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PRILOG

Obrazac HKO_SZ
ZAHTJEV ZA UPIS STANDARDA ZANIMANJA
A. OPĆI PODATCI I DOKAZ UTEMELJENOSTI PRIJEDLOGA
Naziv i ime predlagatelja
Adresa predlagatelja
Ulica:
Poštanski broj i grad:
Općina/Županija
Ime i prezime odgovorne osobe
Matični broj
OIB
Opis glavne djelatnosti predlagatelja
Šifra djelatnosti
Godina
20__.
Prosječan broj zaposlenih
Ukupan prihod, mil. kuna
Oblik vlasništva (većinski)
NAZIV STANDARDA ZANIMANJA I IZBOR SEKTORSKOG VIJEĆA
Prijedlog naziva standarda zanimanja
Naziv i šifra postojećeg standarda zanimanja (ako postoji)
Naziv i šifra zanimanja ili srodnog zanimanja iz Nacionalne klasifikacije zanimanja
Naziv sektorskog vijeća kojemu je zahtjev upućen
Izbor 1 –
Izbor 2 –
DOKAZ UTEMELJENOSTI PRIJEDLOGA STANDARDA ZANIMANJA
STRATEŠKA UTEMELJENOST
Naziv strateškog dokumenta iz kojeg je razvidna potreba za novim standardom
zanimanja
Dodatni dokumenti koji su relevantni za utvrđivanje utemeljenosti prijedloga
Opis relevantnosti standarda zanimanja na temelju odabranih strateških dokumenata
SEKTORSKA UTEMELJENOST
Profil sektora
Prikaz utemeljenosti standarda zanimanja na Profilu sektora
ANALITIČKA UTEMELJENOST
Prikazati analitičku relevantnost predloženog standarda zanimanja
Opisati utemeljenost standarda zanimanja na temelju odabranih pokazatelja tržišta
rada
Dokumenti koji su priloženi prijedlogu
B. PRIJEDLOG STANDARDA ZANIMANJA
Opis zanimanja ili skupa kompetencija (jednog ili više) koje/koji će se regulirati
standardom
Procijenjena razina kvalifikacije prema HKO-u koja će se izraditi na temelju standarda

20__.

20__.

ČETVRTAK, 22. SVIBNJA 2014.

NARODNE NOVINE

BROJ 62 – STRANICA 53

SLUŽBENI LIST REPUBLIKE HRVATSKE

Popis ključnih poslova na radnom mjestu i pripadajućih pojedinačnih kompeten- Naziv ključnog posla/ključni posao Kompetencija
cija potrebnih za rad na jednom ili više radnih mjesta
Kompetencija
Kompetencija
…
Naziv ključnog posla/ključni posao Kompetencija
Kompetencija
Kompetencija
…
Naziv ključnog posla/ključni posao Kompetencija
Kompetencija
Kompetencija
…
…
…
Popis skupova kompetencija sa pripadajućim kompetencijama

Naziv skupa kompetencija

Naziv skupa kompetencija

Naziv skupa kompetencija

…

Kompetencija
Kompetencija
Kompetencija
…
Kompetencija
Kompetencija
Kompetencija
…
Kompetencija
Kompetencija
Kompetencija
…
…

Uvjeti rada
REVIZIJA STANDARDA ZANIMANJA
Prijedlog roka do kojeg se standard zanimanja može koristiti za predlaganje stan- Datum:
darda kvalifikacija i skupova ishoda učenja

Obrazac HKO_SKOMP
ZAHTJEV ZA UPIS SKUPA KOMPETENCIJA
A. OPĆI PODATCI I DOKAZ UTEMELJENOSTI ZAHTJEVA
Naziv i ime predlagatelja
Adresa predlagatelja
Ulica:
Poštanski broj i grad:
Općina/Županija
Ime i prezime odgovorne osobe
Matični broj
OIB
Opis glavne djelatnosti predlagatelja
Šifra djelatnosti
Godina
20__.
Prosječan broj zaposlenih
Ukupan prihod, mil. kuna
Oblik vlasništva (većinski)
NAZIV SKUPA KOMPETENCIJA I IZBOR SEKTORSKOG VIJEĆA
Prijedlog naziva skupa kompetencija

20__.

20__.
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Naziv i šifra postojećeg standarda zanimanja u sklopu kojeg se nalazi skup
kompetencija koji se želi mijenjati ili nadodati te šifra skupa kompetencija (ako
postoji)
Naziv sektorskog vijeća kojemu je zahtjev upućen
Izbor 1 –
Izbor 2 –
DOKAZ UTEMELJENOSTI PRIJEDLOGA SKUPA KOMPETENCIJA
STRATEŠKA UTEMELJENOST
Naziv strateškog dokumenta iz kojeg je razvidna potreba za novim ili promjenu
postojećeg skupa kompetencija
Dodatni dokumenti koji su relevantni za utvrđivanje utemeljenosti prijedloga
Opis relevantnosti skupova kompetencija na temelju odabranih strateških dokumenata
B. PRIJEDLOG SKUPA KOMPETENCIJA
Opis skupa kompetencija
Popis ključnih poslova u okviru kojih se koristi skup kompetencija i pripadajućih Naziv ključnog posla/ključni posao Kompetencija
pojedinačnih kompetencija
Kompetencija
Kompetencija
…
…
…
Uvjeti rada

