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Konferenciju Hrvatski kvalifikacijski okvir: znanje i kreativnost organizira Nacionalno vijeće za razvoj
ljudskih potencijala Republike Hrvatske.
Nacionalno vijeće za razvoj ljudskih potencijala razmatra i predlaže javne politike s ciljem da se
ljudski i društveni kapital razviju i iskoriste na optimalan način i tako stvori poticajna okolina za
svakog pojedinca, ali i uvjeti za održiv ekonomski i društveni razvoj. Nacionalno vijeće osnovano je
odlukom Hrvatskog sabora u lipnju 2014. godine, a započelo je s radom u rujnu 2014. godine te je
održano deset sjednica. Vijeće je, među ostalim, donijelo preporuke koje se odnose na utvrđivanje
upisnih kvota u srednjoškolskom i visokom obrazovanju, a u izradi su preporuke o modelu primjene
Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira prema razinama obrazovanja. Nacionalno vijeće za razvoj ljudskih
potencijala organizira konferenciju kako bi se šira javnost upoznala s važnim pitanjima za razvoj
Republike Hrvatske koja se temelje na poticanju ulaganja u znanje s naglaskom na kreativnost i
buduće potrebe tržišta rada.
Konferenciju će otvoriti predsjednica Nacionalnog vijeća za razvoj ljudskih potencijala, prof. dr. sc.
Ružica Beljo Lučić. Idejna je nositeljica konferencije prof. dr. sc. Blaženka Divjak, članica Nacionalnog
vijeća. Prof. dr. sc. Neven Budak, predsjednik Posebnoga stručnog povjerenstva za provedbu
Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije i koordinaciju strategija i djelovanja na području
obrazovanja i znanosti, ugradit će rad Nacionalnog vijeća u kontekst provođenja spomenute
strategije, dajući osvrt na Hrvatski kvalifikacijski okvir kao alat za osiguravanje kvalitete u
obrazovanju.
Na konferenciji će se otvoriti rasprave o relevantnim temama, kao što su buduće potrebe za ljudskim
potencijalima Republike Hrvatske u 2030. godini te uloga Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira u
jasnijem oblikovanju pitanja i odgovora u tom kontekstu. Gospodin Vladimir Kvetan, stručnjak iz
Europskog centra za razvoj strukovnog obrazovanja, predstavit će model predviđanja potrebnih
vještina na tržištu rada.
Kako Nacionalno vijeće za razvoj ljudskih potencijala daje preporuke za nacionalne politike koje
temelji na istraživanjima i pouzdanom donošenju odluka, tako je i ova konferencija prilika za mlade
istraživače da predstave svoje radove i pokrenu širu raspravu o temama kojima se bave, na primjer
zapošljivošću mladih u zemljama Europske unije ili ponudom i potražnjom visokoobrazovnih
kvalifikacija u Republici Hrvatskoj. Kroz plakate i prezentacije dobit će se uvid u šesnaest značajnih
istraživačkih tema koje pridonose razumijevanju i unapređenju budućih potreba tržišta rada, ali i
načina da se na njih odgovori. Na završetku konferencije bit će proglašen i najbolji istraživački rad, a
istraživaču uručena novčana nagrada. Uz mlade istraživače, razvojnim politikama pridonose i projekti
financirani iz sredstava Europske unije koji vode ka kvalitetnom i relevantnom visokom obrazovanju.
Na konferenciji će se predstaviti osam projekata te njihovi predviđeni ili ostvareni rezultati, odnosno
otvorena pitanja u provedbi projekta. Izloženim plakatima dat će se vizualni prikaz istraživačkih
radova i projekata.
Konferencija će se dotaknuti i međunarodne dimenzije visokog obrazovanja. Kroz združene studije
koji omogućuju umrežavanje hrvatskih visokih učilišta s visokim učilištima u inozemstvu studenti
imaju priliku svoje studentske obveze realizirati na centrima izvrsnosti u inozemstvu. Združenošću u
samoj ideji studija gradi se njihov međunarodni karakter. Panel raspravom o Hrvatskom
kvalifikacijskom okviru postavlja se pitanje koliko je Hrvatski kvalifikacijski okvir primjeren kao alat
za razvoj ljudskih potencijala.
Sudjelujući u raspravama na konferenciji zajedno gradimo viziju uspješne Hrvatske.
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