NACIONALNO VIJEĆE ZA RAZVOJ LJUDSKIH
POTENCIJALA

OZNAKA:

NVRLJP-00016-19-0005

Zagreb,

16. svibnja 2019.

ZAPISNIK
s 31. sjednice Nacionalnog vijeća za razvoj ljudskih potencijala
održane 7. ožujka 2019. godine u Hrvatskoj udruzi poslodavaca
s početkom u 14.00 sati
Sjednici su prisustvovali sljedeći članovi Nacionalnog vijeća: Ružica Beljo Lučić, Ana
Tecilazić Goršić, Jasminka Martinović, Duško Pavletić, Mirjana Zećirević, Ivan Šutalo,
Berislav Božanović, Ninoslav Šćukanec Schmidt, Žarko Bošnjak, Emita Blagdan, Mirjana
Šlat, Božo Pavičin, Hrvoje Josip Balen, Anica Milićević Pezelj, Mirela Lekić
Članovi Nacionalnog vijeća koji su se ispričali zbog izostanka sa sjednice: Mira Lenardić,
Željko Stipić, Radomir Delić, Ivana Čuković-Bagić, Danijela Žagar
Osim članova Nacionalnog vijeća sjednici su prisustvovali: Josipa Češnovar (MZO).
Ad 1.
Jednoglasno je usvojen dnevni red sjednice:
1. Usvajanje dnevnog reda 31. sjednice
2. Usvajanje zapisnika s 30. sjednice
3. Obavijesti
4. Okvirni program rada Nacionalnog vijeća za razvoj ljudskih potencijala do lipnja
2019.
5. Okrugli stol Nacionalnog vijeća za razvoj ljudskih potencijala i Foruma za
cjeloživotno profesionalno usmjeravanje i razvoj karijere
6. Rasprava o potencijalnoj promjeni statusa Agencije za strukovno obrazovanje i
obrazovanje odraslih i Agencije za odgoj i obrazovanje
7. Utvrđivanje metodologije praćenja učinaka pojedinih akata i dokumenata
Nacionalnalnog vijeća za razvoj ljudskih potencijala
8. Osvrt na primjenu alata i metodologije HKO-a u visokom obrazovanju nastavno na
dopis AZVO-a: Primjena novog modela reakreditacije visokih učilišta – iskustva u
primjeni
9. Razno
Ad 2.
Usvojen je zapisnik s 30. sjednice nakon što je na prijedlog Berislava Božanovića uvrštena
izmjena vezana uz koncept vanjskog vrednovanja ishoda učenja te je tablica Okvirnog
programa rada uklonjena iz zapisnika.

Ad 3.
Predsjednica Nacionalnog vijeća prof. dr. sc. Ružica Beljo Lučić izvijestila je o aktivnostima
sektorskih vijeća koje su održane nakon 30. sjednice Nacionalnog vijeća. U prostorima
Visokog učilišta Algebra je u organizaciji Ministarstva rada i mirovinskoga sustava održana
radionica o Nacionalnoj klasifikaciji zanimanja 15. veljače 2019. za sektore I. Poljoprivreda,
prehrana i veterina; XIX. Pravo, politologija, sociologija, državna uprava i javni poslovi, XXI.
Odgoj, obrazovanje i sport i SV XXIV. Sigurnost i obrana. Dana 4. veljače 2019. održana je
četvrta sjednica Sektorskog vijeća XV. Matematika, fizika, geografija, geofizika, kemija i
biologija. Najavljena je sjednica Sektorskog vijeća XI. Promet i logistika (ožujak 2019.).
Objavljen je i Javni poziv za iskazivanje interesa za vanjske stručnjake sektorskih vijeća
(razdoblje: 21. veljače 2019. - 31. prosinca 2019) kojim se traži prijava kandidata za uspostavu
evidencije potencijalnih vanjskih sektorskih stručnjaka koji će sudjelovati u poslovima
vrednovanja kao potpora radu sektorskih vijeća. Djelomično su ponovljeni javni pozivi za
odabir članova sektorskih vijeća I., VI., VII. u novome mandatu (razdoblje poziva) 21. veljače
2019. – 6. ožujka 2019. koji su se odnosili na odabir: jednoga sektorskog stručnjaka
predstavnika reprezentativnih sindikata gospodarskoga sektora za člana Sektorskog vijeća I.
Poljoprivreda, prehrana i veterina; jednoga sektorskog stručnjaka predstavnika poslodavaca i
jednoga sektorskog stručnjaka predstavnika reprezentativnih sindikata gospodarskoga sektora za
članove Sektorskog vijeća VI. Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija; jednoga sektorskog
stručnjaka predstavnika poslodavaca i predstavnika obrazovne ustanove za člana Sektorskog
vijeća VII. Elektrotehnika i računarstvo.
Osim toga, predsjednica je izvijestila Nacionalno vijeće da je Godišnje izvješće o radu
NVRLJP-a u 2018. godini upućeno ministrici prof. dr. sc. Blaženki Divjak te u Hrvatski sabor
18. veljače.
Ad 4.
Raspravljen je nacrt Okvirnog programa rada NVRLJP-a do lipnja 2019. godine.
Slijedom rasprave dogovorene su sljedeće izmjene:
- briše se točka 6. Izrada Smjernica za pisanje programa za osnovno i srednjoškolsko
obrazovanje primjenom HKO-a;
- briše se točka 9. Rasprava o preporuci za osnivanje centara za cjeloživotno učenje i
obrazovanje pri visokim učilištima kao potporu za poticanje i koordiniranje aktivnosti vezanih
uz cjeloživotno učenje i obrazovanje, koji bi uključivali i studije s djelomičnim opterećenjem
kao formalni oblik cjeloživotnog obrazovanja koji završava odgovarajućom kvalifikacijom.
Nakon rasprave usvojen je Okvirni program rada.
Ad 5.
Dana 15. veljače 2019. u Ministarstvu rada i mirovinskoga sustava održan je radni sastanak u
svrhu pripreme Okruglog stola Nacionalnog vijeća i Foruma za cjeloživotno profesionalno
usmjeravanje i razvoj karijere, na kojem su sudjelovali Irena Bačelić, Ružica Beljo Lučić,
Anica Milićević Pezelj, Emita Blagdan, Petar Lagator, Jurica Dugandžić, Gordana Pažin,
Dario Baron i Petra Kremenjaš. Na sastanku je predložen radni naziv okruglog stola: Kako
motivirati radnike za stjecanje kompetencija traženih na tržištu rada? Ideja je promovirati
cjeloživotno učenje kroz stjecanje djelomičnih kvalifikacija, profesionalno usmjeravanje,
mjere Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i predstaviti tražena zanimanja. Potencijalno bi se
obuhvatile ciljne skupine iz pet županija: Osječko-baranjske, Vukovarsko-srijemske,
Požeško-slavonske, Virovitičko-podravske i Brodsko-posavske županije.