Obrazac HKO_SK
ZAHTJEV ZA UPIS STANDARDA KVALIFIKACIJE
A. OPĆI PODATCI
Naziv ili ime predlagatelja standarda kvalifikacije
Adresa predlagatelja

Fizička osoba
Pravna osoba
Ulica i kućni broj:
Poštanski broj i grad:
Telefon:

E-adresa:
Matični broj
OIB
Opis glavne djelatnosti poslovnog subjekta
Ime i prezime odgovorne osobe ovlaštene za zastupanje predlagatelja
Kontakt podatci odgovorne osobe ovlaštene za zastupanje predlagatelja Ulica i kućni broj:
Poštanski broj i grad:
Telefon:
E-adresa:
OIB odgovorne osobe ovlaštene za zastupanje predlagatelja
Uloga kvalifikacije za koju se predlaže standard
Potrebe tržišta rada Šifra standarda zanimanja:
Datum podnošenja zahtjeva za upis standarda zanimanja:
Nastavak obrazovanja Šifra standarda kvalifikacije više razine:
Ostale potrebe pojedinca ili društva
Kontakt:
Mišljenja drugih zainteresiranih osoba u svojstvu potencijalnih izvo- Učitavanje pribavlje- Obrazloženje o nemogućnosti dostave miditelja programa kojima bi se stjecala kvalifikacija za koju se predlaže nih mišljenja
šljenja
standard
B. OPIS STANDARDA KVALIFIKACIJE
Prijedlog naziva standarda kvalifikacije
Naziv sektorskog vijeća kojem se upućuje prijedlog
Izbor 1:
Drugi izbori:
Prijedlog HKO razine kvalifikacije za koju se predlaže standard
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Prijedlog minimalnog obujma kvalifikacije iskazan bodovima (ECTS, ECVET i/ili
HROO) odnosno godinama istraživanja za razine 8.1 i 8.2 HKO-a
Klasa kvalifikacije za koju se predlaže standard
Cjelovita
Djelomična
Popis skupova ishoda učenja – POSTOJEĆI u Registru HKO-a
Obvezni Izborni
Popis skupova ishoda učenja – NOVI
Obvezni Izborni
Uvjeti za pristupanje stjecanju kvalifikacije
Uvjeti za stjecanje kvalifikacije
Datum do kojeg je predviđeno upisivanje u program za stjecanje kvalifikacije
C. PRIJEDLOG SKUPA ISHODA UČENJA
(dio C ispunjava se onoliko puta koliko je skupova ishoda učenja)
Naziv prijedloga skupa ishoda učenja
Razina koju skup ishoda učenja ima u HKO-u
Prijedlog obujma
Popis ishoda učenja
Uvjeti za pristupanje stjecanju skupa ishoda učenja
Materijalni i kadrovski uvjeti potrebni za stjecanje skupa ishoda učenja
Materijalni i kadrovski uvjeti potrebni za vrednovanje skupa ishoda učenja
Postupak i primjeri vrednovanja svih ishoda učenja unutar predloženog skupa
ishoda učenja

Obrazac HKO_SIU
ZAHTJEV ZA UPIS SKUPA ISHODA UČENJA
(za skupove ishoda učenja koji se predlažu kao izborni dio postojećeg standarda kvalifikacije u Registru HKO-a)
A. OPĆI PODATCI
Naziv ili ime predlagatelja skupa ishoda učenja Fizička osoba
Pravna osoba
Adresa predlagatelja
Ulica i kućni broj:
Poštanski broj i grad:
Telefon:
E-adresa:
Matični broj
OIB
Opis glavne djelatnosti poslovnog subjekta
Ime i prezime odgovorne osobe ovlaštene za
zastupanje predlagatelja
Kontakt podatci odgovorne osobe ovlaštene za Ulica i kućni broj:
zastupanje predlagatelja
Poštanski broj i grad:
Telefon:
E-adresa:
OIB odgovorne osobe ovlaštene za zastupanje
predlagatelja
B. PRIJEDLOG SKUPA ISHODA UČENJA
(dio B ispunjava se onoliko puta koliko je skupova ishoda učenja)
Naziv prijedloga skupa ishoda učenja
Opravdanost uvođenja izbornog skupa ishoda učenja u odnosu na pripadajući standard kvalifikacije, njegove sastavne dijelove i ulogu.
Razina koju skup ishoda učenja ima u HKO-u
Prijedlog obujma skupa ishoda učenja
Popis ishoda učenja
Uvjeti za pristupanje stjecanju skupa ishoda učenja
Materijalni i kadrovski uvjeti potrebni za stjecanje skupa ishoda učenja
Materijalni i kadrovski uvjeti potrebni za vrednovanje skupa ishoda učenja
Postupak i primjeri vrednovanja svih ishoda učenja unutar predloženog skupa ishoda učenja
Šifra standarda kvalifikacije za koji se predlaže skup ishoda učenja
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