatskim sveučilištima i Rektorskom zboru, koji je podržao naše obnoviteljsko osnivanje i pomaže
razvoj novih sveučilišta, i na kojemu ravnopravno sudjelujemo u rješavanju najvažnijih zajedničkih,
ali i pojedinačnih pitanja hrvatskog akademskog života, jednako tako Vladi Republike Hrvatske i
Ministarstvu znanosti obrazovanja i športa, Gradu Ninu, te drugim gradovima i općinama s kojima
njegujemo različite oblike suradnje. Velika hvala Nadbiskupiji zadarskoj na podršci, ne samo u
vjerskim potrebama studenata i nastavnika, kao i lani preminulom darovatelju obnove sveučilišne
kapele Sv. Dimitrija, mons. Šimi Duka. Zahvaljujemo se sindikalnoj organizaciji Zboru studenata i
drugim udrugama djelatnika i studenata. Nadamo se trajnim i sve boljim ostvarenjima u zajedničkim i
partnerskim naporima za svestrano unapređenje sveučilišnog života u našoj široj regiji i diljem
domovine, uz pomoć Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, kao i pojedinih drugih ministarstava,
Vlade RH, Državnog Sabora RH, ove i susjednih županija, gradova i općina, raznih ustanova, HAZU,
Matice Hrvatske, CARNET-a, SRC-a, Nacionalne i sveučilišne knjižnice, političkih i vojnih vlasti,
gospodarstvenika, crkvenih vlasti, sindikata, studentskih udruga, sredstava javnog priopćavanja i svih
drugih. U nadi skladne suradnje svih čimbenika i sudionika, na svim razinama, i sa željom stvaranja
svima korisnog, postojanog i poželjnog razvoja ovog akademskog žarišta, prvenstveno na korist
studenata kojima smo mnogo toga još dužni, svima još jednom najiskrenije, u ime svih zaposlenika i
studenata, kao i u svoje ime, zahvaljujem. Ujedno, upućujem poziv na aktivan, nesebičan i poticajan
odnos prema universitas studiorum koja njeguje najstarije sveučilišne tradicije u Hrvata, našem
Sveučilištu u Zadru. Fiat concordia, fiat sapientia, fiat prudentia, fiat patientia, fiat excelentia.
Neka živi, raste i cvjeta Sveučilište u Zadru!

7a IZVJEŠĆE ZA 2007. rektora prof. dr. sc. Damira Magaša
Ukupan broj zaposlenika Sveučilišta u Zadru na kraju akademske godine 2006./2007., 30.
rujna 2007. je 397, a također je bilo pripremljeno 17 rješenja o primitku novih zaposlenika od 1.
listopada 2007., te 4 rješenja o odlasku u mirovinu ili prekida radnog odnosa od 1. listopada 2007. (od
toga 110 doktora znanosti /1 znanstveni novak/, 60 magistara znanosti /10 znanstvenih novaka/; tj.
profesori, docenti, asistenti, lektori, predavači, znanstveni novaci 289, administrativno i pomoćno
osoblje 108); Od novoprimljenih 17, 2 su doktora znanosti (docenti), 5 magistara znanosti, 7
znanstvenih novaka i 5 asistenata, lektora i predavača. Sveukupno na dan 1. listopada 2007. bilo je 410
zaposlenih, od toga 112 doktora znanosti 65 magistara znanosti, 125 asistenata, lektora, predavača i
108 administrativnih i pomoćnih zaposlenika. Broj vanjskih suradnika (broj sklopljenih ugovora) je u
zimskom semestru 2006.-2007. bio 186, a u ljetnom 198; predavaonički prostor po studentu oko 2 m2

(međunarodni akademski standard 2,5 m2 po studentu); radni prostor po zaposleniku oko 8 m2
(međunarodni akademski standard 10 m2 po zaposleniku). U četvrtoj akademskoj godini upisano je
drugo pokoljenje od preko 1300 studenata u prvu godinu po novim tzv. bolonjskim kriterijima na
sedamdesetak preddiplomskih studija, a na treću i četvrtu godinu dodiplomskih studija po starom
programu oko 1500 studenata, te na 6 poslijediplomskih, kao i na izvanrednim i dopunskim studijima
Sveučilišta u Zadru, na ukupno 20 odjela. To su: 1. 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. Odjel za izobrazbu učitelja i odgojitelja
predškolske djece (s 2 studija), 18. Odjel etnologiju i sociokulturnu antropologiju, 19. Odjel za
pomorstvo i promet i 20. Odjel za ekonomiju. Tijekom 2006.-2007. osnovani su i započeli su s radom,
posebice s pripremama za ustrojavanje stručnih Studija sestrinstva i Studija sredozemne poljoprivrede
odn. prehrambene tehnologije, Odjel za zdravstvene studije i Odjel za poljodjelstvo i akvakulturu
Sredozemlja. Time se broj sveučilišnih odjela sa 16 ak. god. 2003.-2004. popeo na 22 ak. god. 2006.2007.
