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SKUPINA ZA PRAĆENJE BOLONJSKOG PROCESA NEZAVISNOG SINDIKATA ZNANOSTI I VISOKOG OBRAZOVANJA 
 
PRIOPĆENJE ZA JAVNOST  
  

Radna skupina za praćenje Bolonjskog procesa Sindikata znanosti, raspravljajući o nacrtu prijedloga 
Zakona o akademskim i stručnim nazivima, kojega Hrvatskom saboru po hitnom postupku predlaže 
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, zaključila je da se ne slaže s prijedlogom prema kojem bi se svima 
koji su po ranijim propisima stekli višu stručnu spremu, automatski priznao status prvostupnika (bakalaureat), tj. 
prvi stupanj visoke stručne spreme.    
            Poštujući načelo cjeloživotnog obrazovanja i pravo pojedinca na trajno obrazovanje, Bolonjska skupina 
Sindikata zalaže se za otvaranje širokih mogućnosti nastavka obrazovanja nakon svih, pa tako i nakon 
dvogodišnjih stručnih studija, ali putem obrazovnim procesom  postignutih, a ne administrativnim putem 
 priznatih kvalifikacija. 

Bolonjska skupina Sindikata podržava stav Vijeća veleučilišta i visokih škola Hrvatske da se u prijedlog 
predmetnog Zakona uvrste odredbe o nužnosti polaganja razlikovnih ispita za sve one koji žele postići višu 
razinu  obrazovanja, kao i da se odgovarajuća znanja i vještine stečene tijekom višegodišnjeg rada i prakse, 
vrednuju i priznaju tijekom postupka polaganja razlikovnih ispita. Bolonjska skupina smatra da se jedino na taj 
način može očuvati ujednačenost kvalitete stručnog visokog obrazovanja u Hrvatskoj, ne dovodeći pri tome u 
pitanje pravnu jednakost ni sadašnje niti bivše studente stručnih studija.  

Ovakav prijedlog Bolonjske skupine Sindikata i Vijeća veleučilišta i visokih škola Hrvatske sukladan je 
i s Europskim kvalfikacijskim okvirom, kojeg će i Hrvatska prihvatiti tijekom usklađivanja svog obrazovanja s 
europskim obrazovnim standardima.   

Usljed prijedloga Ministarstva Hrvatska će pukim administrativnim putem preko noći dobiti 150.000 
visokoobrazovanih ljudi i postotak od 7% ljudi s fakultetskom diplomom na umjetan način uvećati. O tome 
nismo informirali EU u vrijeme pregovora.  

Također, prijedlog Ministarstva ovim postupkom degradira važnost kategorije prvostupnik u okviru 
Bolonjskog procesa.  

Sve to, a posebno procedura hitnog postupka, ne čini se racionalnim rješanjem, uslijed čega se otvara 
pitanje motiva koje je teško naći u sferi visokog obrazovanja, već prije u sferi politike.    

 
Za Bolonjsku skupinu Sindikata znanosti 
 

dr. sc. Krunoslav Pisk, predsjedavajući, v.r.  
 

Zagreb, 13. ožujka 2007.  
 

BOLONJSKA SKUPINA SINDIKATA ZNANOSTI 
 

Bolonjsku skupinu Sindikata znanosti čine profesori, znanstvenici i studenti sa sveučilišta, znanstvenih instituta, iz politike i sindikata.  
 

ČLANOVI: prof.dr. Zrinjka Glovacki-Bernardi, prof.dr. Aleksa Bjeliš, prof.dr. Gvozden Flego, prof.dr. Branko Jeren, prof.dr. Ljubo Jurčić,            
prof.dr. Slavko Krajcar, prof.dr. Pero Lučin, prof.dr. Mladen Havelka, Denis Avdagić,Vedran Tare, Vanja Ivošević, Elvira Marinković Škomrlj,           
prof. dr. Zvonimir Šikić, akademkinja Sibila Jelaska, dr. Krunoslav Pisk, dr. Petar Pervan, akademik Ivo Šlaus, Vilim Ribić 
SAVJETODAVNA ULOGA: Marin Bakša, Ivan Čirjak, Danijela Dolenec. 
 

Italicom su označene osobe koje su sudjelovale na sastanku o temi ovoga priopćenja. 
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