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Uvod 

 Sveučilišni odjel zdravstvenih studija (SOZS) osnovan je 2011. 
godine kao sastavnica Sveučilišta u Splitu, 
 

 Po načelima Hrvatskog modela sveučilišnog obrazovanja 
zdravstvenih radnika, sveučilišni studiji zdravstvenih profesija 
usklađuju se s onima u europskom obrazovnom sustavu prema 
zahtjevima Direktive 36/2005/EU (s pripadajućim dodacima), 
Bolonjske deklaracije i Europskim kvalifikacijskim okvirom te 
priručnikom Hrvatskog kvalifikacijskog okvira, 
 

 S obzirom na različite vrste studija (stručni i sveučilišni) koje 
završavaju zdravstveni djelatnici u Republici Hrvatskoj želimo 
ukazati na različitosti i sličnosti istih te, ako je moguće, olakšati 
prepoznavanje kvalifikacija zdravstvenih djelatnika. 
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Studijski programi zdravstvenih radnika 

Zdravstvene profesije u RH 

 Zdravstvena djelatnost se u Ustavu Republike Hrvatske izdvaja 
kao djelatnost od posebnog državnog interesa za pojedinca i 
cjelokupno društvo, 

 Zbog izuzetnog društvenog značaja od 2005. godine do danas 
posebnim zakonima regulirane su zdravstvene profesije 
sestrinstva, primaljstva, fizioterapije i zdravstvenih radnika 
(sanitarno inženjerstvo, radiološka tehnologija, radna terapija i 
medicinsko laboratorijska dijagnostika), 

 Već prije su zakonom regulirane profesije (medicina, dentalna 
medicina, veterina i farmacija).  
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Studijski programi zdravstvenih radnika 

Vrste studija u visokom obrazovanju zdravstvenih radnika u RH 

 U našoj zemlji izvode se studijski programi iz područja 
zdravstvenih djelatnosti kao binarni sustav edukacije, na stručnoj 
i sveučilišnoj razini, 

 Sveučilišni odjel zdravstvenih studija Sveučilišta u Splitu od 
akademske godine 2011./12. izvodi preddiplomske sveučilišne 
studije: sestrinstva, primaljstva, fizioterapije, radiološke 
tehnologije i medicinsko laboratorijske dijagnostike te  

 diplomske sveučilišne studije: sestrinstva (od ak. god. 2011./12), 
fizioterapije i radiološke tehnologije (od ak. god. 2013./14.) 

 U svijetu se sveučilišni zdravstveni studiji odvijaju se na tri razine: 
prva (engl. bachelor degree), druga (engl. master degree) i treća 
(engl. doctor degree) razina. 
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Razine kvalifikacije 

Pridruživanje kvalifikacija razinama prema Zakonu o HKO-a 

Prema Zakonu o HKO-u razine kvalifikacija pridružuju se razinama 
studija: 
 
 razina 6: sveučilišni preddiplomski studiji; stručni preddiplomski 

studiji, 
 razina 7.1: sveučilišni diplomski studiji; specijalistički diplomski 

stručni studiji, 
 razina 7.2: poslijediplomski specijalistički studiji, 
 razina 8.1: poslijediplomski znanstveni magistarski studiji, 
 razina 8.2: poslijediplomski sveučilišni doktorski studiji; obrana 

doktorske disertacije izvan studija. 
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Razine kvalifikacije 

Pridruživanje kvalifikacija razinama HKO-a 

Donošenjem Zakona o hrvatskom kvalifikacijskom okviru (NN 22/13) 

te Pravilnika o Registru Hrvatskog kvalifikacijskog okvira (NN 62/14), 

stvoreni su preduvjeti za izradu standarda kvalifikacija i standarda 

zanimanja zdravstvenih radnika. Ovim provedbenim aktom uređuje se 

sadržaj i način vođenja Registra Hrvatskog kvalifikacijskog okvira, 

podnošenje zahtjeva za upis u Registar, sadržaj i oblik obrazaca za 

podnošenje zahtjeva, vrednovanje zahtjeva za upis, postupci upisa u 

Registar, nazivi sektora, nazivi sektorskih vijeća, način odabira i 

kriteriji za odabir članova sektorskih vijeća, opis poslova sektorskih 
vijeća te unutarnji i vanjski sustav osiguravanja kvalitete. 
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Razine kvalifikacije 