Tijekom akademske godine 2006.-2007., temeljem Zakona o znanstveno-istraživačkoj
djelatnosti i visokom obrazovanju kao i Bolonjske deklaracije, odvijala se nastava na prvoj i drugoj
godini studija po novim preddiplomskim programima, a na trećoj i četvrtoj godini nastavila se u
završnoj fazi primjene starih dodiplomskih programa. Dopusnice je do rujna 2007. dobio 71
sveučilišni program, 32 preddiplomska trogodišnja i 39 diplomskih dvogodišnjih, te jedan integrirani
petogodišnji (za učitelje), a nastavljene su i pripreme prilagodbe postojećih poslijediplomskih studija u
skladu sa zahtjevima Bolonjske deklaracije. Odobren je novi program studija španjolskog jezika i
književnosti, a u završnoj fazi odobravanja i pripreme za nastavu u ak. god. 2007.-2008. bili su studij
prehrambene tehnologije (zajednički sa Sveučilištem u Splitu, prema programu Kemijsko-tehnološkog
fakulteta) i studij sestrinstva u suradnji sa Sveučilištem "Josip Juraj Strossmayer" u Osijeku.
U akademskoj godini 2006.-2007. djelovali su, u završnoj fazi primjene starih programa
(obrane magisterija i doktorata i sl.), 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.
U skladu s novim zakonskim odredbama započeo je proces osnivanja doktorskih studija prema
novim programima koji su prosljeđivani Nacionalnom vijeću za znanost na dobivanje dopusnica
(Doktorski studij arheologije).
Sveučilište u Zadru potpisalo je i suradnju na poslijediplomskim doktorskim studijima i to na
1) Međusveučilišnom znanstvenom doktorskom studiju pomorstva sa sveučilištima u Rijeci, Splitu i
Dubrovniku, HHI, MORH-om i HRM i 2) Međusveučilišnom znanstvenom doktorskom studiju
Medicine novotvorina sa sveučilištima u Splitu i Dubrovniku i Institutom "R. Bošković" iz Zagreba.

Znanstveno-istraživački rad provodio se do kraja 2006. na četrdesetak starih znanstvenoistraživačkih projekata MZOŠ-a odobrenih uglavnom 2002. godine, a od početka 2007. godine
najvećim dijelom kroz 39 novoodobrenih znanstvenih projekata MZOŠ-a na kojima je angažirano
preko 200 suradnika uključivši četrdesetak znanstvenih novaka. Velik dio projekata objedinjen je u 7
znanstveno-istraživačkih programa čiji su voditelji nositelji projekata sa Sveučilišta u Zadru. Do konca
akademske godine uređeni su prostori znanstvenih jedinica Sveučilišta u Zadru: Centar za
onomastička istraživanja, Centar za istraživanje priobalnog krša, Centar za strane jezike, Centar za
arheologiju i Centar za pedagogiju "Petar Matković", u zgradi Znanstvenih jedinica Sveučilišta u
Zadru u ulici Kralja Petra Svačića, 9.
Sveučilište u Zadru koristi ukupne unutarnje korisne površine od oko 24000 m2, s najnovijim
uređenjem oko 1800 m2 u zgradi u ulici Kralja Petra Svačića 9 (radovi dovršeni u ožujku 2007., zgrada
tehnički zaprimljena i opremljena do početka sljedeće akad. godine), prostorom novouseljenog dijela
Rektorata, te prostorom stare Tehničke škole koju je Zadarska županija dodijelila Sveučilištu u rujnu
2007., a u kojoj se predviđa smještanje društvenih studija. Sveučilište se nastoji širiti novim odjelima i
studijima u prostoru Novog kampusa (bivša vojarna "Franka Lisice"), koji je Vlada RH prepustila
Gradu Zadru za potrebe Sveučilišta u Zadru., odnosno u prostoru hotela "Iž" (za studentski dom).
Ujedno, u od 1. svibnja 2007. Sveučilište je ostvarilo de facto povrat preostalog prostora u zgradi
Rektorata, koju je svojedobno bivša Skupština općine Zadar dodijelila Filozofskom fakultetu, a u njoj
18 godina boravila Tankerska plovidba d. o. o., te dovelo do kraja pregovore oko prepuštanja DHM-a
od strane Grada Zadra Sveučilištu za potrebe studentskih programa, rješavanje prostora studentskog
kluba, pitanja studentskog standarda i sadržaja Sveučilišta.
Na zasjedanju Vlade Republike Hrvatske u Zadru dana 8. lipnja 2006. donesena je odluka da
se Gradu Zadru, odnosno Sveučilištu u Zadru, predaje prostor Novog kampusa, tj. bivše vojarne
"Franka Lisice" u kojem se već razvijaju sveučilišni sadržaji, za daljnji razvoj sveučilišnih sadržaja.
