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DRUŠTVENE VIJESTI

Zgrada ima šest amfiteatarskih predavaonica s ukupno 840 mje-
sta, 85 laboratorija i specijaliziranih praktikuma, 70 učionica i 
predavaonica te 250 ureda. U najnoviju zgradu kampusa uselit 
će se za Split iznimno važan Prirodoslovno-matematički, Pomor-
ski i Kemijsko-tehnološki fakultet te tri sveučilišna odjela – Sveu-
čilišni odjel za studije mora, Sveučilišni odjel zdravstvenih studi-
ja i Sveučilišni odjel za forenzične znanosti. Splitsko sveučilište, 
kako kaže rektor prof. dr. sc. Šimun Anđelinović, želi na kampus 
dovesti još i Pravni, Filozofski i Kineziološki fakultet te Umjet-
ničku akademiju. U kampusu planira sagraditi još jednu zgradu 
studentskoga doma za 1500 do 2000 studenata, tehnološki park 
i novi rektorat. 

Inovacijski centar
Na Sveučilištu su zamislili da bi na kampusu otvorili znanstve-
no-inovacijski centar (ZIC) koji bi bio zajednički za cijelo Sve- 
učilište. U njemu bi znanstveno najpotentnije skupine istraživača 
formirale centre znanstvene izvrsnosti, za koje je izrada kriterija 
pri kraju. Opremu ne bi držali na svojim fakultetima, nego bi se 
okupili na jednom mjestu i provodili interdisciplinarne projekte 
koje bi financirali europski i drugi fondovi.

Delegacija splitskog sveučilišta posjetila je nedavno i Krakov i 
vidjela kako je tamošnje sveučilište novcem europskih fondova 
izgradilo zgrade i kupilo najmoderniju opremu.

Godišnji proračun
Rektor je nezadovoljan i odnosom Grada Splita prema njegovu 
Sveučilištu.

“U godišnjem proračunu od 800 milijuna kuna za zajedničke 
projekte sa Sveučilištem nema niti jedne kune”, kaže. S druge 
strane Sveučilište je spremno za svoje gospodarsko okruženje uči-
niti najviše što može. Primjerice, namjerava iskoristiti svoje velike 
ravne krovove za demonstracijsku proizvodnju topline i povrća 
za buduću studentsku menzu.

“Naši studenti i njihovi mentori mogli bi izraditi toplinske sunče-
ve kolektore, to oni znaju, to je njihova struka, pa bi hotelijeri, 
građani i svi ostali mogli doći vidjeti kako se proizvodi energija iz 
sunca. A ljudi još nisu uspjeli naći učinkovitije iskorištavanje sun-
ca od fotosinteze i staklenika”, pun je planova rektor Anđelinović.

Poznato je također da ispod Sveučilišne biblioteke postoji izvor 

vode koja bi se mogla upotrijebiti za grijanje i hlađenje, a možda 
i za piće. No, kada te i slične projekte predlože Gradu Splitu, do-
biju odgovor da za njih “nema novca” ili da bi predstavljali krše-
nje propisa o javnoj nabavi... Anđelinović se pita znaju li gradski 
vijećnici sve to i ne bi li bilo pametno sazvati posebnu sjednicu 
Gradskoga vijeća posvećenu problemima Sveučilišta.

Istodobno, Sveučilište je sa svojih 20 000 studenata i 1500 zapo-
slenika najveći poslodavac u Splitu.

Za daljnja ulaganja na kampusu splitskom sveučilištu jedina je 
šansa da novac iz europskih fondova privuče preko funkcionalne 
integracije i povezivanjem fakulteta i gospodarstva kroz komerci-
jalne projekte.

Turistička ponuda
Primjerice, Filozofski fakultet, kao izvorište umjetničkih ideja, 
mogao bi angažirati studente Umjetničke akademije pa pojačati 
kulturnu turističku ponudu Splita kroz “kulturizam” i slično. Do 
novca mogu doći i prodajom starih zgrada, primjerice Pravnoga 
fakulteta.

U kriznim privrednim i društvenim okolnostima splitskom Sveuči-
lištu neće biti lako prikupiti još 800 milijuna do milijardu kuna da 
bi na jednom mjestu okupio većinu svojih fakulteta i učinkovito 
pružio sve potrebne usluge studentima i zaposlenicima. Ipak, već 
i ovime što je do sada učinjeno na kampusu Sveučilište u Splitu 
dalo je svojoj sredini nemjerljiv doprinos. 

“Danas Split definitivno, baš kao i Rijeka i Osijek, svoju vital-
nost može zahvaliti činjenici da u njemu postoji sveučilište koje 
se uspjelo othrvati jednom ne baš berićetnom vremenu”, kaže 
profesor Pavić, jedan od najzaslužnijih za veličanstveni splitski 
kampus. “U tom vremenu ta tri sveučilišta uspjela su spriječiti ili 
usporiti demografska kretanja usmjerena prema centru i prema 
inozemstvu, tako da su ti ‘rubni’ dijelovi zemlje ostali puno snaž-
niji nego što bi bili bez svojih sveučilišta i bez svojih kampusa.”

Novi studentski kampus 
u Splitu
Ovih dana kampus Sveučilišta u Splitu bilježi još je-
dan povijesni trenutak: nakon što je duže vrijeme 
stajala gotovo potpuno dovršena, za useljenje se 
priprema velebna “zgrada 3 fakulteta” ukupne po-
vršine oko 30 000 četvornih metara.
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