Na sjednici je utvrđen datum održavanja sjednice Nacionalnog vijeća i Okruglog stola
Nacionalnog vijeća i Foruma za cjeloživotno profesionalno usmjeravanje: četvrtak, 9. svibnja
i petak, 10. svibnja. Članovi Hrvoje Balen i Berislav Božanović poslat će prijedloge svojih
tema za izlaganje na Okruglom stolu, a pripremni sastanak održat će se nakon 15. ožujka.
Ad 6.
U skladu s Okvirnom programom rada provedena je rasprava o potencijalnoj promjeni statusa
Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih i Agencije za odgoj i obrazovanje,
pri čemu je uzeto u obzir da se u Planu zakonodavnih aktivnosti Vlade Republike Hrvatske za
2019. nalazi Zakon o Agenciji za odgoj, opće i strukovno obrazovanje. Na sljedećoj sjednici
potrebno je donijeti odluku hoće li NVRLJP izraditi preporuku na ovu temu prije objave
nacrta zakonskog prijedloga.
Ad 7.
Sukladno Okvirnom programu rada raspravljena je moguća metodologija praćenja učinaka
pojedinih akata i dokumenata Nacionalnog vijeća za razvoj ljudskih potencijala. Dogovoreno
je da koordinaciju ove aktivnosti preuzme prof. dr. sc. Ružica Beljo Lučić služeći se popisom
izrađenih akata Nacionalnog vijeća koji je dostavilo Ministarstvo znanosti i obrazovanja.
Utvrđeno je da će se pojedini akti pratiti prema točkama (preporukama) služeći se konceptom
„semafora“ kako bi se utvrdilo u kojem je postotku dokument prihvaćen.
Ad 8.
Nacionalno vijeće raspravilo je o dopisu kojim Agencija za znanost i visoko obrazovanje
obavještava Nacionalno vijeće o iskustvima primjene novog modela reakreditacije visokih
učilišta. Nakon rasprave o primljenom dokumentu dogovoreno je da će NVRLJP pripremiti
odgovor na dopis AZVO-a.
Ad 9.
Član Berislav Božanović će članovima NVRLJP-a najkasnije do 1. travnja dostaviti Koncept
vanjskog vrednovanja koji je predviđen Okvirnim programom rada do lipnja 2019, a MZO će
svim članovima ponovno poslati nacrt dokumenta Preporučeni profil stručnjaka za
metodologije i alate Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira koji je izradio Žarko Bošnjak.
Sljedeća sjednica planirana je za 11. travnja u 13 sati.
Sjednica je završila u 17 sati.

Zapisnik sastavila:

Josipa Češnovar

Zapisnik odobrila:

prof. dr. sc. Ružica Beljo
predsjednica Nacionalnog vijeća

Lučić,

