Glasnik broj 11, rujan 2014.

Poštovani profesori, doktorandi i studenti, poštovani suradnici - lijepi pozdrav svima nakon ljetnog odmora!
Ovaj 11. broj našega glasnika ZNATE u znaku je velikog događaja – potpisivanja Ugovora o darivanju
nekretnine u vlasništvu RH Sveučilištu u Zagrebu radi izgradnje Znanstveno-učilišnog kampusa Borongaj.
Intervju s prorektorom Baletićem dočarat će vam napore koje je Sveučilište uložilo u taj veliki i usudila bih
se reći, povijesni projekt. Pored te središnje teme, naći ćete informacije o aktivnostima i projektima Centra
za istraživanje, razvoj i transfer tehnologije te Ureda za doktorske studije i programe. Tih aktivnosti je bilo
toliko da ćemo o nekima od njih morati izvješćivati i u sljedećem broju. Želim vam svima uspješan početak
nove akademske godine, plodonosan, kreativan i inovativan rad na području istraživanja i stvaranja novoga
znanja te njihove gospodarske primjene za dobrobit svih nas.
Prof. dr. sc. Melita Kovačević,
prorektorica za istraživanje i tehnologiju

Sveučilište u Zagrebu organiziralo još jedne susrete poslovnog
umrežavanja – ovaj put s temom „Sigurna, čista i učinkovita energija“

U utorak, 27. svibnja 2014. , na Sveučilištu
u Zagrebu u organizaciji Centra za
istraživanje, razvoj i transfer tehnologije
(CIRTT) održani su susreti poslovnog
umrežavanja (brokerage event) koji su
okupili 50 sudionika - predstavnika tvrtki
te istraživača sa Sveučilišta u Zagrebu i
drugih istraživačkih institucija.
Skup je organiziran s temom „Sigurna,
čista i učinkovita energija“ u suradnji s
Hrvatskom gospodarskom komorom,
Hrvatskom
agencijom
za
malo
gospodarstvo i investicije te Agencijom za
mobilnost i programe Europske unije, a s
ciljem povezivanja industrije i istraživača.
Riječ je o drugom poslovnom umrežavanju

koje organizira Sveučilište u Zagrebu u
okviru IPA projekta Building innovation
support through eﬃcient cooperation
network - BISTEC, a koje slijedi nakon
prvoga koje je bilo organizirano u ožujku
s temom „Nanotehnologija, napredni
materijali, biotehnologija i napredna
proizvodnja i obrada“.
U uvodnom dijelu kratka tematska
predavanja održali su Alan Kečkeš
(Agencija za mobilnost i EU fondove),
Ivan Cvrk (Institut za elektrotehniku
Končar), dr. sc. Kristijan Horvat (Centar
kompetencije za obnovljive izvore energije
- CKOIE) te Miroslav Petrović (Publiconn).
Nakon uvodnog dijela održano je 188
individualnih poslovnih sastanaka
na kojima su sudionici imali priliku
razgovarati s većim brojem potencijalnih
partnera te s njima razmijeniti informacije
o tvrtki ili instituciji koju predstavljaju,
a s ciljem pronalaženja potencijalnih
partnera za program Obzor 2020.

dovršen postupak
periodičkog unutarnjeg
vrednovanja doktorskih
programa Sveučilišta u
Zagrebu
Odbor za doktorske programe
započeo je u ožujku 2013. postupak
periodičkoga unutarnjeg vrednovanja doktorskih studija. Inicijalno,
postupak periodičkoga unutarnjeg vrednovanja doktorskih studija
pokrenut je za 56 od ukupno 67
studija na Sveučilištu u Zagrebu.
Periodičko unutarnje vrednovanje
provodilo se na temelju pripremljenih elaborata koji su sadržavali
opis studija i njegove kvalitete, te su
održana dva međunarodna evaluacijska panela na kojem su inozemni
stručnjaci iz područja doktorskoga
obrazovanja evaluirali doktorske
programe. Završna mišljenja Odbora o postupku vrednovanja poslana
su senatu Sveučilišta na usvajanje u
lipnju 2014.

