
AMERIČKI PROFESORI ODRŽALI RADIONICU NA TEMU STRATEŠKOG UPRAVLJANJA NA RIJEČKOM 
SVEUČILIŠTU Hrvatskoj treba institut za visokoškolsko obrazovanje 
 

RIJEKA Što strateško upravljanje znači za visokoškolsko 
obrazovanje i kako ga primijeniti na hrvatskim sveučilištima, bila je 
tema radionice strateškog menadžmenta, što je ovog tjedna 
organizirana na Sveučilištu u Rijeci u suradnji i s punom potporom 
Veleposlanstva SAD-a. Program usavršavanja namijenjen je 
rukovodstvima fakulteta i sveučilišnih odjela, a na prijedlog 
američkog veleposlanika Jamesa Foleya, jučer je održana posebna 

radionica za članove Rektorskog zbora o strateškom upravljanju u visokoškolskim ustanovama. 
Izvedba programa povjerena je američkom Sveučilištu u Georgiji, vodedem u SAD-u po pitanju 
strateškog menadžmenta, a posebice profesorima Edwardu G. Simpsonu i Libby Morris, direktorici 
Instituta za visokoškolsko obrazovanje. Profesor Simpson objasnio je kako su se polaznici radionice 
mogli upoznati i s načinima primjene određenih modela i sustava strateškog upravljanja, ali i raznim 
vidovima kulturalnih problema koje postoje u svakoj organizaciji te sprečavaju primjenu strateških 
smjernica. Posebna predavanja bila su posvedena financijskom upravljanju i izradi proračuna, te 
vidovima suradnje u kojima riječko Sveučilište može sudjelovati.  
    – Sveučilište u Rijeci razvilo je svoj strateški plan razvoja, u kojeg je uloženo jako puno savjesnog 
rada. Pokušali smo čelnicima sveučilišta pomodi da se kredu prema cilju integriranog sveučilišta, a 
ujedno im objasniti što de to financijski značiti, u smislu prikupljanja novca, između ostalog i iz 
vanjskih izvora, kaže Simpson.  
    On ocjenjuje kako se rektori hrvatskih sveučilišta nalaze pred pravim izazovom u provedbi 
strateških planova, zbog više autonomije, slobode i fleksibilnosti fakulteta, u odnosu na američka 
sveučilišta.  
    – U integriranom sveučilištu rektoru je potrebna fleksibilnost za odgovorno preusmjeravanje novca 
među fakultetima kako bi se osigurala provedba projekata. Riječka strategija ima pet velikih 
strateških ciljeva do 2013. godine, a svaki strateški plan mora biti živ dokument i prilagođavati se 
promjenama u okolini. , kaže Simpson.  
    Prema mišljenju profesora Simpsona Hrvatskoj je potreban institut za visokoškolsko obrazovanje, 
kako bi se hrvatski znanstveni i visokoškolski sustav mogao dalje razvijati.  
    – Smatram da je Hrvatskoj potreban poseban institut koji bi se bavio strateškim menadžmentom, 
politikama visokog obrazovanja, ali i financijama, te upravljanjima sustava visokog obrazovanja. S 
obzirom na sustav u Hrvatskoj, taj bi institut vjerojatno trebao biti pod resornim ministarstvom, a 
radio bi i pružao usluge iz strateškog menadžmenta za svih sedam hrvatskih sveučilišta. Radio sam na 
toj ideji i za ranijeg boravka u Hrvatskoj, a taj koncept jučer sam izložio i članovima Rektorskog zbora, 
kaže Simpson. 
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