9. i 10. travnja 2010.,
Fakultet organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu
Varaždin, Pavlinska 2
Reforma visokog obrazovanja: inventura 2010.
1.dan: petak, 9. 4. 2010.
8:30 – 9:00 Registracija
9:00 – 9:30 Otvorenje
Pozdravni govori:
 Prof. dr. sc. Tihomir Hunjak, Dekan Fakulteta organizacije i informatike Sveučilišta u
Zagrebu
 Prof. dr. sc. Aleksa Bjeliš, Rektor Sveučilišta u Zagrebu
 Prof. dr. sc. Jasmina Havranek, Ravnateljica Agencije za znanost i visoko obrazovanje

9:30 – 13:00 – Tema I: preddiplomski i diplomski studiji: analiza stanja,
problemi i izazovi za budude razdoblje
Pitanja za raspravu:
Kako je provedena formalna prilagodba na bolonjski sustav (3+2+3; 4+1+3)? Je li
bolonjski proces pridonio kvalitetnijem visokom školstvu u Hrvatskoj? Kako na
promjene reagiraju poslodavci a kako nastavnici i studenti? Kako se uvodi koncept
ishoda učenja i ECTS bodova? Je li vrijeme studiranja skradeno? U kojoj mjeri
kontinuirano pradenje studenata pridonosi boljem postizanju ishoda učenja i/ili
povedanoj prolaznosti? Kako funkcionira sustav upravljanja kvalitetom na
sveučilištima? Kakva je formalna regulativa autonomije sveučilišta i vrednovanja
studijskih programa? Koju ulogu u sustavu imaju Nacionalno vijede za visoko
obrazovanje, sveučilišta, Agencija za znanost i visoko obrazovanje i Ministarstvo
znanosti, obrazovanja i športa? Koji je najvedi uspjeh vezan uz bolonjski proces? Gdje
smo stvorili nove probleme? Koji su prioriteti hrvatskog visokog obrazovanja u
sljedede 2 godine?
Moderatorica: Prof. dr. sc. Blaženka Divjak, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike
9:30 – 9:50 - Kvaliteta preddiplomskih i diplomskih studija
Sudjeluju:
 9:50 – 10:20 Prof. dr. sc. Vedran Mornar, Nacionalno vijede za visoko obrazovanje - Stanje
preddiplomskih i diplomskih studija u RH i planovi razvoja
 10:20 – 10:50 Prof. dr. sc. Ljiljana Pinter, Sveučilište u Zagrebu - Preddiplomski i diplomski
studiji na Sveučilištu u Zagrebu: kvaliteta, problemi, planovi
10:50 – 11:20 Pauza za kavu


11:20 – 11:50 Prof. dr. sc. Jasmina Havranek, Agencija za znanost i visoko obrazovanje Budude aktivnosti i akreditacija u RH - osvrti na svjetske trendove
11:50 – 13:00 Rasprava i zaključci
13:00 - 14:30 – Ručak (Restoran „Park“)

14:30 – 17:00 - Tema II: financiranje sveučilišta
Pitanja za raspravu:
Kako se može ocijeniti stanje u financiranju sveučilišta u Hrvatskoj? Postoji li model
raspodjele javnih sredstava za visokoškolske institucije? Postoje li planovi
Ministarstva i Vlade za financiranje visokog školstva u Hrvatskoj? Jesu li studentske
školarine nužne za sustav visokog školstva u Hrvatskoj? Postoji li alternativa
školarinama?Jesu li sveučilišta razvila financijsku autonomiju? Raspoređuju li se
sredstva sukladno kriterijima? Postoje li jasni kriteriji za trošenje sredstava od
studentskih školarina? Koji elementi ulaze u studentski standard i kako su financirani?
Koji su prioriteti u financiranju visokog školstva u Hrvatskoj u sljedede dvije godine?
Moderator: Šime Višid, Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu
Sudjeluju:





