Hrvatski studentski zbor
Plan i program rada za mandatno razdoblje
akademska godina 2021./2022.
Hrvatski studentski zbor krovno je predstavničko tijelo studentica i studenata sveučilišta,
veleučilišta i visokih škola u Republici Hrvatskoj. Kao dva osnovna cilja studentskih zborova
su predstavljanje i zalaganje za studente u visokom obrazovanju i provođenje projekata koji su
u interesu studentske populacije te se Studentski zbor svakodnevno mora zalagati za podizanje
cjelokupnog studentskog standarda na svim sastavnicama, a tako i na razini visokih učilišta.
Shodno tome, kao kandidat za mjesto predsjednika iznosim pet točki programa koje će
biti imperativ u djelovanju. Program je predviđen kao svojevrsni nastavak prethodnika, s
obzirom na to da smatram da je kontinuitet u radu Hrvatskog studentskog zbora ključ napretka.
Navedene točke programa su jednako važne, a slijedom su:
1.

STUDENTSKI STANDARD

Ulaganje u razvoj studentskog standarda može se postići i povećati cjelokupno zadovoljstvo
studenata u Republici Hrvatskoj. Iako je studentski standard širok pojam, isti se može
segmentirati na nekoliko izrazito bitnih dijelova na koje kao Hrvatski studentski zbor moramo
djelovati. Studentski smještaj, studentska prehrana, stipendije i školarine su glavne stavke
studentskog standarda koje izravno utječu na živote studenata i potrebno je nastaviti s
ulaganjima u razvoj navedenih područja kako bi se svim studentima, neovisno na kojem
visokom učilištu studiraju, osigurao kvalitetan i primjeren studentski život.
Hrvatski studentski zbor mora biti predvodnik promjena i ukazivati na potencijalne probleme,
a i probleme kao i moguća rješenja koja se tiču studentskog standarda. Hrvatski studentski
zbor predstavničko je tijelo koje treba biti u kontinuiranom kontaktu sa studentskim zborovima
svih visokih učilišta i raditi na unaprjeđenju cjelokupnog studentskog standarda.
Smatram da je važno nastaviti dosadašnja praksu raspisivanja natječaja za stipendiranje
studenata od strane MZO-a te se kao predsjednik HSZ-a planiram zalagati za povećanje broja
stipendija te razvoj, odnosno uređenje uvjeta stipendiranja za posebne skupine
studenata. Studentske stipendije su veoma važne za sve studente koji ih zaslužuju, bilo da se
radi o socijalnoj nejednakosti ili stipendijama za izvrsnost čime se želi nagraditi i potaknuti
najbolje studente. Cilj tijekom narednog perioda bit će veća i bolja promocija dostupnih
stipendija na visokim učilištima, ali i šire te potaknuti studente na njihovo korištenje kako bi se
povećao postotak studenata koji primaju bilo kakvu vrstu stipendije.
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2. MEĐUNARODNA SURADNJA
Iznimno je važno raditi na daljnjoj promociji i vidljivosti Hrvatskog studentskog zbora
te se dokazati kao izuzetno važno tijelo u životu svih studenata, neovisno na kojem visokom
učilištu studiraju. Hrvatski studentski zbor se do sada pokazao kao izuzetno važno tijelo čiji
predstavnici aktivno i produktivno sudjeluju u radu Europske studentske organizacije (ESU) te
je veoma važno nastaviti dobru praksu koja se pokrenula za vrijeme prethodnika u HSZ-u.
ERASMUS program jedan je od prioriteta Ministarstva znanosti i obrazovanja i svih
studentskih skupina, a posebno Studentskih zborova. Potrebno je raditi na boljoj promociji
ERASMUS programa među studentima, ali isto tako je važno olakšati odlazak zainteresiranih
studenata na razmjenu, a posebno u dijelu koji se tiče priznavanja odslušanih kolegija od strane
matičnih institucija.
Veliku ulogu u promicanju i razvijanju međunarodne suradnje imat će i međunarodni
tajnik HSZ-a koji će biti potican da sudjeluje na različitim međunarodnim događanjima na
kojima će predstavljati Hrvatski studentski zbor, ali isto tako i na kojima će imati obavezu
usavršavanja po pitanjima međunarodne suradnje.
Pojedina visoka učilišta članovi su određenih međunarodnih mreža kao što su Europsko
sveučilište mora – SEA EU, Mlada sveučilišta za budućnost – YUFE kroz koje studenti imaju
mogućnost razmjene iskustava s kolegama drugih visokih učilišta Europe te ću se zalagati za
koordinaciju posredstvom međunarodnog tajnika s predstavnicima studenata u drugim
asocijacijama.
3. STUDENTSKA ISKAZNICA NOVE GENERACIJE (EUROPSKA I
NACIONALNA RAZINA)
Nadovezujući se na prethodnu točku plana jedinstvena studentska kartica jedan je od preduvjeta
postizanja bolje i jednostavnije mobilnosti studenata na razini Europe. Osim toga, ključni su za
promicanje sudjelovanja studenata u obrazovnim i kulturnim aktivnostima u skladu s vizijom
stvaranja europskog prostora obrazovanja do 2025. godine.
U okviru inicijative za uvođenje europske studentske iskaznice u planu je uspostavljanje
jedinstvene platforma na kojoj će studenti preko mobilne aplikacije Erasmus+ moći obavljati
sve formalnosti povezane s razdobljem mobilnosti – prije, tijekom i nakon boravka u
inozemstvu – te pronaći sve informacije koje su im potrebne da taj boravak što bolje iskoriste.
Neke od prednosti koje donosi jedinstvena Europska iskaznica:
Za studente:
•
•

