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HRVATSKO VISOKO POMORSKO ŠKOLSTVO U SVJETLU 
BOLONJSKE DEKLARACIJE 
 
 

Republika Hrvatska je na ministarskoj konferenciji u Pragu 2001. godine 
potpisala Bolonjsku deklaraciju čime se obvezala da će s njezinim načelima i 
zahtjevima uskladiti visoko školstvo do 2010. godine. Odlukom Ministarstva 
znanosti, obrazovanja i športa sva visoka učilišta u Republici Hrvatskoj, a time 
i pomorska izradila su nove planove i programe sukladno Bolonjskoj 
deklaraciji. Na preporuku Nacionalnog vijeća za visoku naobrazbu 
Ministarstvo je 15. lipnja 2005. godine izdalo dopusnice za početak novog 
sustava visokoškolskog obrazovanja, na pomorskim učilištima u RH, s 
početkom školske godine 2005/2006. Ovaj rad analizira i ocjenjuje budućnost 
visokog pomorskog školstva u svjetlu Bolonjske deklaracije. 

 
 

Uvod 
 
Malo je priobalnih država u svijetu s tako dugom i plodnom tradicijom 

pomorskog školstva kao Hrvatska. 
Godine 2004. navršilo se 155 godina od osnutka prve pomorske škole u Bakru, 

a samo su neznatno mlađe škole nicale na istočnoj obali Jadrana, u M. Lošinju, 
Dubrovniku, Zadru i Splitu. 

Viša pomorska škola osnovana je u Rijeci rane 1949. godine kao prva 
visokoškolska ustanova na istočnoj obali Jadrana, ako se ne uzmu u obzir više 
teološke škole. Taj put slijedile su više pomorske škole u Splitu i Dubrovniku. 

Programi, prostori, oprema i nastavnici prilagođavali su se zahtjevima razvoja 
brodova i brodarstva na hrvatskoj obali Jadrana, ali i u svijetu. Nemali utjecaj na 
razvoj pomorskog školstva imale su krize i konjukture na tržištu brodskog prostora 
kao i manjak ili višak pomorskih kadrova na domicilnim brodovima i svjetskom 
kadrovskom tržištu gdje je Hrvatska imala i još ima značajnu ulogu. To su hrvatski 
pomorci priskrbili svojim znanjem, stručnošću, odgovornošću i pouzdanošću. 

Sustavi obrazovanja pratili su događanja u svijetu, a svjedodžbe i ovlaštenja 
izdavale su se u skladu s međunarodnim konvencijama i njihovim zahtjevima. 

Razvoj pomorskog školstva kod nas možemo podijeliti u tri perioda i to: 
 do Drugog svjetskog rata kada su postojale srednje pomorske škole sa 

dugom tradicijom i mogućnošću stjecanja najviših brodskih časničkih zvanja, 
 poslije Drugog svjetskog rata, nagli razvoj brodarstva i pomorskih 

tehnologija obilježio je nastavak srednjoškolskog obrazovanja na Višim pomorskim 
školama i potrebom za visokoškolskim, tj. fakultetskim obrazovanjem kadrova za rad 
u pomorskom gospodarstvu. Presudnu ulogu od 1978. godine imala je STCW 
konvencija,1 
                                                           
1 STCW Konvencija - Međunarodna konvencija o standardima za obrazovanje, ovlaštenja i vršenje 

straže pomoraca, London, 78. s amandmanima 95.  
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 treće razdoblje započinje 1978. godine osnivanjem prvog fakulteta pod 
nazivom Fakultet za pomorstvo i saobraćaj u Rijeci (nastao iz Više pomorske škole), a 
nešto kasnije slijedilo je osnivanje Pomorskih fakulteta u Splitu i Dubrovniku. Taj 
period visokoškolskog obrazovanja pomorskih kadrova doživio je kulminaciju 
ujednačavanjem visokoškolskih obrazovnih programa pomoraca sa programima u 
zemljama europske unije, a u skladu sa Bolonjskom deklaracijom, o čemu se govori u 
nastavku ovog rada. 

Zbog svoje specifičnosti, na obrazovanje pomoraca, osim Ministarstva 
znanosti, obrazovanja i športa, veliku ulogu i utjecaj ima nadležno Ministarstvo 
pomorstva2 u pogledu izdavanja ovlaštenja koja i danas priznaje IMO3 na 
međunarodnom tržištu rada. Izdavanje ovlaštenja obavlja se na temelju pravilnika (8). 
 
