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Odjel za kemijsko inženjerstvo Akademije tehničkih znanosti Hrvatske (HATZ) organizira Okrugli
stol na temu “Republika Hrvatska na europskoj karti reguliranih profesija - poticaj
zapošljavanju i gospodarskom razvoju“ na kojem će se raspravljati o europskoj regulaciji profesija i
ulozi komora kao samostalnih strukovnih organizacija.
Poticaj za organizaciju Okruglog stola je trenutno stanje europskog gospodarstva, gdje se i dalje
osjećaju posljedice financijske krize te situacija u kojoj se nalazi kemijska industrija u Republici
Hrvatskoj. To nameće potrebu za iznalaženjem novih metoda poticanja zapošljavanja i ostvarenja
preduvjeta za gospodarski oporavak. U tom kontekstu potrebno je: a) razmotriti ulogu sustava visokog
obrazovanja i njegov doprinos stvaranju kompetentnih stručnjaka koji će se uspješno snalaziti na
domaćem i europskom tržištu rada, b) analizirati postojeće stanje s obzirom na međunarodnu
akreditaciju studijskih programa u cilju ostvarivanja preduvjeta za veću mobilnosti hrvatskih
stručnjaka na europskom tržištu rada te c) preispitati i osuvremeniti propise o kvalifikacijama kojima
se uređuje pristup reguliranim profesijama ili profesionalnim nazivima te ih učiniti fleksibilnijim i
transparentnijim sukladno regulativi u državama članicama EU-a, čime će se olakšati mobilnost
hrvatskih kvalificiranih stručnjaka unutar jedinstvenog europskog tržišta i omogućiti prekogranično
pružanje profesionalnih usluga.
Članovi organizacijskog odbora: prof. dr.sc. Bruno Zelić, prof. dr.sc. Srećko Tomas i prof. dr.sc.
Vesna Tomašić.
Moderator: prof. dr.sc. Bruno Zelić, dekan Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta
u Zagrebu.
Pozvani uvodničari: prof. dr.sc. Marko Rogošić, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije
Sveučilišta u Zagrebu; predstavnici Ministarstva gospodarstva; predstavnici Ministarstva znanosti,
obrazovanja i sporta; prof. dr. sc. Vladimir Andročec, predsjednik Akademije tehničkih znanosti
Hrvatske; prof. dr.sc. Vjera Krstelj, predsjednica Hrvatskog inženjerskog saveza; Jasmina Džinić, dipl.
iur., Pravni fakultet; predstavnici gospodarstva i javnih institucija i dr.
Predviđeno je 15-20-minutno izlaganje uvodničara nakon čega slijedi rasprava. Na Okrugli stol
pozivaju se predstavnici postojećih inženjerskih komora u Republici Hrvatskoj, dekani fakulteta,
predstavnici tvrtki, predstavnici inženjerskih udruga i društava, ugledni projektanti i stručnjaci i ostali
zainteresirani koji će u konstruktivnom dijalogu sa svim zainteresiranim dionicima sustava pridonijeti
rješavanju pitanja iz navedene problematike.
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