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Fakultet kao mjesto koje potiče kreativnost

CILJ NAM JE REZULTATE
ISTRAŽIVANJA PRIMIJENITI
U GOSPODARSTVU
Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu svakako se ubraja u vodeće
visokoškolske ustanove u Hrvatskoj, ne samo po rezultatima obrazovnog, znanstvenog i
istraživačkog rada ili znanju s kojim ga diplomanti napuštaju, nego i po izvrsnoj suradnji
gospodarstvom i sudjelovanju u brojnim domaćim i međunarodnim projektima. Unatoč
tome, FER muče jednaki problemi kao i cijelo hrvatsko visoko obrazovanje i znanost. Na sve
uspjehe, ali i na brojne poteškoće na putu prema njihovom ostvarenju, osvrnuo se do sada
najmlađi dekan u povijesti FER-a, prof. dr. sc. Mislav GRGIĆ, dipl. ing.
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U posljednje vrijeme sve su češći zahtjevi za pro
mjenama u Bolonjskom procesu, a neke visoko
školske ustanove napuštaju programe za obra
zovanje prvostupnika. Hoće li, u skladu s time,
biti promjena i u obrazovnom programu, načinu
i pristupu studiranja na Fakultetu elektrotehnike
i računarstva? Ide li u tom smjeru najavljeni novi
studijski program FER3?
Ne slažem se sa sve češćim napisima o tome da je
bolonjski koncept doživio krah ni s mogućnošću
da prvostupnici nisu korisni društvu. Problem leži i
u tome da tržište nije prepoznalo njih i njihove kvalifikacije pa se često inercijom raspisuju natječaji
za ekvivalente nekadašnjih diplomiranih inženjera za poslove koje sasvim kvalitetno mogu raditi i
prvostupnici.
Statistika svih do sada završenih prvostupnika na
FER-u pokazuje da manje od 2% njih ne upisuje
diplomski studij, što je puno manje od statistike
Sveučilišta ili države. Takvi nas rezultati ne trebaju
čuditi jer se FER ubraja među vodeće obrazovne institucije u svom području pa ga je i većina studenata upisala upravo s namjerom da završe diplomski,
odnosno čak i doktorski studij.
Broj diplomiranih inženjera koji su završavali nekadašnji dodiplomski studij u trajanju 4,5 godine gotovo je jednak broju današnjih magistara inženjera
koji završavaju diplomski studij u trajanju 3 + 2 =
5 godina i kreće se oko 450 godišnje. U tom smislu,
uvođenjem bolonjskog sustava na FER-u nije došlo do suštinskih promjena ni u trajanju studija ni u
broju završenih inženjera.
Zbog brzog razvoja tehnologije u područjima djelovanja FER-a, prije dvije godine smo pokrenuli izradu
novog studijskog programa (pod nazivom FER3),
koji se postupno i sustavno gradi te se nadam da će
biti dovršen tijekom ove godine.
Također su sve češće primjedbe nastavnika teh
ničkih visokih učilišta na razinu znanja s kojim
studenti započinju studij, posebice ako se radi
o matematici i fizici. Što bi, po Vašem mišljenju,
trebalo promijeniti na prethodnim razinama ob
razovanja i u cijelom sustavu provjere tako steče
nog znanja?
Nastavit ćemo sustavno pratiti uspjeh novoupisanih studenata tijekom prve godine i stalno određivati mjere za poboljšanje učinkovitosti studiranja
i podizanja kvalitete znanja i kompetencija koje
stječu. Ako se nastavi negativni trend, prema kojem brucoši dolaze na FER s nedovoljnim znanjima,
pružit ćemo im punu potporu kako bi spremnije
započeli sa studijem. Jedan od mogućih pristupa
jest ljetna ‘predškola’ u obliku ‘e-learning’ tečaja i
skup ‘mosnih’ znanja i vještina ponajviše vezanih uz
Matematiku 1 i eventualno ostale predmete prvog
semestra.