Uslijedilo je i odgovarajuće rješenje s naznakom prava zemljišno-knjižnog upisa za navedene
sveučilišne namjene, te je do srpnja 2007. godine izrađen Program smjernica za izradu DUP-a Novog
kampusa Sveučilišta u Zadru, kao podloga za izradu Detaljnog plana uređenja Novog Kampusa čija se
izrada očekuje do 2008. g.
Kompleks Novog kampusa Sveučilišta u Zadru bio je predmet programa "Novi svjetionici
hrvatskoga Jadrana", na kojem se radilo 2005.-2007. godine uz pomoć nizozemske vlade i Berlag
instituta, pa je navedeni Program, kao rezultat toga rada i podloga za izradu DPU-a predstavljen
javnosti 18. srpnja 2007. u Multimedijalnoj dvorani Sveučilišta u Novom kampusu.
Sveučilišno vijeće je na 6 sjednica raspravilo i rješavalo 343 točke dnevnog reda. Senat
Sveučilišta je na 14 sjednica raspravio i rješavao 323 točke dnevnog reda, a Vijeće za
poslijediplomske studije na 8 sjednica raspravilo i rješavalo ili proslijedilo Senatu ukupno 143
predmeta. Vezano za popunu radnih mjesta objavljena su 152 natječaja, od toga 129 za nastavnike (od
toga za neka mjesta dva i više puta), a 23 za službenike i namještenike. Primljeno je 40 novih
nastavnika i 15 novih službenika i namještenika, a prekinut je radni odnos sa 7 djelatnika (od toga
mirovina 5).
Predstavnici Sveučilišta i Zbora studenata u Zadru, rektor prof. dr. sc. Damir Magaš, prorektor
prof. dr. sc. Ante Uglešić, prorektorica prof. dr. sc. Danica Škara, glavna tajnica Antonella Lovrić i
Ivan Čirjak, bili su 4. listopada 2006. u radnoj posjeti Gradu Zadru. Primili su ih gradonačelnik dr.
Živko Kolega, Branka Radman i Dolores Grdović-Kalmeta, a sjednici je nazočio i direktor Doma
hrvatske mladeži (DHM) u Zadru Neven Klarin. Raspravljano je o nekoliko važnijih pitanja
prostornog razvoja Sveučilišta, posebice o prostoru DHM-a i Novom kampusu. Od predstavnika
Grada zatraženo je da se Odluka vlade o Novom kampusu sprovede u djelo, tj. da se angažmanom
pravnih službi Grada i Sveučilišta provedu odgovarajuće zemljišno-knjižne radnje u korist Sveučilišta
u Zadru.
Na poziv Uprave Sveučilišta u Zadru, Sveučilište su posjetili predsjednik Rektorskog zbora
RH, prof. dr. sc. Mateo Milković i počasni doktor Sveučilišta u Zadru, dominikanac prof. dr. sc.
Stjepan Krasić sa Sveučilišta Sv. Tome Akvinskoga iz Rima. Zajedno s delegacijom Sveučilišta bili su
1. veljače na susretu s predstavnicima Grada Zadra oko pitanja prostornog razvoja Sveučilišta, napose
vezano za korištenje zgrade Rektorata Sveučilišta u Zadru. Zaključeno je da se mogu obavljati
nesmetano radnje oko uređenja zgrade bivše Gimnazije, u kojoj se nalazi Rektorat, a koja je još 1987.
dodijeljena tadašnjem Filozofskom fakultetu. Naime, u travnju mjesecu 2007., nakon privremenog

smještaja u trajanju od 18 godina, iz većeg dijela zgrade Elaboratom o osnivanju Sveučilišta u Zadru
namijenjene Rektoratu Sveučilišta iseljava Tankerska plovidba, d. o. o. Na susretu, koji je u ime
Grada Zadra vodio gradonačelnik dr. Živko Kolega, a nazočili mu Stanko Zrilić, predsjednik
županijske skupštine, Jozo Dragić, član gradskog poglavarstva za obrazovanje, i članica poglavarstva
za financije Grada Zadra, odnosno Sveučilišta, odbačene su ideje oko otvaranja "elitnog restorana" u
prizemlju te zgrade koje su plasirane u sredstvima javnog priopćavanja od listopada 2006. do veljače
2007.
Rektor prof. dr. sc. Damir Magaš je 7. studenoga 2006. prisustvovao proslavi Dana sveučilišta
u Trstu, 8. i 9. studenoga 2006. proslavi Dana Sveučilišta i svečanosti inauguracije novog rektora
Sveučilišta u Zagrebu, 14. prosinca 2006. proslavi Dana sveučilišta u Splitu, 15. prosinca svečanosti
otvorenja zgrade Rektorata u Dubrovniku, 10. i 11. siječnja 2007. boravio je s predstavnicima
zadarske lokalne zajednice i gospodarstvenika u Brnu (Češka Republika) gdje je posebno razgovarao s
predstavnicima Masarykovog sveučilišta, dana 12. veljače 2007. proslavi dana Sveučilišta u Mostaru,
dana 21. svibnja 2007. proslavi Dana sveučilišta u Rijeci i dana 23. svibnja 2007. proslavi Dana
sveučilišta u Osijeku održanoj u Đakovu.

