
 Odjel za obrazovanje Hrvatske sekcije IEEE poziva vas na predavanje 

"Recognition of prior learning" 

koje će održati mr. sc. Mislav Balković 
Dekan Visokog učilišta Algebra 

u ponedjeljak, 21. ožujka 2016. u 18 sati u Sivoj vijećnici 
Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu. 

Predavanje će se moći pratiti i putem Interneta na adresama: 

http://mediaserver.lss.hr:4444/IEEE-E25 (radi na svim Operativnim Sustav) 
mms://mediaserver.lss.hr/IEEE-E25 (radi isključivo na Windows OS-u) 

 
Za detalje oko praćenja prijenosa i gledanja snimki možete pogledajte ovdje: 
http://www.ieee.hr/ieeesection/odjeli_chapteri/e25?@=2fjrq#news_11047 

Predavanje i diskusija nakon njega će tražiti odgovore na pitanja različitim načinima stjecanja 
kvalifikacija, njihove provjere i priznavanja: 

• Što je zapravo RPL? 
• Što sve obuhvaća? 
• Kakve veze ima s potrebama gospodarstva? 
• 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? 
• Na koji način se mogu provjeravati kompetencije i izdavati certifikati? 
• Koje će promjene u radu nastavnika tražiti? 
• Kako će utjecati na financiranje obrazovnog sustava? 

 
Mr. sc. Mislav Balković je rođen 1975 u Zagrebu, diplomirao je i magistrirao na Fakultetu 
elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu. Od 1998 je vezan uz područje obrazovanja, a od 
2000 stalno je zaposlen u učilištu Algebra na mjestu ravnatelja. Aktivno je uključen u inicijative koje 
promiču obrazovanje na svim razinama, član je niza stručnih tijela i udruga te predsjednik Hrvatske 
udruge poslodavaca u obrazovanju (HUP-UPO) i od 2015 godine je i predsjednik sektorskog vijeća za 
elektrotehniku i računarstvo sukladno Zakonu o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru. Mislav je također 
dvije godine bio član Advisory Committee on Vocational Training (ACVT) pri European Commission 
DG - Education & Culture (2011 - 2013), član međuresornog radnog tijela za praćenje potreba tržišta 
rada pri AZVO (od 2010) te je od 2011 bio član Nacionalnog Vijeća za visoko obrazovanje, a sada je 
član Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj. Mislav je aktivno 
involviran na uspostavi Hrvatskog kvalifikacijskog okvira kroz povjerenstvo Vlade RH za uspostavu 
HKO-a i radnu skupinu za pripremu pravilnika o priznavanju neformalnog i informalnog učenja, te je 
bio član Nacionalnog operativnog tijela za izradu strategije odgoja, obrazovanja, znanosti i 
tehnologije gdje je predstavljao hrvatske poslodavce. Mislav je od 2014 koordinator Povjerenstva 
Gospodarsko socijalnog vijeća za obrazovanje, zapošljavanje i tržište rada, te je od 2014 i član 
Gospodarsko socijalnog vijeća Republike Hrvatske. Mislav je vodio tridesetak značajnih projekata u 

http://www.ieee.hr/ieeesection/odjeli_chapteri/e25
http://mediaserver.lss.hr:4444/IEEE-E25
mms://mediaserver.lss.hr/IEEE-E25
http://www.ieee.hr/ieeesection/odjeli_chapteri/e25?@=2fjrq#news_11047


visokom obrazovanju i gospodarstvu te je autor desetak znanstvenih radova i dviju knjiga u području 
kvalifikacijskih sustava i vrednovanja neformalnog i informalnog učenja. 