Pored toga, prije par smo godina uspostavili program popularizacije ‘ŠUZA - Iz škole u znanost i
akademsku zajednicu’. Naime, područje znanosti,
tehnologije, inženjerstva i prirodoslovlja (eng. STEM,
science, technology, engineering and mathematics) u svijetu je prepoznato kao glavni pokretač
gospodarskog razvoja pa je stoga potrebno obratiti
posebnu pozornost na broj i kvalitetu učenika koji
se upisuju u takve studijske programe. Cilj programa ŠUZA je motivirati učenike za područje STEM-a,
pružiti im potrebna znanja za upis programa i educirati nastavnike u tom području. Pri razmatranju
problema kako povećati broj učenika s potrebnim
znanjima za upis studija iz područja STEM-a potrebno je uzeti u obzir nepovoljnu demografsku
sliku Hrvatske. Zbog toga je promocija studiranja
u području STEM-a od vitalne važnosti za razvoj
Hrvatske kako bi i dalje vrhunski učenici upisivali
studije u tom području.
Što se tiče kvalitete prethodnih razina obrazovanja
(osnovnoškolske i srednjoškolske), vjerujem da će
izrada novih kurikula rezultirati mnogo kvalitetnijim sadržajima i pristupima učenju pa time i trajnim
znanjima i vještinama. Međutim, to je samo jedan
dio sustava koji bi se mogao poboljšati. Drugi dio je
unaprjeđenje kvalitete novih nastavnika, koji završavaju nastavničke smjerove na našim fakultetima,
ali još važnije, povećanje njihove motiviranosti za
posao koji će raditi. U tom smislu, resorno ministarstvo treba osigurati dodatna financijska sredstva za
značajno (ne simbolično!) povećanje plaća nastavnika u osnovnim i srednjim školama te mehanizme
plaćanja prema kvaliteti jer će se takvim pristupom
privući najbolji ljudi na nastavničke smjerove, koji će
nakon završetka fakulteta učiti našu djecu.
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Prošle godine predstavljen je projekt ‘kampus
FER-a’, što uključuje dogradnju i proširenje posto
jećih zgrada. Što će to značiti za Fakultet i njegove
djelatnosti u budućnosti i u kojoj je fazi taj projekt?
Fakultet je mjesto koje bi trebalo poticati kreativnost
i u kojem bi se djelatnici i studenti trebali osjećati što
ugodnije. Stoga ćemo u predstojećem razdoblju
morati strateški ulagati prije svega u razvoj nastavnih laboratorija. Na nama je vrlo odgovoran i težak
zadatak pronaći financijska sredstva kako bi se to
moglo ostvariti. Smatram da sredstva trebamo
tražiti u okviru strukturnih fondova Europske unije,
pri čemu trebamo raditi i na prostornom proširenju
FER-a, posebice na nadogradnji dviju južnih zgrada. Pored strukturnih fondova, trebamo slijediti i
dobru praksu europskih i svjetskih sveučilišta, gdje
strateške partnerske institucije iz gospodarstva, ali i
naši alumni, ulažu u nove laboratorije i fakultetsku
infrastrukturu.
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U proteklih šest godina FER je u sklopu raznih
programa privukao čak 16 milijuna eura iz europ
skih sredstava. Kako ste ostvarili takav rezultat?
Do sada smo najviše sudjelovali u okvirnim europskim istraživačkim programima kao što je FP7,
ali i bilateralnim i multilateralnim te programima
‘NATO - Science for Peace’ i sl. Trenutačno sudjelujemo u oko 100 takvih projekata, a mnogo je više
onih koji su završeni. Od kada je Hrvatska postala
članicom EU-a dobili smo mogućnost sudjelovanja
u fondovima EU-a. Tako smo u Obzor 2020. krenuli
od 1. siječnja 2014. godine.
Prije ulaska u EU, sudjelovali smo u povlačenju
sredstava iz pretpristupnih programa (IPA). Nositelji
smo četiri takva IPA-projekta, a partneri smo u još
četiri. Ukupna vrijednost tih projekata je nešto više
od 5,2 mil. eura, od čega je FER-u pripalo gotovo 2
mil. eura.