Djelatnici Sveučilišta u Zadru, 24. studenoga 2006. velikom su većinom podržali opći štrajk
djelatnika u visokom školstvu i znanosti. Premda je za njih taj dan bio neradni zbog obilježavanja
Dana grada Zadra, Svetog Krševana, pa su održane samo prije organizirane svečane manifestacije
(promocija), opravdane zahtjeve podržali su prigodnim bedževima. S obzirom na to da su zahtjevi
Sindikata uglavnom prihvaćeni, normalan rad na Sveučilištu nastavljen je u ponedjeljak 27. studenoga
2006.
U prosincu 2006. potpisan je ugovor o osnivanju Međunarodnog edukacijsko-istraživačkog
centra čiji su osnivači Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Sveučilište u Zadru,
Grad Zadar, Zadarska županija i Županijska gospodarska komora u Zadru. Centar bi trebao početi s
radom 2008. godine, a uz laboratorij za istraživanje tehnologije voda, sredozemne prehrambene
tehnologije i biotehnologije mora, predviđeno je osnivanje i dvaju međusveučilišnih studija o
"upravljanju obalom". Centar će djelovati u zgradi Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta kod Sfinge
u Zadru, a sredstva za obnovu dat će osnivači.
Na Sveučilištu u Zadru je krajem ožujka 2007. započela djelomična primjena tzv. "iksica",
studentskih iskaznica pomoću kojih se olakšava plaćanje različitih troškova studentima, posebice u
studentskim restoranima, te različitim gospodarstvenim, prometnim i kulturnim tvrtkama i
ustanovama. Sveučilište je u ovaj sustav uvršteno poslije sveučilišta u većim gradovima, a prije
uvođenja u Dubrovniku. Potpunoj primjeni iskaznica do kraja akademske godine, prethodilo je
rješavanje problema prepoznavanja dvopredmetnih studija unutar sustava studentskih iskaznica
MZOŠ-a, te postavljanje blagajni s magnetskim čitačima u restoranima koji pružaju usluge studentske
prehrane i sl.
U Svečanoj dvorani Sveučilišta u Zadru, upriličen je 21. prosinca, uoči Božića 2006.,
tradicionalni svečani blagdanski i novogodišnji susret za sve zaposlenike i umirovljene. Bilo je
prisutno blizu 250 profesora, suradnika u nastavi, zaposlenih u administrativnim službama,
umirovljenih emeritusa, profesora i djelatnika te predstavnika studenata. U prigodnom obraćanju
prisutnima, uz želje za puno uspjeha u radu i rezultatima rada u Novoj 2007., rektor Sveučilišta prof.
dr. sc Damir Magaš naglasio je značajan uspjeh daljnjeg razvoja Sveučilišta u Zadru. Umirovljenima u
2006. godini uručeni su prigodni darovi. Posebno je istaknuto da sve očekuju daljnji napori u
htijenjima da Sveučilište u Zadru postane još vrsnije i prepoznatljivije, te da zajedničkim snagama s
mjerodavnim Ministarstvom, Gradom Zadrom, Zadarskom županijom, 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.
Državni tajnik prof. dr. sc. Slobodan Uzelac posjetio je Sveučilište u Zadru dana 23. ožujka
2007. u prigodi Dana Sveučilišta i obilaska/otvaranja novoobnovljenih prostorija zgrade Znanstvenih
jedinica Sveučilišta u Zadru u Ulici kralja Petra Svačića 9., koja je do 1996. služila kao studentski
dom, a nakon izgradnje novog doma, zatvorena zbog dotrajalosti. U zgradi su predviđene znanstvene

jedinice Sveučilišta: Centar za jadranska onomastička istraživanja, Centar za priobalni krš,
Pedagoški Centar «Stjepan Matičević», Centar za arheologiju, Centar za europske studije te nastavni
Centar za europske jezike, kao i jedinica za izdavačku djelatnost, a privremeno i radni prostori Odjela
za ekonomiju Sveučilišta. Uz nazočnost predstavnika Zadarske županije, Grada Zadra, rektora
hrvatskih sveučilišta, profesora i studenata, predstavnika izvođača i konzervatora, državni tajnik je u
pratnji rektora prof. dr. sc. Damira Magaša i prorektora prof. dr. sc. Ante Uglešića, te predstavnika
znanstvenih centara i drugih jedinica, te Odjela za ekonomiju, obišao upravo završene nove radne
kabinete i predavaonice. Ukupno je u ovoj zgradi dobiveno oko 1800 m2 novog korisnog radnog
prostora.
