
Odjel za obrazovanje Hrvatske sekcije IEEE poziva vas na predavanje 

"Hrvatski kvalifikacijski okvir" 

koje će održati prof. dr. sc. Ružica Beljo Lučić 
predsjednica Nacionalnog vijeća za razvoj ljudskih potencijala  

i pomoćnica Ministra znanosti, obrazovanja i sporta 
u ponedjeljak, 16. studenog 2015. u 18 sati u Sivoj vijećnici 
Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu. 

 

Predavanje će se moći pratiti i putem Interneta na adresi 

http://mediaserver.lss.hr:4444/IEEE-E25 

Predavanje i diskusija nakon njega će tražiti odgovore na pitanja o razvoju ljudskih 
potencijala u Republici Hrvatskoj, : 

• Što je zapravo HKO? 
• Što sve obuhvaća? 
• Kako je povezan s gospodarstvom? 
• Kakvu će posljedicu imati na sustav obrazovanja, obrazovne programe? 
• Koja se korist od njega očekuje na zapošljivost građana? 
• Kako će utjecati na cjeloživotno učenje? 
• Kako se uklapaju privatne škole? 
• Koje će promjene u radu nastavnika tražiti? 
• Kako će utjecati na financiranje obrazovnog sustava? 

 

Prof. dr. sc. Ružica Beljo Lučić pomoćnica je ministra za visoko obrazovanje u Ministarstvu 
znanosti, obrazovanja i sporta od siječnja 2012. godine. Diplomirala je, magistrirala i doktorirala na 
Šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu gdje je 1998. godine stekla titulu doktorice biotehničkih 
znanosti. Znanstvenu karijeru započela je na istom fakultetu gdje je 2004. godine izabrana za 
izvanrednu, a 2008. godine za redovitu profesoricu u području Drvne tehnologije. Tijekom četiri 
akademske godine bila je prodekanica za nastavu. Izradila je i objavila, samostalno ili u koautorstvu, 
oko 80 znanstvenih i stručnih radova, usavršavala se na brojnim skupovima u Hrvatskoj i inozemstvu 
(Finska, Francuska, Švicarska itd.). Od 2003. g. do danas je glavna urednica znanstveno-stručnog 
časopisa "Drvna industrija". Vrlo je aktivna u radu niza državnih tijela za visoko obrazovanje, posebno 
u izradi i provedbi Hrvatskog kvalifikacijskog okvira kao članica ekspertnih timova, sudjelovanjem u 
projektu „Daljnji razvoj Hrvatskog kvalifikacijskog okvira“ u okviru IV. IPA komponente – Razvoj 
ljudskih potencijala, a od 2014. i kao predsjednica Nacionalnog vijeća za razvoj ljudskih potencijala. 
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