Ova publikacija je izrađena u okviru
projekta BISTEC koji je sufinancirala Europska unija iz Europskog
fonda za regionalni razvoj

Europska unija
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Ulaganje u budućnost

Potpisan Ugovor o darovanju nekretnine u vlasništvu RH Sveučilištu u Zagrebu radi izgradnje

Znanstveno-učilišnog kampusa Borongaj
Predsjednik Vlade Republike
Hrvatske Zoran Milanović i
rektor Sveučilišta u Zagrebu
prof. dr. sc. Aleksa Bjeliš
potpisali su u utorak, 17. lipnja
2014., u Banskim dvorima,
Ugovor o darovanju nekretnine
u vlasništvu Republike Hrvatske
Sveučilištu u Zagrebu radi
izgradnje Znanstveno-učilišnog
kampusa Borongaj. Ovaj veliki
događaj za Sveučilište bio nam
je više nego dobar povod za
razgovorsprofesoromBaletićem,
prorektorom za prostorni razvoj
i međuinstitucijsku suradnju. Prorektor Bojan Baletić
Prorektore Baletiću, spomenuti Ugovor
o darovanju nekretnine u vlasništvu
Republike Hrvatske vjerojatno je
jedan od najvažnijih događaja koji su
se dogodili u vašem resoru i vašem
mandatu?
Da, i to dvostrukom mandatu koji se bliži
kraju i koji ćemo, nadam se, uspješno i
završiti.
Kada je sve to zapravo započelo?
Sve je službeno započelo, sada već davnoga,
9. lipnja 2006. Tada je održana prezentacija
prijedloga za Znanstveno-učilišni kampus
Borongaj, i to u Banskim dvorima. Bio
je prisutan državni vrh s tadašnjim
premijerom Sanaderom na čelu. Reakcija
je bila vrlo pozitivna i rečeno je da je to
projekt od nacionalne važnosti.
U početku se sve odvijalo doista brzo, što
nas je punilo optimizmom i motiviralo
da i mi brzo djelujemo. Već početkom
studenog 2006. Vlada RH donijela
je odluku o ustupanju bivše vojarne
Borongaj tadašnjem MZOŠ-u, i to s ciljem
uspostave kampusa. Istoga mjeseca, Senat
Sveučilišta donio je odluku o budućem
smještaju triju sastavnica na kampus
Borongaj u postojeće zgrade koje će trebati
preurediti za novu funkciju - to je tzv. prva
faza preseljenja na Borongaj. U ljeto 2007.
započeli smo s građevinskim radovima na
budućim zgradama (Fakultet prometnih
znanosti,
Edukacijsko-rehabilitacijski
fakultet, Hrvatski studiji te restoran). Tada

