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Danas je Zagrebačko sveučilište dobilo novoga čelnika!
Na izvanrednoj sjednici Senata Sveučilišta u Zagrebu održanoj 8. travnja kandidati
za novog rektora Damir Boras, Nedjeljka Perić, Melita Kovačević i Blaženka
Divjak su predstavili svoje programe, a o izboru novog rektora odlučilo se na
izvanrednoj sjednici održanoj 15. travnja:
t
novi rektor Sveučilišta bira se na
mandat od 4 godine.
Programi svih kandidata kandidata mogu se vidjeti na internetskim stranicama
Sveučilišta, a svi mogući budući rektori ističu da im je jedan od glavnih ciljeva
da Sveučilište u Zagrebu postane najvažnije u ovom dijelu Europe.
Novi rektor Zagrebačko sveučilišta prof. dr. Damir Boras (62) izabran je u drugom
krugu u kojem mu je protukandidatkinja bila prorektorica prof.dr. Blaženka Divjak;
njegov mandat započinje 1. Listopada.
- Želim da Sveučilište u Zagrebu postane ono čemu težimo – mjesto temeljnih biblijskih
vrijednosti koje se danas nažalost ne poštuju – prva je izjava novoizabranog rektora
Sveučilišta u Zagrebu, Jutarnjem listu.
listu Nastojat ću ne samo da Sveučilište prebrodi
ove teške godine, već i da ga unaprijedim.
Takodjer je više puta istaknuo u prvom obraćanju novinarima, želju da Sveučilište
postane ogledalo Hrvatske, promiče dobru znanost i kulturu značajnu za hrvatski
identitet. Bez svijesti o vlastitom identitetu i kkulturi
ulturi nema vrhunske znanosti,
znanosti poruka
je novoizabranog rektora.

Program rada prof. dr. sc. Damira Borasa
Uz bilješke: Leone Slatković-Harčević
Ovo je program koji je novoizabrani rector uz ostale kandidate predočio Senatu
Sveučilišta prije izbora.
U svojem programu novi rektor ističe kako bi podržao pokretanje i
odobravanje integriranih studija (spajanje pred-diplomskih i diplomskih studija u
jednu cjelinu s petogodišnjim trajanjem) te kako bi podržao otvaranje većih kvota za
izvanredne studente koji plaćaju studij. Ovim potezom bi, ističe Boras, uspio suzbiti
utjecaj ekonomske krize na financijsku situaciju Sveučilišta.
Boras je u svojemu programu nadalje istaknuo kako će nastaviti s poticanjem veće
mobilnosti studenata i nastavnika, kao i uvođenje više kolegija na engleskom
jeziku koji bi privukli studente iz EU, ali i potaknuli hrvatske studente na jaču
izobrazbu u stranom govornom području.
Dotaknuo se i pitanja Univerzijade te zaključio kako bi se trebalo razmisliti o
uvođenju prorektorskog položaja za sport. Istaknuto je i poticanje razvoja četiri
zagrebačka kampusa (Zapadni, Središnji, Sjeverni i Istočni), kao i razvoj kampusa u
Varaždinu.
U financijskom području, Boras predlaže da se sklopi više programskih ugovora te
produbi suradnja s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i športa. Naposlijetku, ističe
kako se dekanima trebaju dati veće ovlasti i samim time više povjerenja u njihov
rad. Smatra kako centraliziranost nije dobra te kako treba postojati bolja
koordinacija i raspodjela ovlasti. U završnim riječima Boras ističe kako planira
zaposliti više prorektora ili savjetnika te provesti detaljnu analizu zaposlenog
osoblja jer ga ima previše.
Životopis novog rektora možete naći ovdje:
http://www.ffzg.unizg.hr/osdr/wp-content/uploads/2012/09/CV_Boras.pdf
Programi ostalih kandidata: na Stranicama Sveučilišta:
http://studentski.hr/studenti/vijesti/kandidati-za-prestizno-mjesto-rektora-sveucilista-u-zagrebu/

