Hrvatski studentski zbor
Croatian Student Council

Zagreb, 12. prosinca 2020.
Temeljem članka 8. Zakona o studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama,
Hrvatski studentski zbor na svojoj 2. sjednici, održanoj 12. prosinca 2020. godine održan u
Zagrebu na adresi Savska cesta 25 i putem platforme Zoom, pod točkom 4. dnevnog reda donosi
sljedeći
ZAKLJUČAK
I.
Prihvaća se prijedlog Zaključka radnog sastanka Hrvatskog studentskog zbora povodom izrade
Nacrta prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Hrvatskom kvalifikacijskom
okviru koji se nalazi u prilogu te čini sastavni dio zaključka.
II.
Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Hrvatskog studentskog zbora,
Mateo Marušić

____________________________________

Dostaviti:
- Ministarstvu znanosti i obrazovanja
- Hrvatskom studentskom zboru
- Arhiva
Privitak:
Zaključak Radnog sastanak Hrvatskog studentskog zbora povodom izrade Nacrta prijedloga
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Hrvatski studentski zbor, na radnom sastanku Hrvatskog studentskog zbora održanog 11.
prosinca 2020. godine na rektoratu Sveučilišta u Zagrebu, adresa Trg Republike Hrvatske 14,
Zagreb i putem platforme Zoom, nakon održane rasprave, pod točkom 1. dnevnog reda
jednoglasno donosi sljedeći
ZAKLJUČAK
Zakonom o studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama (NN 71/2007) Hrvatski
studentski zbor određen je kao krovno i koordinativno predstavničko tijelo koje zastupa i
promiče interese svih studenata svih visokih učilišta u Republici Hrvatskoj, pa tako obuhvaća
studente sveučilišnih studija i studente stručnih studija. Ne dovodeći u pitanje egzistencijalnu
bitnost studenata i sveučilišnih i stručnih studija, naglašavamo distinkciju sveučilišta od
veleučilišta i visokih škola, preciziranu čl. 69. st. 2. i 3. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i
visokom obrazovanju.
(2) Sveučilišni studij osposobljava studente za obavljanje poslova u znanosti, umjetnosti i
visokom obrazovanju, u poslovnom svijetu, javnom sektoru, društvu općenito te ih osposobljava
za razvoj i primjenu znanstvenih, umjetničkih i stručnih dostignuća.
(3) Stručni studij pruža studentima primjenu razina znanja i vještina koje omogućuju obavljanje
stručnih zanimanja i osposobljava ih za neposredno uključivanje u radni proces.
Temeljem članka 3. stavka 1. i 2. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
definirane su zadaće sveučilišta te zadaće visokih škola i veleučilišta, gdje je naglašeno da
sveučilišta posjeduju znanstvenu komponentu.
(1) Zadaće sveučilišta su znanstveno, umjetničko i razvojno istraživanje, posebice ostvarivanje
znanstvenih programa od strateškog interesa za Republiku Hrvatsku, umjetničko stvaralaštvo
i stručni rad te na njima utemeljeno preddiplomsko, diplomsko i poslijediplomsko obrazovanje.
Svoje zadaće sveučilište ostvaruje u skladu s potrebama zajednice u kojoj djeluje.
(2) Zadaće visokih škola i veleučilišta su stručno visoko obrazovanje, umjetnička i stručna
djelatnost u skladu s potrebama zajednice u kojoj djeluju.
Također, ove razine studija nemaju zajednički minimalni i objektivni standard, primjerice
državnu maturu, kao kriterij upisa istih.
Podržavamo rješenje i raspravu o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru, samo ako je na tragu
potvrđivanja, nadopunjivanja i realizacije u praksi, ostalih zakona i podzakonskih akata koji se
odnose na visoko obrazovanje. Prije svega, HKO kao alat kojim se uređuje cjelokupni sustav
kvalifikacija na svim obrazovnim razinama u Republici Hrvatskoj kroz standarde temeljene na
ishodima učenja te usklađene s potrebama pojedinca i društva u cjelini, mora biti snažno
povezan s procesima osiguranja kvalitete u obrazovanju- upravo kako bi bio instrument jačanja
transparentnosti i povjerenja između različitih dionika sustava obrazovanja i tržišta rada. Dakle,
nesumnjivo i nedvojbeno apeliramo na nužnost uspostavljanja efikasnih sustava osiguranja
kvalitete između predloženih razina kako bi se osiguralo stvarno ostvarivanje ishoda učenja te
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kvalitetno obrazovanje, pri različitim vrstama studija. Ispunjenje ovih ciljeva, misao je vodilja,
kvalitetnom kvalifikacijskom okviru koji će donijeti zadovoljstvo svih dionika sustava.
Nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama zakona o Hrvatskom kvalifikacijskom
okviru koji je u proceduri je kompromisno rješenje koje u ovom trenutku imamo te isto
prihvaćamo.

Predsjednik Hrvatskog studentskog zbora,
Mateo Marušić
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