14:30 – 14:50 Prof. dr. sc. Pero Lučin, Sveučilište u Rijeci
14:50 – 15:20 Prof. dr. sc. Tihomir Hunjak, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i
informatike - Financiranje visokog obrazovanja i participacije studenata
15:20 – 15:40 Prof. dr. sc. Petar Filipid, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Splitu Makroekonomija visokog školstva
15:40 – 16:00 Jelena Miloš, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu - Uloga studenata u
financiranju visokog obrazovanja
16:00 - 16:20 Pauza za kavu





16:20-16:40 Mr.sc. Ninoslav Šdukanec, Institut za razvoj obrazovanja – TEMPUS projekt
ACCESS
16:40-17:00 Mr. sc. Luka Juroš, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa - Financiranje
visokog obrazovanja - pogled MZOŠ-a
17:00-18:00 Rasprava

18:30 Druženje uz buffet (Restoran „Raj“)

2.dan: subota, 10. 4. 2010.
9:00 – 11:45 - Tema III: doktorski studiji i europski fondovi za istraživanje i razvoj
Pitanja za raspravu:
Što je potrebno učiniti za optimalizaciju doktorskih studija? Kako postidi vedu učinkovitost
doktorskih studija? Je li potrebno umrežavanje doktorskih studija na nacionalnoj razini? Kako
premostiti problem financiranja doktorskih studija?
Moderatorica: Prof. dr.sc. Melita Kovačevid, Sveučilište u Zagrebu, Prorektorica za znanost i
tehnologiju i član Upravnog odbora Vijeda za doktorsku naobrazbu Udruge europskih sveučilišta (EUA
CDE)
Sudjeluju:
 9:15 – 9:45 Prof. dr. sc. Danica Škara, Sveučilište u Splitu - Reforma doktorskih studija: EU
smjernice
 9:45 – 10:15 Prof. dr. sc. Neven Budak, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet - Doktorska
izobrazba u društveno-humanističkom području
 10: 15 – 10:45 Prof. dr. sc. Ignac Lovrek, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i
računarstva - Doktorska škola
10:45 – 11:45 Rasprava
11:45-13:15 – Ručak (Restoran „Park“)
13:15 – 17:00 - Tema IV: Hrvatski kvalifikacijski okvir
Pitanja za raspravu:
Zadovoljava li postojedi obrazovni sustav potrebe tržišta rada, pojedinca i društva opdenito?
Jesmo li izgradili prihvatljivo razumijevanje osnovnih elemenata kvalifikacijskog sustava,
pristupanja obrazovnom sustavu, prohodnosti, stjecanja kvalifikacija te pouzdanosti i
odgovornosti? Mogu li Europski i Hrvatski kvalifikacijski okviri, te nacionalni kvalifikacijski
okviri drugih zemalja uvesti prihvatljivu mobilnost građana, cjeloživotno učenje, odgovornost
svih dionika i pouzdanost cijelog sustava, odnosno, izgraditi društvo znanja i socijalne
uključivosti? Kakav sustav želimo za priznavanje prethodnog učenja i kakav za vrjednovanje
neformalnog i informalnog učenja? Koje nam klase djelomičnih kvalifikacija trebaju? Kakva
nam institucionalna osnova treba za daljnje koordiniranje i razvoj?
Moderator: Prof. dr. sc. Mile Dželalija, Sveučilište u Zadru
Sudjeluju:






13:15 – 13:45 Prof. dr. sc. Mile Dželalija, Sveučilište u Zadru - Osnovni elementi HKO-a
13:45 – 14:15 Andrea Dokid, Hrvatska udruga poslodavaca - HKO i očekivanja gospodarstva
14:15 – 14:45 Prof. dr. sc. Nada Čikeš, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu - HKO i
Bolonjski proces
14:45 – 15:15 Doc. dr. sc. Sonja Kovačevid, Sveučilište u Splitu
15:15 – 15:45 Mirna Štajduhar, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa - IPA programi i
projekti u potpori provedbe HKO-a
15:45 – 16:00 Pauza za kavu
16:00 – 17:00 Rasprava i prijedlog zaključaka