Svečana sjednica u prigodi Dana Sveučilišta – Dies Academicus održana je 23. ožujka 2007.
budući da je Dan Sveučilišta u Zadru, 25. ožujka, pao u nedjelju. Tog je datuma 2003. godine sazvana
prva, konstituirajuća sjednica Senata, nakon što su prethodno na sveučilišnim odjelima izabrani
pročelnici, a među studentima studentski predstavnici. Na toj sjednici je donesen i prvi Statut
obnovljenog Sveučilišta u Zadru koje gaji tradicije najstarijeg sveučilišta u Hrvata, osnovanog u Zadru
1396. godine. Ovogodišnjoj svečanoj sjednici nazočili su državni tajnik u Ministarstvu znanosti,
obrazovanja i športa doc. dr. sc. Slobodan Uzelac, rektori i prorektori hrvatskih sveučilišta, kao i
prorektor Sveučilišta u Mariboru, 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, HV, nastavnici, suradnici i studenti.
Uz pozdrave i izvješće o radu i postignućima Sveučilišta u Zadru koje je iznio rektor prof. dr.
sc. Damir Magaš, na dnevnom redu bili su podjela počasnog zvanja emeritusa umirovljenim
profesorima akademiku prof. dr. sc. Ivi Petricioliju, prof. dr. sc. Esadu Ćimiću i prof. dr. sc. Janku
Beloševiću, podjela nagrada zaposlenicima prof. dr. sc. Josipu Liscu za dugogodišnji i plodan rad u
znanosti, prof. dr. sc. Ingi Tomić-Koludrović za unaprjeđenje rada Odjela za sociologiju, prof. Tatjani
Jelušić-Aparac, za postignute uspjehe na međunarodnoj razini i Vlasti Jerak za dugogodišnji rad, kao i
podjela nagrada najboljim studentima. Sveučilište je dodijelilo i zahvalnice za podršku Sveučilištu:
Ministarstvu ZOŠ, Zadarskoj županiji, Gradu Zadru, Gradu Benkovcu i Tankerskoj plovidbi d. o. o.
Zahvalnice su u ime nagrađenih primili državni tajnik prof. dr. sc. Slobodan Uzelac, zamjenik župana
Stipe Zrilić, gradonačelnici dr. Živko Kolega i Branko Kutija i predstavnik direktora Tankerske
plovidbe d. o. o. Ive Mustaća, Ivan Franić. Istog dana navečer u zadarskom "Arsenalu" je održana
Večer Sveučilišta na kojoj su dodijeljena priznanja sredstvima priopćavanja koja su najkvalitetnije
pratila rad Sveučilišta u Zadru tijekom proteklog razdoblja: novinskoj kući Zadarski list u ime kojeg je
priznanje i poklone primio novinar g. Petrić, i HRT - Radio Zadru u ime kojeg je priznanje i poklone
primio Toni Pajkin. Priznanja su podijelili rektor prof. dr. sc. Damir Magaš i prorektor prof. dr. sc.
Ante Uglešić uz nazočnost glasnogovornice Sveučilišta Marjane Šešelje. Događaj je popraćen
koncertom popularne etno-pjevačice Jelene Radan. Svečanosti Dana Sveučilišta završile su na sam dan
obljetnice, 25. ožujka, koncertom Zadarskog komornog orkestra pod ravnanjem akademika Pavla
Dešpalja održanim u večernjim satima u Svečanoj dvorani Sveučilišta. U organizaciji Koncertne
uprave u Zadru, koja od 1996. godine u Svečanoj dvorani priređuje koncerte uz pomoć Grada Zadra,
orkestar je izveo djela J. Stratica, J. S. Bacha i G. F. Händela.
Povodom dodjele dvadeset stipendija Ministarstva mora, prometa i turizma studentima Odjela
za pomorstvo i promet, dana 2. travnja 2007. Sveučilište u Zadru posjetili su ministar Božidar Kalmeta
sa suradnicima, župan Zadarske županije Ivo Grbić sa suradnicima, gradonačelnik dr. Živko Kolega sa
suradnicima, dr. sc. Ivo Kragić, predstavnik Tankerske plovidbe d. o. o., kao i brojni drugi
predstavnici javnog, prosvjetnog i gospodarskog života Zadra i regije. Dočekali su ih rektor prof. dr.
sc. Damir Magaš s prorektorima prof. dr. sc. Mirkom Jakićem i prof. dr. sc. Antom Uglešićem te
pročelnikom Odjela za pomorstvo i promet Sveučilišta, doc. dr. sc. Leonardom Marušićem. Ministar je
potpisao 20 ugovora o stipendiranju sa zadarskim studentima trogodišnjeg preddiplomskog studija
pomorstva, nautičkog i brodostrojarskog smjera, u visini od 1200 kuna mjesečno.