Tijekom proteklih šest godina na FER-u smo ugovorili čak 27 projekata u okviru programa FP7. Neki
su već započeli i završili, dok je trenutačno u fazi
implementacije čak 17 projekata. Njihova ukupna
vrijednost je nešto više od 100 mil. eura, od kojih
nam je ostalo oko 11 mil. eura. Prema statističkim
podacima programa FP7, prosječna uspješnost dobivanja novih projekata (omjer broja prihvaćenih u
odnosu na prijavljene projekte) na razini Hrvatske
iznosi 16,99%, na razini članica EU-a je 21,60%, dok
je na FER-u uspješnost čak 25,23%!
Poznato je da FER, u usporedbi s bilo kojom dru
gom hrvatskom visokoškolskom ustanovom, ima
najbolje razvijenu suradnju s gospodarstvom.
Koja je ‘formula vašeg uspjeha’?
Cilj nam je rezultate svih istraživanja primijeniti u
gospodarskom sektoru na dobrobit cijelog društva i domovine i to suradnjom s poduzetnicima u
Hrvatskoj i inozemstvu. I zato je važno da u te projekte bude uključen gospodarski sektor jer su upravo
poduzetnici ti koji će primijeniti ishode istraživanja.
U trenutku kada počinje faza komercijalizacije, tu se
zaustavlja ingerencija FER-a.
Imamo prepoznatljive rezultate na više područja.
Naši istraživači imaju veliko iskustvo u sudjelovanju
u interdisciplinarnim znanstvenim projektima. U
okviru takvih projekata oni su proširili i primijenili
znanja iz elektrotehnike, računarstva i ICT-a u mnoge druge struke kao što su, primjerice, medicina,
ekonomija i strojarstvo.
Krajem 2014. godine dobili smo čak četiri projekta
(od ukupno 19 projekata na razini cijele Hrvatske!)
iz strukturnih fondova, odnosno iz sredstava
Europskog fonda za regionalni razvoj, namijenjena
jačanju konkurentnosti hrvatskog gospodarstva.
Ukupna vrijednost tih projekata je 2,7 mil. eura.
Uvjet da bi netko mogao aplicirati jest sudjelovanje
partnera iz poslovnog sektora. Prema tome, ovo je
najbolji primjer da istražujemo u skladu s potrebama gospodarstva te stvaramo baze novih ideja i
tehnoloških rješenja, što čini osnovu za gospodarski
rast i uspostavu konkurentnosti gospodarstva, stvaranje i rast tehnologije.
Na natječajima Programa provjere inovativnog
koncepta (PoC) Poslovno-inovacijske agencije
Republike Hrvatske (BICRO), redovito držimo prvo
mjesto po broju financiranih projekata. U sklopu
međunarodne suradnje podižemo i vrijednost hrvatskog gospodarstva jer nitko u današnjem, globaliziranom svijetu nije otok.
Sve nam to daje snažnu motivaciju da istraživačke
rezultate još angažiranije pretvaramo u inovacijska
rješenja - prototipove novih proizvoda visoke dodane vrijednosti na dobrobit našega gospodarstva. U
tom smo smislu s partnerima iz akademske i istraživačke zajednice i gospodarstva pokrenuli kapitalni

INTERVJU

projekt Inovacijski centar, koji će se uskoro uspostaviti u neposrednoj blizini FER-a i koji ćemo izgraditi
sredstvima strukturnih fondova EU-a.
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Kada je riječ o zapošljavanju mladih stručnjaka,
predstavnici gospodarstva nerijetko ističu neza
dovoljavajuću razinu stručnog, a osobito praktič
nog znanja s kojom diplomanti napuštaju fakul
tete. Vrijedi li takva tvrdnja i za FER-ovce?
Jedna od ključnih spona u ostvarenju visoke razine
kvalitete obrazovanja jest djelotvoran sustav osiguravanja kvalitete. Na FER-u smo oduvijek prepoznavali njegov značaj te smo radili na nacionalnoj
i međunarodnoj prepoznatljivosti studija u sklopu
postupaka (re)akreditacija.
Tako smo nedavno dobili reakreditaciju svih pet studijskih programa na preddiplomskoj i diplomskoj
razini, koju je provela međunarodna akreditacijska
agencija ASIIN u razdoblju 2011. - 2014, čime su
oni reakreditirani do 30. rujna 2018. godine. Pored
reakreditacije, naši programi dobili su i certifikate
usklađenosti s europskim preporukama za programe u području inženjerstva i informatike: EUR-ACE
i Euro-Inf (jedini smo fakultet u Hrvatskoj koji ima
ove certifikate!). Tu je i reakreditacija koju je provela
Agencija za znanost i visoko obrazovanje (AZVO).