je, moglo bi se reći, u rekordnom roku
adaptirano oko 13.600 m2, tako da je već
u rujnu i listopadu obavljeno preseljenje
triju sastavnica na Borongaj, a s Gradskom
upravom Grada Zagreba dogovorena je
nova autobusna linija ZET-a i uređenje
osnovnih prometnica. Sjećam se da je 12.
listopada 2007. bilo svečano otvaranje
Znanstveno-učilišnog kampusa Borongaj
s početkom akademske godine u novim
prostorima za 4.500 studenata.
Zaista impresivno. Što se događalo dalje?
Mi smo očekivali da će se nakon tako
uspješne finalizacije prve faze odmah
krenuti dalje, prije svega da ćemo obaviti
prijenos vlasništva na Sveučilište i zajedno
s Ministarstvom definirati viziju toga
prostora i funkcije koje ćemo tamo razvijati
- pa odmah zatim krenuti u ozbiljno
planiranje i projektiranje. Međutim, to se
nije tako dogodilo. Nakon toga svečanoga
otvaranja, u komunikaciji s Ministarstvom
kao da je sve stalo. Tako da ono što smo
mislili da će se dogoditi prvo, jer je tako
bilo obećano, a to je prijenos vlasništva
na Sveučilište, što smo optimistički
planirali da će se dogoditi koncem 2007. ili
početkom 2008. - to se, eto, dogodilo tek
nedavno, 17. lipnja 2014.
Dugih šest godina. Zar je kroz to vrijeme
sve stajalo?
Ne, mi nismo posustajali. Stalno smo tu
temu ponovno otvarali u gotovo svakom
kontaktu s Ministarstvom sve to vrijeme.
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Istovremeno smo se i te kako trudili da
odradimo sve što smo mogli odraditi
sami, ili bar većim dijelom sami. Tako su
se, silom prilika, naše aktivnosti vodile
u tri segmenta: kao prvo, počeli smo
aktivno promišljati i planirati što bismo
na tom prostoru mogli i morali napraviti;
kao drugo, krenuli smo u natjecanje za
financiranje iz europskih fondova; i treće,
nastavili raditi na prijenosu vlasništva,
koliko je to bilo u našoj moći.
Pretpostavljam da Vam je, kao arhitektuurbanistu, ovaj prvi segment bio
najzanimljiviji?
Da, svakako. Tu sam bio na svom terenu,
što bi se reklo. U lipnju 2008. organizirali
smo
Međunarodnu
arhitektonsku
radionicu na temu kampusa Borongaj
u kojoj je sudjelovalo pet skupina, tri sa
Sveučilišta u Zagrebu te po jedna s ETH
Zürich i Sveučilišta u Harvardu. Nekako
u to vrijeme započela je i koordinacija s
gradskim uredima oko projekta produžetka
Ulice grada Vukovara i ulaza u Borongaj s
te strane, kao i dogovori oko tramvajskog
prometa kroz kampus. Već u rujnu iste
godine uključili smo Sveučilište u Zagrebu
u ISCN – International Sustainable
Campus Network radi razmjene iskustava
u projektiranju održivih kampusa. Nepunu
godinu kasnije, prezentirali smo smjernice
razvoja Kampusa Borongaj kao energetski
održivog kampusa na godišnjem skupu
ISCN-a u Lozani. Te će smjernice biti
podloga kasnije raspisanog natječaja za
Kampus Borongaj.
Kad je organiziran taj natječaj?
Javni, otvoreni i anonimni Natječaj za izradu
idejnog
urbanističko-arhitektonskog
rješenja za Kampus Borongaj u Zagrebu
proveden je u razdoblju od listopada 2010.
do siječnja 2011., a u veljači 2011. održana

Prva etapa, koja je
neposredno pred nama,
procijenjena je na 147
milijuna eura i obuhvaća
primarno
izgradnju
triju zgrada: PBF, FKIT,
te zajedničku centralnu
zgradu u kojoj će biti
smještena knjižnica i veliki
auditoriji za oba fakulteta.

Ova publikacija izrađena je uz pomoć Europske unije.
Njen sadržaj isključiva je odgovornost Sveučilišta u Zagrebu i ni na koji se način ne
može smatrati da odražava gledišta Europske unije.