Između 16. i 20. travnja 2007. u sklopu djelatnosti novoosnovanog Odjela za poljoprivredu i
akvakulturu, studenti Sveučilišta u Zadru posadili su 24.000 sadnica vinove loze (70% crne sorte i
30% bijele) na prvih 6 hektara oglednog sveučilišnog dobra "Bašćica" u prostoru Bašćice kod Islama
Grčkog. Radove su planirali i nadzirali doc. dr. sc. Jozo Rogošić i Josip Ražov, zaposlenici Odjela. Od
početka velikosrpske agresije na Hrvatsku, 1991., ovo zemljište bilo je zapušteno, a kasnije i pod
minama, te je dodijeljeno u koncesiju Sveučilištu u Zadru zalaganjem Grada Benkovca i nadležnih

ministarstava. U jesen 2007. planirano je podići 7 hektara suvremenih sorti jabuka i 2 hektara za razne
druge nasade.
Na redovitoj 9. sjednici Senata, koja je ujedno bila i izborna, članovi Senata izabrali su već u
prvom krugu s velikom većinom glasova novog rektora Sveučilišta u Zadru, prof. dr. sc. Antu
Uglešića za mandatno razdoblje od 1. listopada 2007. do 30. rujna 2011. godine. Budući da je prvi
rektor Sveučilišta u Zadru, prof. dr. sc. Damir Magaš, koncem ožujka 2007. obznanio da nema
namjeru kandidirati se za navedeni, odnosno još jedan mandat, u provedenom kandidacijskom
postupku čak 13 sveučilišnih odjela predložilo je za izbor prorektora prof. dr. sc. Antu Uglešića.
Nakon što se jedini i kandidirao, priloživši program svojega rada i djelovanja u sljedećem
četvorogodišnjem razdoblju, dobio je povjerenje članova Senata i izabran na ovu odgovornu funkciju
kao drugi u slijedu rektora obnovljene Universitas studiorim Iadertinae.
Znanstvenici Sveučilišta u Zadru, predvođeni rektorom prof. dr. sc. Damirom Magašem i
prorektorom prof. dr. sc. Antom Uglešićem, sudjelovali su na II. nacionalnom kongresu hrvatskih
znanstvenika održanom u Splitu i Trogiru 8.-10. svibnja 2007. na kojem je sudjelovalo više od 500
sudionika. Na kongresu je donesena i izjava koju su potpisali ministar MZOŠ prof. dr. sc. Dragan
Primorac, rektori hrvatskih sveučilišta, akademik prof. dr. sc. Danijel Rukavina, rektor Sveučilišta u
Rijeci, prof. dr. sc. Gordana Kralik, rektorica Sveučilišta "Josip Juraj Strossmayer" u Osijeku, prof. dr.
sc. Damir Magaš, rektor Sveučilišta u Zadru, prof. dr. sc. Mateo Milković, rektor Sveučilišta u
Dubrovniku, prof. dr. sc. Marčelo Dujanić, privremeni rektor Sveučilišta "Juraj Dobrila" u Puli, prof.
dr. sc. Aleksa Bjeliš, rektor Sveučilišta u Zagrebu i naknadno prof. dr. sc. Ivan Pavić, rektor
Sveučilišta u Splitu, te predsjednici nacionalnih vijeća za znanost prof. dr. sc. Krešimir Pavelić, i za
visoko obrazovanje, prof. dr. sc. Frano Parać. Izjava obvezuje na snažnije poticanje uključivanja
hrvatskih znanstvenika iz inozemstva u sustav znanosti Hrvatske, pomlađivanje sustava znanosti u
zemlji i određivanje najviše pet znanstvenih prioriteta na nacionalnoj razini.
Djelatnici Sveučilišta u Zadru sudjelovali su na 9. sportskim igrama Nezavisnog sindikata
znanosti i visokog obrazovanja (NSZIVO) održanima od 23. do 27. svibnja 2007. godine u Zatonu kod
Nina. Sudjelovalo je 37 podružnica sa šest sveučilišta (Zadar, Rijeka, Split, Dubrovnik, Osijek i
Zagreb) koje su se natjecale u 14 športskih disciplina. Zadarski predstavnici osvojili su prva mjesta u
košarci (muškarci i žene), boćanju (muškarci), stolnom tenisu (muškarci) i pikadu (muškarci), druga
mjesta u briškuli i trešeti i boćanju (žene), i treća mjesta u potezanju konopa (muškarci) i malom
nogometu (žene). Među gotovo 600 sudionika iz oblasti znanosti i visokog obrazovanja, zadarska
ekipa s dvadesetak članova podijelila je sveukupno prvo mjesto s ekipom Sveučilišta u Osijeku.
Posada Sveučilišta u Zadru u sastavu: rektor prof. dr. sc. Damir Magaš, prorektor prof. dr. sc.
