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SciBAr – znanstvenici su odlučili izaći iz laboratorija,
kabineta, predavaonica na mjesta gdje će moći svoje
teme prepričati na zabavniji, ležerniji, zanimljiviji način.
Dolaze u kavane, klubove. Žele čuti što ljudi misle o
njihovom radu, o znanosti, koja je dio naših života htjeli
mi to ili ne.
U Ustavu Republike Hrvatske u Članku 65. navedeno je sljedeće:
„Osnovno je školovanje obvezatno i besplatno. Svakomu je dostupno,
pod jednakim uvjetima, srednjoškolsko i visokoškolsko obrazovanje
u skladu s njegovim sposobnostima.“ Dvije su sintagme, važne za
temu scibara, diskutabilne – visoko obrazovanje je svakomu dostupno,
pod jednakim uvjetima. Jednaki uvjeti studiranja i dostupnost visokog
školstva bi se trebale osigurati od strane visokoškolskih institucija, ali i
od strane države. Na koji način se visokoobrazovne institucije u SAD-u
nose s izazovima dostupnosti za sve – više će nam reći dr.sc. Larry
Moneta, potpredsjednik za studentska pitanja Duke sveučilišta. Duke
sveučilište je privatno sveučilište i spada u deset najboljih SAD
sveučilišta. Puno ulažu u razvoj službi koje pomažu studentima u
rješavanju svakodnevnih problema s kojima se sreću tijekom studija. Što
sve službe za podršku studentima rade, koji su problemi s kojima se
studenti najčešće suočavaju i kako ih rješavaju, kava je situacija u
Hrvatskoj – sve su to teme o kojima će dr.sc. Larry Moneta pričati u
uvodnom dijelu scibara.

Nikad kao do sada blagostanje nacija nije bilo toliko povezano
s kvalitetom i dostupnošću visokog obrazovanja. (World
Conference on Higher Education Partners, June 2003)
Dr.sc. Larry Moneta zadnjih 8 godina radi kao potpredsjednik za
studentska pitanja na Duke sveučilištu. U središtu njegovog interesa i
svakodnevnog rada su: centralno planiranje, formiranje obrazovnih
politika i smjernica te koordiniranje aktivnosti vezanih uz podršku
studentima kroz službe za studente. Cijeli svoj radni vijek je proveo u
visokom obrazovanju i ima vrlo dobar uvid u sustav obrazovanja SADa. Trenutno, kao Fulbright stipendist boravi na Sveučilištu u Zagrebu.

