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Poštovane kolegice i kolege, studentice i studenti, alumniji, 

 

Vjerujemo da ste do sada već upoznati od strane Vaših studentskih predstavnika o mogućnosti 

potencijalnog spuštanja razina studentima stručnih specijalističkih diplomskih studija. Prije svega 

želimo naglasiti važnost binarnog sustava u obrazovanju RH te objasniti pojam Hrvatskog 

kvalifikacijskog okvira. Hrvatski kvalifikacijski okvir je instrument uređenja sustava kvalifikacija u 

Republici Hrvatskoj pomoću kojeg se treba osigurati prohodnost i kvaliteta kvalifikacija na temelju 

ishoda učenja, a s ciljem povezivanja razina kvalifikacija u Republici Hrvatskoj s razinama kvalifikacija 

Europskog prostora visokog obrazovanja. Poslodavci će raspisivati natječaje za radna mjesta te će se 

kroz razine HKO-a vrednovati sva znanja, vještine i kompetencije studenata, diplomanata i 

alumnija stečena tijekom studija. Sve zemlje Europske Unije implementirale su svoje nacionalne 

kvalifikacijske okvire na temelju Europskog kvalifikacijskog okvira. Jedan od glavnih ciljeva 

Europskog kvalifikacijskog okvira je poticati i omogućiti mobilnost studenata unutar EU.  

 

U tijeku je Javna rasprava na temelju koje će se odrediti budućnost studenata stručnih studija u 

RH. Izmjene i dopune Zakona o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru predložene su kroz glavni i 

alternativni prijedlog od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja. Javna rasprava u sklopu 

procedure izmjena i dopuna navedenoga Zakona traje do 07.04.2017. godine.   

 

Vijeće studenata veleučilišta i visokih škola podupire glavni prijedlog Ministarstva znanosti i 

obrazovanja  kojim se predlaže da sveučilišni diplomski studiji i integrirani preddiplomski i diplomski 

sveučilišni studiji ostanu (kao što su bili i do sada) na istoj razini (razina 7.1) sa specijalističkim 

diplomskim stručnim studijima, dok bi se poslijediplomski specijalistički studiji definirali na razini 

7.2. Činjenica je da su oduvijek (od kada je pokrenuta procedura izrade HKO-a) sveučilišni 

diplomski i specijalistički diplomski stručni studiji bili na istoj razini. 

 

U Hrvatskoj 55 tisuća studenata (trećina studentske populacije) studira na stručnim studijima koji 

se izvode na sveučilištima, veleučilištima i visokim školama. Smatramo kako je glavni prijedlog koji 

svrstava specijalističke diplomske stručne studije i sveučilišne diplomske studije na razinu 7.1.  
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logičan, a budući da se navedeni studiji razlikuju isključivo po vrstama ishoda učenja. Smatramo da 

bi svaki drugi ishod osim prihvaćanja glavnog prijedloga Ministarstva znanosti i obrazovanja bio 

neprihvatljiv, budući da binarni sustav Republike Hrvatske vrednuje sveučilišni i stručni stup visokog 

obrazovanja kao jednakovrijedne vrste obrazovnog procesa. 

Smatramo da alternativni prijedlog u sklopu kojeg se specijalističke diplomske stručne studije 

stavlja na nižu podrazinu u odnosu na sveučilišne diplomske nije prihvatljiv s obzirom na jednako 

opterećenje ECTS bodovima kod obje vrste studija. U slučaju prihvaćanja alternativne opcije 

Hrvatski sustav obrazovanja postao bi jedini s podrazinama, odnosno razlikama u sklopu 

nacionalnog kvalifikacijskog okvira u usporedbi s drugim Europskim zemljama koje imaju binarni 

sustav visokog obrazovanja. 

 

Važno je naglasiti da ovaj Zakon ima direktan utjecaj na 55 tisuća studenata, stoga pozivamo sve 

studente i cjelokupnu zainteresiranu javnost da se uključe u javnu raspravu (e-savjetovanje) i 

iznesu svoje mišljenje kako bi se donio što učinkovitiji, pravedniji i bolji Zakon o Hrvatskom 

kvalifikacijskom okviru. 

 

Samu javnu raspravu te dodatna obrazloženja vezano za izmjenu Zakona imate na sljedećem linku 

https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=4952. Kako bi sudjelovali u javnoj 

raspravi neophodna je registracija samog korisnika na navedenoj stranici. 

 

Ovim putem apeliramo na Vas da sudjelujete u javnoj raspravi svojim konstruktivnim 

argumentima. Za sve dodatne informacije možete se obratiti Vašim studentskim predstavnicima koji 

su upoznati s tematikom, procedurom te očekivanjima.  

 

S poštovanjem 

 

Vijeće studenata VIVS RH . 