 

Prijašnji sustav visokoškolskog obrazovanja kadrova u 
pomorstvu 

 
Baza prijašnjeg sustava bila je završena srednja pomorska ili druga srednja 

škola poslije koje su kandidati mogli upisati stručni ili sveučilišni studij. Učenici koji 
su završili srednje pomorske škole (brodostrojari i nautičari) mogli su obaviti 
plovidbenu praksu te polaganjem časničkog ispita steći ograničena zvanja u 
pomorstvu (nautičar – trećeg i drugog časnika, a brodostrojari - trećeg časnika) 

Najviša zvanja (prvi časnik palube i zapovjednik broda na brodovima iznad 
3.000 BT i drugi časnik stroja i upravitelj stroja na brodovima iznad 3.000 kW) mogli 
su se steći samo po završetku dvije godine stručnog studija ili četiri godine 
sveučilišnog studija, uz obavljenu praksu i polaganje ispita koji su propisani 
Pravilnikom o zvanjima i svjedodžbama o osposobljenosti pomoraca na brodovima 
trgovačke mornarice Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu Pravilnik). Ovaj sustav 
prikazan je shemom 1 koja prikazuje sustav za nautičare, dok se sustav za 
brodostrojare neznatno razlikuje. 

Ovakvim sustavom zapovjednici broda i upravitelji stroja koji su svoja zvanja i 
višu školsku spremu stekli s dvije godine studija i višegodišnjim stažom na brodu 
nakon iskrcaja nailaze na potrebu dodatnog obrazovanja kod zapošljavanja na kopnu. 
Pored činjenice da su upravljali, složenim sustavima, skupom imovinom (brod i teret), 
da posjeduju veći broj ovlaštenja sukladno međunarodnim propisima i STCW 
konvenciji, te posjeduju multidisciplinarna znanja (tehnička, tehnološka, pravna, 
ekonomska, medicinska, itd.) trebali su u poznim godinama upisati još dvije godine 
studija da bi stekli visoku školsku spremu. 

Pri kreiranju sustava obrazovanja za najviša pomorska zvanja radne skupine 
stručnjaka su ukazivale da je dvije godine studija premalo, a da je četiri godine 
studija, s obzirom na plovidbenu praksu, predugo vrijeme. Međutim, primjeren 
trogodišnji studij, koji bi bio rješenje po tada važećem Zakonu o visokom 
obrazovanju, nije donosio zvanje dipl. inž. i nije se priznavala visoka školska sprema. 

Kako se Bolonjskim procesom i novim Zakonom zvanje prvostupnika (BSc) 
može steći s najmanje tri godine studija, novi sustav obrazovanja je u skladu s tim 
doveo pomorce s najvišim zvanjima u isti položaj s prvostupnicima ostalih struka. 

                                                           
2 Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture (2008). 
3 IMO – International Maritime Organization – Međunarodna pomorska organizacija 
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Shema 1 Prijašnji sustav obrazovanja i stjecanja ovlaštenja za najviša zvanja 
nautičara. 
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Bolonjski sustav visokoškolskog obrazovanja kadrova u 
pomorstvu 

 
U ljeto 2003. godine Hrvatski Sabor prihvatio je novi Zakon o znanstvenoj 

djelatnosti i visokom obrazovanju (u daljnjem tekstu Zakon), kojim se određuju 
potrebni iznosi ECTS bodova4 za pojedine sveučilišne stupnjeve (7) kako je to 
prikazano u tablici.  

 
Tablica 1 Sveučilišni stupnjevi i ECTS bodovi 

 

Stupanj/ciklus 
ECTS 

bodovi u ciklusu 
ECTS bodovi (godina 

studiranja) od početka studija 

Prvostupnik (BSc) 180-240 
180-240 
(3-4 godine studija) 

Magistar struke 60-120 
300 
(5 godina studija) 

Doktor znanosti 
(PhD) 

180 
480 
(8 godina studija) 

 
 
Prema Zakonu, a u skladu s Bolonjskim procesom, sveučilišni studiji 

podijeljeni su na tri razine: 
1. Preddiplomski studij 
2. Diplomski studij 
3. Poslijediplomski studij  
Temeljem Zakona definirano je vrijeme trajanja te potrebni ECTS bodovi na 

pomorskim učilištima u Republici Hrvatskoj. Preddiplomski sveučilišni studij traje tri 
godine i njime se može steći 180 ECTS bodova. Nakon završetka preddiplomskog 
studija, stječe se akademski naziv prvostupnik (baccalaureus odnosno baccalaurea – 
BSc) uz naznaku struke. 

Diplomski sveučilišni studij traje dvije godine i njegovim završetkom stječe se 
120 ECTS bodova. Završetkom diplomskog sveučilišnog studija (stječe se akademski 
naziv magistar struke. Ukupan broj bodova koji se stječu na preddiplomskom i 
diplomskom sveučilišnom studiju iznosi najmanje 300 ECTS bodova.  