Ante Uglešić, prof. dr. sc. Vladimir Skračić, doc. dr. Zvjezdan Penezić, doc. dr. sc. Dražen Perica,
poslijediplomantica i znanstvena novakinja Ana Rimanić, voditeljica ureda za unaprjeđenje športa
Sveučilišta mr. sc. Gordana Ivković, vozač Nenad Mazić i voditeljica Ureda za odnose s javnošću
Sveučilišta Marjana Šešelja kao skiperica, osvojila je treće mjesto na drugoj rafting regati na rijeci
Zrmanji između Žegara i Muškovaca (Berbera buk), održanoj 27. travnja 2007. godine. U
konkurenciji 42 posade, ekipa je zadanih 14 km prešla za 1 sat i 35 minuta, posada "Leda" (prvo
mjesto) za 1,27 minuta i posada Zadarske županije (drugo mjesto) za 1 sat i 28 minuta.
Predsjednik Republike Hrvatske Stjepan Mesić odlikovao je dana 15. svibnja 2007. rektora
Sveučilišta u Zadru, prof. dr. sc. Damira Magaša, visokim ordenom reda Danice hrvatske s likom
Ruđera Boškovića, kao i još pet rektora/ica Sveučilišta u Zagrebu, Rijeci, Splitu, Osijeku i
Dubrovniku, te bivšeg predsjednika Nacionalnog vijeća za obrazovanje, predsjednicu Agencije za
znanost i predstavnika hrvatskih veleučilišta u radu Rektorskog zbora, za iznimne uspjehe u
unaprjeđenju znanstveno-istraživačke djelatnosti i visokog školstva u Hrvatskoj u razdoblju primjene
Bolonjske deklaracije i osnivanja novih sveučilišta u Hrvatskoj, te za osobne doprinose i postignuća u
razvoju znanosti i visokog obrazovanja.
Iseljenjem dijela administrativnih službi Tankerske plovidbe d. o. o. iz zgrade Rektorata
Sveučilišta u Zadru, ona je, kako se očekivalo nekoliko godina, u cijelosti de facto pripala Sveučilištu
u Zadru. Naime, temeljem posebne odluke i Rješenja s pravom upisa u zemljišne knjige, bivšem
Filozofskom fakultetu dodijeljena je polovica zgrade, a tvrtka Tankerska plovidba je temeljem
ugovora o korištenju na 15 godina, svojedobno uredila i opremila zgradu. Premda je taj Ugovor
istekao 2003. godine, zbog problema s izgradnjom i uređenja novog prostora uvažene zadarske

brodarske tvrtke, u zgradu Rektorata se useljavalo sukcesivno, 2002. (veći dio potkrovlja i polovica
četvrtog kata, s korištenjem dvorane u prizemlju), 2003. (druga polovica četvrtog kata, dio potkrovlja)
i 2007. (sav preostali dio, prizemlje, prvi, drugi i treći kat). Time su se stekli uvjeti za kvaliteniji
smještaj većeg dijela službi i ureda Sveučilišta pri Rektoratu. Radnje na uređenju unutarnjih prostora
od prizemlja do 3. kata, fasade i okoliša Rektorata trajale su od početka svibnja do konca rujna 2007.,
kada je pristigao i namještaj te je započelo useljenje svih predviđenih ureda i službi. Posebno je uređen
prostor za održavanje sjednica i administraciju Senata, na drugom katu.
Prigodom otvaranja izložbe Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti kroz fotografije u Zadru
(HKK), dana 5. lipnja 2007. najviši predstavnici HAZU, predsjednik akademik Milan Moguš,
dopredsjednici akademkinja Alice Wertheimer-Baletić i akademik Pavle Dešpalj, glavni tajnik HAZU
akademik Slavko Cvetnić, tajnik HAZU prof. dr. sc. Slobodan Kaštela i voditelj Zavoda za povijest
HAZU u Zadru, dr. sc. Milko Brković, posjetili su Rektorat Sveučilišta u Zadru. U razgovoru s
rektorom prof. dr. sc. Damirom Magašem i glasnogovornicom Marjanom Šešeljom, istaknuli su
podršku razvojnim planovima Sveučilišta u Zadru.
Prigodom otvaranja kupališta za osobe s tjelesnim oštećenjima na Vitrenjaku u Zadru,
potpredsjednica Vlade Republike Hrvatske i ministrica u Ministarstvu obitelji, branitelja i
međugeneracijske solidarnosti gđa. Jadranka Kosor, u pratnji veleposlanika Ujedinjenog Kraljevstva
Sir Johna Ramsdena, župana Zadarske županije g. Ive Grbića, gradonačelnika Grada Zadra dr. Živka
Kolege, predsjednika Zajednice saveza osoba s invaliditetom Hrvatske (SOIH) dr. Zorislava Bobuša,
te suradnika i predstavnika udruga osoba s invaliditetom Grada Zadra, posjetila je dana 6. lipnja 2007.
