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Sažetak predavanja: 
 
Sveučilišta, kao stari europski centri učenosti, nisu bila osnivana da otkrivaju/stvaraju novo 
znanje već da prenose nasljeđe/postojeće znanje; samo su akademije znanosti imale cilj 
povećavati spoznajna znanja. 
Razvojem trostruke spirale (eng. Triple Helix) sveučilišta se snažnije uključuju u istraživanja i 
razvoj inovacija; tako su SAD razvile model istraživačkog sveučilišta kojeg nastoje 
primijeniti i druge razvijene zemlje. Predavanje ukazuje na: 
 
     * društvo znanja kao paradigma suvremenog razvoja 
     * znanje kao infrastrukturu rečene paradigme; 
     * rezultate patentne aktivnosti najboljih sveučilišta svijeta, 
     * kritiku modela suradnje sveučilišta i bio-tehnološkog sektora u SAD; 
     * listu najboljih svjetskih sveučilišta kao jedan od pokazatelja društva znanja, i 
     * poteškoće europskih tranzicijskih zemalja u razvoju suradnje industrije i sveučilišta. 
 
U zaključku se ukazuje na nužnost promjene pogleda (i prakse) na organizaciju i financiranje 
znanstvenih istraživanja u tranzicijskim zemljama na primjeru Republike Hrvatske. 
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