Tijekom 2011. godine provedena je vanjska neovisna periodična prosudba sustava osiguravanja
kvalitete. Taj postupak provelo je evaluacijsko povjerenstvo koje je radilo pod koordinacijom AZVO-a.
U veljači 2013. godine dobili smo certifikat kojim je
AZVO potvrdio da je naš sustav osiguravanja kvalitete učinkovit i u razvijenoj fazi, a izdan je na razdoblje od pet godina.
Što biste poručili sadašnjem ministru znanosti,
obrazovanja i sporta, Vašem kolegi prof. dr. sc.
Vedranu MORNARU, dipl. ing., ali i svakome tko
će u budućnosti zasjesti u tu ‘vruću’ fotelju da
se promijeni u sustavu visokog obrazovanja i
znanosti?
Svakako bih mu predložio da se još snažnije bori za
veća izdvajanja za istraživanja i visoko obrazovanje
u okviru državnoga proračuna. Poručio bih mu i
da se žurno pokrenu promjene vezane uz Odluku
Vlade o zabrani zapošljavanja u javnim službama
jer je postojeće stanje neodrživo - kronično nam nedostaje novih mladih docenata, a pogotovo asistenata. Postojeći nastavnici (npr. docenti, izvanredni
profesori) ne mogu napredovati na vlastitom radnom mjestu, usprkos činjenici da višestruko ispunjavanju kriterije za napredovanje.
Potrebno je nagrađivati najbolje fakultete i najbolje pojedince (npr. one koji donose međunarodne
projekte i projekte s gospodarstvom), a ne ih prepuštati da se ‘sami snalaze’. Ako bi najbolji bili nagrađeni, time bi i oni koji nisu tako dobri bili motivirani

unaprijediti svoj rad pa bismo odmah vidjeli pozitivne učinke jer bismo svi skupa krenuli naprijed.
Dodatno, odmah bih mu rekao da FER, a i drugi
fakulteti u Hrvatskoj, više ne mogu izdržati stanje u
kojem se ne daju suglasnosti na zapošljavanje zamjenskih osoba u službama održavanja. Ukratko,
bilo bi puno toga što bih mu poručio, premda znam
da nije čudotvorac.
Isto tako, na čelu Sveučilišta u Zagrebu od proš
le jeseni je prof. dr. sc. Damir BORAS koji dolazi s
Filozofskog fakulteta, no po ‘osnovnoj struci’ je
upravo elektrotehničar. Smatrate li da su nuž
ne promjene u načinu upravljanja Sveučilištem,
posebice u odnosu prema njegovim ‘tehničkim
sastavnicama’?
Naš odnos sa Sveučilištem tradicionalno je izvrstan.
Naši djelatnici bili su i jesu istaknuti članovi mnogih
Sveučilišnih tijela, odbora, povjerenstava i radnih
skupina, a u posljednjih su nekoliko godina dali
velik doprinos izradi brojnih Sveučilišnih strateških
dokumenata. Nastavit ćemo njegovati takav dobar
odnos sa Sveučilištem i njegovom Upravom.
Pri tome ću se zalagati da Sveučilište svoje poslovanje učini potpuno transparentnim, da se sve
procedure bitno pojednostave, uz smanjenje svih
formalizama i nepotrebnih zahtjeva prema našim
djelatnicima i administraciji, a posebno da se organizacijski i ljudski resursi te infrastruktura Rektorata
stave u funkciju potreba fakulteta, kako bismo lakše i jednostavnije realizirali mnoge aktivnosti (npr.
privlačenje inozemnih studenata). Prema dosadašnjim spoznajama, ima prostora za poboljšanje
odnosa Uprave Sveučilišta prema ‘tehničkim sastavnicama’, ali kao što ste spomenuli, rektor Boras
je diplomirao na nekadašnjem ETF-u (današnjem
FER-u) pa vjerujemo da će imati sluha za potrebe
tehničkih fakulteta i više puta spomenutu važnost
ulaganja u područje STEM-a.
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