je izložba radova natječaja u Muzeju
suvremene umjetnosti. Ovdje želim
napomenuti da je troškove provedbe
natječaja snosilo isključivo Sveučilište.
Što se za to vrijeme zbivalo u druga dva
segmenta (EU fondovi, pitanje vlasništva)?
Negdje u proljeće 2009. počelo se šuškati o
strukturnim fondovima EU. Sjećam se da je
bilo gotovo nemoguće dobiti neku suvislu
službenu informaciju u to vrijeme. Onda je
konačno došlo do javnog poziva i mi smo
u lipnju 2009., kao Sveučilište u Zagrebu,
pripremili 14 projektnih prijedloga koji bi
se mogli financirati iz strukturnih fondova
i to na temelju dokumenta „Smjernice za
prostorni razvoj Sveučilišta u Zagrebu“
koji smo napravili još 2007. Prvi rezultat
te prijave bio je da smo od MZOS-a dobili
izvješće da se projekt „Kampus Borongaj
– I. faza“, zajedno s druga dva projekta
(„Sjeverni kampus“ i „Biomedicinski
istraživački centar Zagreb“) uvršteni na užu
listu zalihe projekata u sektoru znanosti u
sklopu Operativnog programa za 2012.2013. A što se tiče vlasništva, tu smo zaista
bili uporni i nekako smo uspjeli načelno
dogovoriti koji dio Borongaja bi se dodijelio
Sveučilištu, tako da je od ukupno 90 hektara
za Sveučilište predviđeno oko 75 hektara ali službeni dokument s pravnom snagom
nije napisan. Ostatak parcele trebao je
ostati u vlasništvu MZOS-a, gdje se, prema
nekim planovima, trebao smjestiti Bicro
Biocentar, CARNET, Tehničko veleučilište
i Hidrometereološki zavod. Bicro Biocentar
se već gradi i po posljednjim informacijama
bit će dovršen do konca godine, što nas
jako veseli jer je Sveučilište partner u toj
inkubacijskoj tvrtci, s udjelom od 27 %.
Uz sve te aktivnosti koje
smo pobrojili i uz veliki
angažman rektora Bjeliša,
u prosincu 2011. došlo je do
potpisivanja Sporazuma o
prijenosu dijela kampusa
Borongaj u vlasništvo
Sveučilišta u Zagrebu.
Sporazum su potpisali
rektor Aleksa Bjeliš i
predsjednica Vlade RH
Jadranka Kosor. Na samu
staru godinu bio je rok za
predaju prijava projekata
za strukturne fondove
na javni poziv MZOS-a i
tada smo, između ostalih
predali i prijavu za kampus

Borongaj s predstudijom izvodljivosti.
Odmah u siječnju 2012. prijavili smo se i na
natječaj WBIF (Western Balkan Investment
Framework). U svom tom obimnom i
zahtjevnom poslu, koji je trebalo obaviti u
vrlo kratkom roku, značajno su se angažirali
i djelatnici CIRTT-a koji će i dalje nastaviti
pomagati oko pripreme dokumenata za
kampus Borongaj u pojedinim fazama
toga složenoga procesa. U svakom slučaju,
tada na početku 2012. činilo se da smo se
konačno pokrenuli u svim segmentima.
Ali očito nije bilo tako?
Da, uskoro su nam stigle odbijenice na sve
naše prijave. Najviše nas je ‘razveselilo’
obrazloženje MZOS-a da nemamo riješeno
vlasništvo nad parcelom!
Što ste onda poduzeli?
Nastavili smo uporno dalje. U ožujku
2012. uspjeli smo ishoditi od MZOS-a
potvrdu programa za izradu Urbanističkog
plana uređenja (UPU) temeljem rezultata
već spomenutog javnog urbanističkoarhitektonskoga natječaja iz siječnja 2012. To
nam je omogućilo da u srpnju 2012. Gradska
skupština Grada Zagreba donese Odluku o
izradi Urbanističkog plana uređenja, a osam
mjeseci kasnije, u travnju 2013. Gradska
skupština donijela je „Urbanistički plan
uređenja Studentski kampus Borongaj“.
U tom razdoblju uhvatili smo se u koštac
i s vlasničkom problematikom, pa smo
angažirali odvjetničku tvrtku koja je uspjela
poskidati sve plombe u vlasničkome listu (a
bilo ih je stotinjak!) tako da je Sveučilište
o svome trošku raščišćavalo probleme nad
nekretninom koja se u vlasništvu RH s
1/1. Nastavili smo upotpunjavati studiju
predizvodljivosti tako da smo u lipnju

2013. i ponovno u prosincu 2013. predali
revidirane i dotjerane verzije koje su opet
završile odbijenicom MZOS-a u siječnju
2014. (opet zbog „nejasnog“ vlasništva).
Ali, usprkos tome, Vlada RH je ipak, 13.
veljače 2014., donijela Odluku o darivanJu
nekretnine u Vlasništvu RH Sveučilištu
u Zagrebu radi izgradnje Znanstvenoučilišnog kampusa Borongaj. Još je četiri
mjeseca trajala procedura prikupljanja
suglasnosti svih relevantnih ministarstva
što je, eto, na kraju, napokon omogućilo
da rektor Aleksa Bjeliš i premijer Zoran
Milanović 17. lipnja 2014. potpišu ugovor o
prijenosu vlasništva.

