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Konferencija

Bolonjski proces - ulaznica za
uspješnu karijeru

HRVATSKA JAVNA UPRAVA

Konferencija je održana u Kristalnoj dvorani hotela Westín u Zagrebu 9.
srpnja 2008. Sudjelovali su dr. sc. Dragan Primorac, ministar znanosti, ob
razovanja i športa, Ivica Mudrinić, predsjednik Gospodarsko-socijalnog vi
jeća, Vincent Degert, voditelj Delegacije Europske komisije u Hrvatskoj,
Vilim Ribić, dopredsjednik Gospodarsko-socijalnog vijeća, akademik Dá
niel Rukavina, predsjednik Rektorskog zbora Republike Hrvatske, dr. sc.
Radovan Fuchs, državni tajnik u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i špor
ta, mr. sc. Zoran Pićuljan, zamjenik državnog tajnika u Središnjem držav
nom uredu za upravu, dr. sc. Mile Dželalija, voditelj operativnog tima za
potporu Povjerenstvu za izradu hrvatskog kvalifikacijskog okvira, mr. sc.
Sandra Bezjak, načelnica Odjela za visoko obrazovanje u Agenciji za zna
nost i visoko obrazovanje, Darinko Bago, predsjednik Uprave Končar gru
pe, mr. sc. Nenad Bakić, Moj-posao.net, direktor Grupa Selectio d.o.o.,
Ankica Paun Jarallah, ravnateljica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, dr.
sc. Slavica Singer, predsjednica Upravnog odbora Centra za politiku razvo
ja malih i srednjih poduzeća i poduzetništva i članica Nacionalnog vijeća
za konkurentnost, Ozren Jureković, glavni direktor Veleučilišta VERN,
mr. sc. Gojko Ostojić, dekan Visoke poslovne škole Libertás, i dr. sc. Pero
Lučin, predsjednik Upravnog odbora Nacionalne zaklade za znanost, viso
ko školstvo i tehnologijski razvoj Republike Hrvatske.

Konferencij u je otvorio ministar znanosti, obrazovanja i športa dr. sc. Dra
gan Primorac. Između ostaloga, istaknuo je da Hrvatska treba što prije
postati društvo znanja. Napomenuo je da Hrvatska u ovom trenutku ima
oko 15 posto visokoobrazovanih građana, a cilj je da se do 2018. dostigne
prosjek zemalja EU. Ministar je ocijenio da bi upisne kvote na visokim
učilištima trebalo uskladiti sa stvarnim potrebama na tržitu rada i najavio
donošenje uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u državnoj službi.
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Kada je riječ o mogućnosti zapošljavanja prvostupnika u privatnom sekto
ru, predsjednik Gospodarsko-socijalnog vijeća Ivica Mudrinić istaknuo je
da se sistematizacijom radnih mjesta treba omogućiti lakši ulazak prvos
tupnika na tržište rada. Voditelj Delegacije Europske komisije u Hrvat
skoj Vincent Degert smatra da treba jasno uskladiti obrazovanje i potrebe
tržišta rada. Treba poticati pokretljivost studenata, jer to obogaćuje i hr
vatsko tržište i EU. Dopredsjednik Gospodarsko-socijalnog vijeća Vilim
Ribić upozorio je na upisne kvote koje nisu usklađene s potrebama tržišta
rada i na to da ne postoji jedinstvena upisna politika. Predsjednik Rektor
skog zbora Republike Hrvatske akademik Daniel Rukavina upozorio je
na nedostatak doktora znanosti. Godišnje u Hrvatskoj doktorira oko 350
studenata, a po njegovoj procjeni potrebno ih je oko 700. Državni tajnik u
Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa dr. sc. Radovan Fuchs smatra
da bi država morala biti u poziciji određivati koliki broj studenata namje
rava financirati s obzirom na potrebe tržišta rada, dok bi visoka učilišta
samostalno mogla upisivati studente ovisno o vlastitom kapacitetu.

Pivi val prvostupnika izašao je na tržište rada. Konferencija je trebala odgovo
riti na pitanje gdje bi se ti prvostupnici zaposlili. Jasan odgovor nismo dobili.
Damir Mikolji* i Marko Glamočak**

Damir Mikolji, apsolvent stručnog studija javne uprave na Društvenom veleučilištu
u Zagrebu (3rd year student of the public administration study at thè Social Sciences Polytechnic in Zagreb)
** Marko Glamočak, upravni pravnik (administrative lawyer)
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Za nas je posebno zanimljivo bilo izlaganje zamjenika državnog tajnika u
Središnjem državnom uredu za upravu mr. sc. Zorana Pičuljana na temu
Zapošljavanje prvostupnika i stručnih prvostupnika u tijelima državne i javne
uprave. Pičuljan je otvorio izlaganje ocjenom da u javnoj upravi nedostaje
visokoobrazovanih službenika, a struktura postojećih nije zadovoljavajuća.
Najavio je donošenje nove uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u državnoj
službi u kojoj bi se, kao uvjet za prijam, izjednačili sveučilišni i stručni stu
diji. Prvostupnici bi u državnoj službi obavljali dio poslova za koje je do
sada bila potrebna visoka stručna sprema kao i poslove dosadašnje više
stručne spreme. Pičuljan je predložio povećanje prvostupničkih kvota i sa
mo iznimno zapošaljavanje službenika sa srednjom stručnom spremom u
sljedeće tri do četiri godine. Napomenuo je da je Hrvatska jedina zemlja
u jugoistočnoj Europi koja nema sveučilišni diplomski studij javne uprave
koji bi obrazovao magistre javne uprave.