Standard kvalifikacija i standard zanimanja 

 Standard kvalifikacija je sadržaj i struktura određene kvalifikacije, 
 

 Uključuje sve podatke koji su potrebni za određivanje razine, 
obujma i profila kvalifikacije te podatke koji su potrebni za 
osiguravanje i unaprjeđenje kvalitete standarda kvalifikacije, 
 

 Standard zanimanja je popis svih poslova koje pojedinac obavlja 
u određenom zanimanju i popis kompetencija potrebnih za 
njihovo uspješno obavljanje, 
 

 Standard kvalifikacija i standard zanimanja izrađuju se na osnovu 
jasnog prikaza potreba za konkretnim kvalifikacijama i 
zanimanjima (Ministarstvo rada Republike Hrvatske). 
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Razine kvalifikacije 

Standard kvalifikacija i standard zanimanja 

Na Sveučilišnom odjelu zdravstvenih studija u tijeku je priprema 
prijave projekta (natječaj MZOS-a za unaprjeđenje standarda 
obrazovanja) izrade standarda kvalifikacija i standarda zanimanja 
prema Zakonu o HKO-u za pet zdravstvenih profesija. Partneri i 
suradnici u projektu su visoka učilišta u RH koja obrazuju zdravstvene 
profesije, komore, zdravstvene ustanove, sindikati i udruge. 
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Stručni i akademski nazivi 

Izjednačavanje stručnih i akademskih naziva 

 Osobe koje su stekle određene stučne nazive prije uvođenja 
Bolonjskog procesa, mogu tražiti od visokog učilišta na kojemu su 
stekli stručni naziv da im u postupku i pod uvjetima predviđenim 
općim aktom visokog učilišta izda ispravu o tome da se prije 
stečeni stručni naziv izjednačava sa stručnim nazivom sukladno 
Zakonu o stručnim i akademskim nazivima i akademskom stupnju 
(NN 107/07 i 118/12), temeljem Popisa odgovarajućih stručnih 
naziva i njihovih kratica s kojima se izjednačava stručni naziv 
završetkom preddiplomskog studija u trajanju kraćem od tri 
godine (NN 45/2008) i dopune popisa (NN 88/2011, 61/2012), 
koje su donijeli Vijeće veleučilišta i visokih škola i Rektorski zbor. 
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Stručni i akademski nazivi 

Priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija 

 Priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija (IVK) 
podrazumijeva formalno potvrđivanje vrijednosti inozemne 
obrazovne kvalifikacije, odnosno razdoblja obrazovanja, koje je 
izdalo nadležno tijelo, u svrhu pristupa obrazovanju (akademsko 
priznavanje) ili zapošljavanju (stručno priznavanje) koje u 
Republici Hrvatskoj obavlja Agencija za znanost i visoko 
obrazovanje, nacionalni ENIC/NARIC ured, strukovne komore te 
visokoškolske ustanove. 
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Zaključci 

 Različite vrste studija (stručni i sveučilišni) kao i različite razine 
studija koje završavaju zdravstveni djelatnici u Republici 
Hrvatskoj, uz moguće dopune popisa stručnih i akademskih 
naziva, dovode do velikog broja različitih stručnih i akademskih 
naziva za isti studijski smjer i razinu visokog obrazovanja. 
 

 Usvajanjem Zakona o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru i izrade 
standarda kvalifikacija i standarda zanimanja omogućit će se 
prepoznavanje istih razina kvalifikacije bez obzira na stručni i 
akademski naziv kojeg je osoba stekla visoškolskim 
obrazovanjem. Zakon o akademskim i stručnim nazivima i 
akademskim stupnjevima jasno definira način stjecanja stručnih i 
akademskih naziva i pripadajuće kratice. 
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 Uvidom u donesene popise stručnih i akademskih naziva i 
stupnjeva te njihovih kratica uočeno je kako pojedine kratice 
naziva  nisu sukladne navedenom Zakonu, 

 Primjenom Zakona o hrvatskom kvalifikacijskom okviru, jasno će 
biti definirane kompetencije i njihove razine i ishodi učenja za 
pojedine razine kvalifikacije,  

 Visoko učilište je dužno uz ispravu o završetku studija (diplomu), 
izdati i dodatak diplomi (engl. diploma supplement) u kojoj su, uz 
ostalo, navedene kompetencije, ishodi učenja i razine 
kvalifikacija, 

 Na ovaj će način biti moguće prepoznavanje razina kvalifikacije 
kako unutar visokoškolskog sustava Republike Hrvatske tako i 
unutar zemalja članica Europske unije. 
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Hvala na pozornosti ! 
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