Do trenutka primopredaje
prorektorske
funkcije
vjerujem da ćemo odraditi
sve što je potrebno oko
prijenosa vlasništva na
Sveučilište. Dakle, svome
nasljedniku ili nasljednici
ostavljam
pripremljene
projekte.
Ako sam dobro razumio, znači li to da
sada imamo zemljište, ali nemamo izvore
financiranja za izgradnju objekata na
Borongaju?
Posljednja dopuna studije predizvodljivosti
od konca lipnja ove godine, podijelila je
projekt Borongaj na etape koje su operativno
i financijski lakše izvodljive. Prva etapa,
koja je neposredno pred nama, procijenjena
je na 147 milijuna eura i obuhvaća primarno
izgradnju triju zgrada: Prehrambenobiotehnološki fakultet, Fakultet kemijskog
inženjerstva i tehnologije,
te zajedničku centralnu
zgradu u kojoj će biti
smještena knjižnica i veliki
auditoriji za oba fakulteta.
Pored te tri zgrade gradit
će se još studentski dom sa
oko 1.500 kreveta i prateća
infrastruktura da se sve to
funkcionalno poveže, te još
dva do tri manja objekta u
kojima bi bili smješteni centri
izvrsnosti i/ili kompetencija.
Gotovo je sigurno da će to
biti Centar za umjetnička
istraživanja i Centar za
Nastavak na idućoj stranici →
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→ obnovljivu gradnju koji će biti
povezan s Hrvatskim drvnim klasterom.
Ono što je neposredno pred nama jest
posložiti plansku dokumentaciju kako
bismo osigurali izvore financiranja iz
EU fondova, pri čemu moramo ostvariti
koordiniranu i djelotvornu komunikaciju
s nekoliko ministarstava i s lokalnom
upravom, ovisno o izvorima financiranja
i namjeni objekata koji će se tamo graditi.
To će posebno doći do izražaja u kasnijim
etapama izgradnje sadržaja na Borongaju.
Tako od MZOS-a očekujemo da nam odobri
EU financiranje za fakultete i studentske
domove, Ministarstvo gospodarstva bi nam
trebalo biti partner u izgradnji centara
kompetencija, Ministarstvo poduzetništva
i obrta za Tehnološki park, CEI (Centar za
praćenje poslovanja energetskog sektora
i investicija) bi nam trebao pomoći kod
uspostave javno privatnog partnerstva
za izgradnju „zelene energane“. Već smo
u intenzivnim razgovorima s Gradom
Zagrebom oko cjelokupne prometne

infrastrukture u i oko Borongaja (produženje
Vukovarske ulice i dovođenje tramvaja
do Borongaja s okretištem u kampusu,
izgradnja obodne ceste oko kampusa,
osmišljavanje i uređenje „središnje ulice“
kampusa jer želimo da kampus bude
otvoren prema gradu, uređenje parkovnih
prostora na Borongaju koji će biti pravi
„zeleni kampus“ u svakom smislu itd.).
Također je potrebna koordinacija sa
HŽ-om kako bismo dobili i željezničku
stanicu uz sam kampus – time postavljamo
osnovu za povezivanje kampusa „brzom
gradskom prugom“ jednoga dana. U ove
dvije situacije testirali bismo model javnojavnog partnerstva. Dakle, siguran sam da
će novaca za izgradnju biti ako se predlože
atraktivni i uvjerljivi projekti. A Sveučilište
u Zagrebu ima snage da takve projekte
pokrene i ostvari, u to sam potpuno uvjeren.
Bliži se kraj Vašega mandata, što biste
poručili nasljedniku (ili nasljednici) koji će
preuzeti Vašu prorektorsku funkciju?