jednostavan pristup nastavnom materijalu prije mobilnosti, upisi putem interneta i
automatsko priznavanje ECTS bodova
izravan pristup uslugama sveučilišta domaćina, kao što su knjižnice, prijevoz i smještaj

•

popusti za kulturne aktivnosti diljem EU-a.
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Za visoka učilišta:
•
•
•

jednostavno upravljanje cijelim procesom mobilnosti putem interneta, od odabira
studenata do priznavanja ECTS bodova
internetska identifikacija studenata, pojednostavnjena i sigurna razmjena podataka
među sveučilištima o studentima, uključujući ocjene
manje administrativno opterećenje povezano s mobilnošću studenata.

Na nacionalnoj razini, Sveučilišni računski centar (Srce) planira implementirati virtualnu
studentsku iskaznicu. Digitalizacija sustava studentskih iskaznica (iksica) je neminovna i
odveć potrebna. Studentska iskaznica će trebati ispunjavati određenje kriterije, a neke od njih
ćemo usuglasiti na sjednica Hrvatskog studentskog zbora i kao takve upućivati do
Sveučilišnog računskog centra. Kao Hrvatski studentski zbor inzistirat ćemo na uvođenju
virtualne studentske iskaznice u 2022. godini te aktivno participirati u izradi.
4. PROAKTIVNA PARTICIPACIJA U POVJERENSTVIMA NADLEŽNIH
INSTITUCIJA ZA STUDENTE I MLADE
Cilj Hrvatskog studentskog zbora mora biti orijentiran prema unaprjeđenju i osiguranju
kvalitete studiranja, a sve sa željom razvoja konkurentnosti naših visokih učilišta, odnosno
pružanja kvalitetnog visokog obrazovanja svim sadašnjim i budućim dionicima u sustavu.
Hrvatski studentski zbor će aktivno participirati na svim povjerenstvima Ministarstva znanosti
i obrazovanja te ostalih nadležnih tijela vezanih uz studente. Na sjednicama Hrvatskog
studentskog zbora aktivno će se donositi prijedlozi, stavovi i zaključci kroz koje ćemo imati
jasnu viziju i stav. Neki od važnih tijela u kojima će HSZ inzistirati na proaktivnom
djelovanju su: Rektorski zbor, Savjet za mlade Vlade Republike Hrvatske, Ekspertna radna
skupina za provođenje kurikularne reforme te u Povjerenstvu za izradu pravilnika o uvjetima i
načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehrane studenata ali i tijelu nadležnom za
izmjenu zakona/izradu novog Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju koji je
u najavi MZO za 2022. godinu.
U mandatnom razdoblju studentski predstavnici u Povjerenstvu za izradu pravilnika o uvjetima
i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehrane studenata nastavit će konstruktivnim
prijedlozima pospješiti sam rad Povjerenstva. Prijedlozi na kojima ćemo nastaviti inzistirati su:
povećanje broja novih menija i jela, izmjena visine subvencija (zdrava prehrana, meni i
sastavnice menija 80 %, brza hrana 65 %), uvođenje Smart Walleta (beskontaktno plaćanje i
uplaćivanje novca na karticu). Također, inzistirat ćemo da se rad Povjerenstva temelji na
sveobuhvatnim analizama potrošnje, odnosno konzumiranja hrane.
Isto tako, ovim putem napominjem važnost održavanja sjednica HSZ-a barem jednom mjesečno
zbog očuvanja zajedničkih snaga studentskog predstavništva, kao i međusobnog motiviranja na