Sveučilište u Zadru. Gosti su u društvu domaćina, rektora prof. dr. sc. Damira Magaša, prorektora
prof. dr. sc. Ante Uglešića i suradnika, razgledali rampe, liftove i pomagala koji u zgradama
Sveučilišta omogućuju kretanje osoba s tjelesnim oštećenjima, te razgovarali s osobama invalidima
zaposlenima na Sveučilištu u Zadru.
Dana 19. lipnja 2007. 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 2007.-2008. akademsku godinu. Od 10 sati ujutro do 18 sati
navečer, izložene štandove s promotivnim materijalima odjela i Sveučilišta u prizemlju zgrada
Sveučilišta na Obali kralja Petra Krešimira IV. obišao je velik broj zainteresiranih. Na štandovima
sveučilišnih odjela volontirali su studenti, uglavnom s 4. godine studija, uz nazočnost dijela asistenata
i suradnika te profesora, dajući objašnjenja o studijima, programima, prijamnim ispitima i primjeni
Bolonjske reforme. Ujedno, na svim odjelima organizirani su informativni punktovi gdje su se
zainteresirani mogli detaljnije obavijestiti o studijima na odjelima, načinu rada odjela i sl.
Na kraju akademske 2006.-2007. i na početku akademske 2007.-2008. godine održana je
svečanost uvođenja u dužnost novog rektora Sveučilišta u Zadru prof. dr. sc. Ante Uglešića. Svečana
inauguracija održana je 1. listopada 2007. u Svečanoj dvorani Sveučilišta u Zadru na Obali kralja Petra
Krešimira IV. uz nazočnost brojnih visokih uzvanika i gostiju, a ceremonijal je predvodio duktor
akademik prof. dr. sc. Nenad Cambi. Svečanosti su prisustvovali izaslanik Predsjednika Republike
Hrvatske, ujedno zadarski župan, g. Ivo Grbić, ministar g. Božidar Kalmeta, saborski zastupnik g.
Šime Prtenjača, državni tajnik MZOŠ prof. dr. sc. Slobodan Uzelac, zapovjednik HRM komodor Ante
Urlić, gradonačelnik grada Zadra dr. Živko Kolega, gradonačelnici drugih gradova i općina,
preuzvišeni nadbiskupi zadarski msgr. Ivan Prenđa i msgr. Marijan Oblak nadbiskup u miru, rektori
hrvatskih sveučilišta, prof. dr. sc. Aleksa Bjeliš, rektor Sveučilišta u Zagrebu i predstavnik Rektorskog
zbora RH, prof. dr. sc. Ivan Pavić, rektor Sveučilišta u Splitu, prof. dr. sc. Mateo Milković, rektor
Sveučilišta u Dubrovniku, prorektori prof. dr. sc. Pero Lučin sa Sveučilišta u Rijeci, prof. dr. sc.
Dražena Tomić, prorektorica Sveučilišta u Mostaru, prof. dr. sc. Aleksandar Včev, prodekan
Medicinskog fakulteta u Osijeku, predsjednik Skupštine Zadarske županije g. Stanko Zrilić, zamjenici
župana i zamjenici gradonačelnika, prof. dr. sc. Hrvoje Kraljević, bivši ministar i prof. dr. sc. Ante
Simonić, predstavnici HAZU, akademici, profesori emeritusi i umirovljeni profesori Sveučilišta u
Zadru, razni predstavnici javnih, sudskih, vojnih, crkvenih, kulturnih ustanova, predstavnici
gospodarske komore i gospodarskih tvrtki, profesori i drugi djelatnici Sveučilišta i studenti,
predstavnici sredstava javnog priopćavanja i mnogi drugi.
Poslije izvođenja hrvatske himne Lijepa naša domovino, i prigodnih glazbenih izvedbi klape
Arbanasi i Tomislava Košte (klavir), uslijedili su pozdrav i govor odstupajućeg rektora prof. dr. sc.
Damira Magaša. Odstupajući rektor uručio je i zahvalnice prvim prorektorima Sveučilišta u Zadru:

prof. dr. sc. Anti Uglešiću, prof. dr. sc. Ermi Ivoš, prof. dr. sc. Živku Nižiću, prof. dr. sc. Danici Škara
i prof. dr. sc. Mirku Jakiću. Odstupajućem rektoru u ime Senata i pročelnika odjela Sveučilišta u
Zadru, uz prigodnu riječ i zahvalu, najstariji član Senata prof. dr. sc. Vjekoslav Ćosić uručio je
prigodan dar. Nakon čina primopredaje oznaka (insignija) Sveučilišta u Zadru, rektorskog lanca i
rektorskog žezla, novi rektor prof. dr. sc. Ante Uglešić zahvalio se i održao nastupni govor. Svečanost
je završila izvođenjem akademske himne Gaudeamus igitur i pozdravnim čestitkama izaslanika
predsjednika Rektorskog zbora, zadarskih nadbiskupa, državnog tajnika i zadarskog župana kao
izaslanika predsjednika Republike Hrvatske.
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