Naravno, učinit ću sve da primopredaja
toga složenoga posla bude profesionalno
obavljena. Ali mislim da je od poruke
mnogo važnije ono što ću konkretno
ostaviti svome nasljedniku. Do trenutka
primopredaje
prorektorske
funkcije
vjerujem da ćemo odraditi sve što je
potrebno oko prijenosa vlasništva na
Sveučilište, radimo na prilagodbi GUP-a
prema našoj ‘’UPU - Kampus Borongaj’’
kako bi GUP bio bolje prilagođen
sadržajima koje planiramo, očekujemo da
će nam netom predana posljednja verzija
studije predizvodljivosti omogućiti da
dobijemo financiranje tehničke pomoći u
izradi planske dokumentacije. Obavili smo
sve pripreme da u rujnu krenemo u natječaj
za arhitektonsko rješenje za tri zgrade
PBF-a i FKIT-a, pa bi se nakon odabira
arhitektonskog rješenja otvorila mogućnost
da zatražimo financiranje tehničke
dokumentacije. Dakle, svome nasljedniku
ili nasljednici ostavljam pripremljene
projekte. ■

Projekt MOdOC predstavljen na tjednu europskog socijalnog fonda
U sklopu događanja „Tjedan Europskog socijalnog
fonda“ (26. svibnja - 4. lipnja 2014.), održanoga u
organizaciji Ministarstva rada i mirovinskoga sustava, u
prostoru Pučkog otvorenog učilišta Zagreb predstavljen
je projekt Modernizacija doktorske izobrazbe kroz
implementaciju HKO-a – MODOC.
Događanje je posjetio i ministar rada i mirovinskoga sustava prof. dr. sc. Mirando
Mrsić, dr. med., u pratnji povjerenika Europske unije za zapošljavanje, socijalna pitanja
i uključivanje Laszla Andora.
Posjetitelji su pokazali veliki interes za projekt MODOC i njegove ciljeve, između
ostalog i za poticanje dijaloga između predstavnika visokog obrazovanja i poslovnog
sektora. Više o projektu MODOC saznajte na www.modoc.hr.
ZnAte li...
U sklopu projekta BISTEC, 12. svibnja održana je
radionica „Starting up and spinning out: A view for
creating value from innovative technologies“. Radionicu
je održao dr. sc. Boro Dropulić, istraživač i konzultant
iz SAD-a, a na radionici su sudjelovali koordinatori
transfera tehnologije sa sastavnica Sveučilišta – partnera
na projektu BISTEC. Ovo je druga iz ciklusa od četiri
radionice za koordinatore transfera tehnologije koje će
se održati u sklopu projekta, kao dio sustavnog razvoja
kompetencija koordinatora za njihovu ulogu pri
dr. Boro Dropulić
prepoznavanju inovativnih tehnologija.
Prvu radionicu iz ovog ciklusa održala je dr. Lisa Cowey
9. travnja 2014. s temom „Technology Transfer Liaison: Developing professional skills“.

Središnja agencija za ugovaranje i financiranje
www.safu.hr
info@safu.hr
Više informacija o EU fondovima pronađite
na www.strukturnifondovi.hr
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta
www.mzos.hr
znanost@mzos.hr
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Srđan Novak
Urednici:
Sanja Galeković
Melita Kovačević
Arijana Mihalić
Slaven Mihaljević
Vlatka Petrović
Iva Radočaj Novak
Zahvaljujemo Ini Štander i Ani Fruk na
prilozima.
Lektura: Maša Musulin
Tisak: Sveučilišna tiskara d.o.o.
CENTAR ZA ISTRAŽIVANJE, RAZVOJ I
TRANSFER TEHNOLOGIJE
cirtt.unizg.hr
facebook.com/cirttunizg
linkedin.com/companies/cirttunizg
URED ZA DOKTORSKE STUDIJE I
PROGRAME
www.unizg.hr/istrazivanje/doktorski_studiji
Projekt BISTEC provodi:
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
10000 Zagreb, HR
telefon: +385 1 4564 111
faks: +385 1 4830 602
www.unizg.hr