razmišljanje i djelovanje. Stoga, nastojat ću održavati sjednice najmanje jednom u mjesec dana
od posljednje sjednice – online ili uživo.
Ono što su prethodni predsjednici HSZ-a imali u programu jest promjena Zakona o studentskom
zboru i drugim studentskim organizacijama koji je na snazi od 2007. godine. Isti je potrebno
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unaprijediti kako bi studentsko predstavništvo bilo još kvalitetnije i kako bi studentski
predstavnici imali primjerene uvjete za zastupanje. Također, smatram da je dosadašnji tekst
Zakona zastario, odnosno da pojedini članci, odnosno opisane stavke Zakona kao što
su djelovanje studentskih zborova i udruga, struktura studentskih organizacija u Republici
Hrvatskoj, provedbe izbora tijela studentskih organizacija te sustava nadzora i
transparentnosti njihovog djelovanja, kao i svih drugih pitanja koje definiraju rad studentskih
organizacija ograničavaju kvalitetno studentsko predstavništvo i funkcioniranje studentskih
udruga, odnosno organizacija. Potonje je potrebno stubokom promijeniti kako bi se unaprijedilo
i osnažilo studentsko predstavništvo.
5. RAD NA RAZBIJANJU NEGATIVNIH STEREOTIPA VEZANIH ZA
STUDENTSKE PREDSTAVNIKE
U mandatnom razdoblju, aktivno i sustavno ću se zalagati prema razbijanju negativne stigme
oko studentskog predstavništva. Problem je iskrivljeno javno mnijenje među određenim
studentima prema predstavnicima studenata. Treba uložiti puno vremena i truda kako bi se
percepcija negativnih stereotipa promijenila. Određena studentska populacija postavlja pitanja
poput: predstavljamo li mi zaista studente ili svoje ideale, ideale uprava; zašto se oštrije ne
borimo za njihova prava; koja je svrha studentskih izbora, ako ista skupina uvijek vodi glavnu
riječ i slično.
Cilj mi je potaknuti sveučilišne zborove da se kroz različite tribine apostrofira taj problem. Neki
od ciljevi tribina će biti:
•
•
•
•
•

Otvaranje studentskih zborova prema onima koje predstavljaju
Informiranje studenata o radu
Prikazati realnu sliku i informirati studente o volonterskom radu kojeg obavljamo
Prikazati (ne)mogućnosti djelovanja po određenim pitanjima
Promijeniti negativno stereotipe i pokazati studentima da smo i mi jedni od njih

Tribine će se odvijati na svakom sveučilištu i visokoj školi te je bitno da dopru do svakog
studenta. Tribine će biti u sklopu zajedničke, nacionalne akcije s usmjerenjem poboljšanja
studentskog predstavništva i prikazivanju dobre prakse studentskih zborova, a samim time i na
promjenu percepcije određenog dijela studente populacije na to koliko je važno studentsko
predstavništvo. Završetak nacionalne akcije studentskih zborova bila bi prezentirana i planirana
Konferencija studentskog predstavništva u prošloj akademskoj godini.
Unutar samog HSZ-a, kao motivaciju svima nama, želim primjere dobre prakse sveučilišta
isticati i prezentirati kako bi svi mi uvidjeli koje i koliko važne projekte provodimo.

Predsjednik Studentskog zbora Sveučilišta u Rijeci,
Neven Pintarić
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