Poslijediplomski sveučilišni studij može se upisati nakon završetka 
diplomskog sveučilišnog studija. Traje tri godine i nakon javne obrane doktorskog 
rada stječe se akademski stupanj doktora znanosti (dr.sc.; PhD). 

Zakonom koji je usklađen s Bolonjskom deklaracijom, stvoreni su uvjeti da se 
hrvatski sveučilišni studiji uklope u europski sustav visoke naobrazbe. 

Pri izradi novog sustava vodilo se računa o Bolonjskoj deklaraciji i novom 
Zakonu u pogledu: 

 trajanja studija i mobilnosti studenata i profesora, 
 istovjetnosti programa na istorodnim obrazovnim ustanovama, 
 sadržaja STCW konvencije 78/95, 

                                                           
4 Kratica ECTS označava European Credit Transfer System (Europski sustav prijenosa bodova,), 

odnosno sustav bodovanja kolegija po kriteriju opterećenosti studenta pojedinim kolegijima. 
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 potreba pomorskog gospodarstva glede kvalitete i potražnje za 
kadrovima. 

Sustav sveučilišnog obrazovanja na pomorskim učilištima u skladu je s 
Bolonjskom deklaracijom i novim Zakonom te predstavlja varijantu studija 3+2+3, 
odnosno tri godine preddiplomskog studija za prvostupnika, dvije godine diplomskog 
studija za magistra struke i tri godine poslijediplomskog studija za stjecanje 
akademskog naziva doktora znanosti. 

Shema 2 prikazuje sustav obrazovanja i stjecanja ovlaštenja za najviša zvanja 
kojim se prikazuje sustav za nautičare dok se sustav obrazovanja brodostrojara 
neznatno razlikuje. 

 

 
 

Slika 1 Nautički simulator koji se koristi u obrazovanju nautičara 
 
 
Specifičnost novog sustava visokoškolskog obrazovanja nautičara i 

brodostrojara je u tome da se trogodišnji studij za prvostupnika može realizirati kao 
2+1 od kojih prve dvije godine obuhvaća sadržaje STCW konvencije 78/95, dovoljne 
za stjecanje najviših zvanja, a treća godina predstavlja nadgradnju. Posebna pažnja 
posvećena je kvalitetnom svladavanju gradiva iz sadržaja STCW konvencije što 
predstavlja preduvjet za međunarodno priznavanje stečenih pomorskih zvanja i 
uključivanje diplomiranih studenata na svjetsko pomorsko tržište. U tom smjeru 
izvođenje nastave odvija se koristeći najsuvremenija nastavna pomagala uključujući 
visoko sofisticirane simulatore. 
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Slika 2 Strojarski simulator koji se koristi u obrazovanju brodostrojara 
 
 

Studenti, nakon što su položili sve ispite iz prve dvije godine studija, uz 
potvrdnicu učilišta, mogu obaviti plovidbenu praksu u svojstvu pripravnika (ako je 
već nisu obavili) i časnika te položiti ispit prema Pravilniku i steći najviša ovlaštenja. 
Nakon toga, a posebno, ako svoju karijeru žele nastaviti zaposlenjem na kopnu u 
pomorsko gospodarstvu, imaju mogućnost nastaviti započeti studij na trećoj godini i 
steći svjedodžbu prvostupnika. Do svjedodžbe prvostupnika moguće je doći i 
kontinuiranim pohađanjem trogodišnjeg studija, nakon čega je za stjecanje najviših 
brodskih zvanja potrebno obaviti odgovarajući plovidbeni staž definiran prema istom 
Pravilniku. 

Studenti koji se uključuju u sustav, a nisu završili srednju pomorsku školu, 
moraju dodatno usvojiti programe STCW konvencije koje nisu imali u svojim 
srednjoškolskim programima. 

Pomorski fakultet u Rijeci izvodi pomoračke sveučilišne studije: 
 Nautika i tehnologija pomorskog prometa, 
 Brodostrojarstvo, 
te studije pomorsko-prometnih orijentacija: 
 Elektroničke i informatičke tehnologije u pomorstvu 
 Tehnologija i organizacija prometa 
 Logistika i menadžment u pomorstvu i prometu. 
Fleksibilnost studija po Bolonjskoj deklaraciji i mjerljivost završenih programa 

ECTS bodovima omogućava nautičarima i brodostrojarima i nastavak diplomskih i 
poslijediplomskih studija na ostalim sveučilišnim programima ili najbližim 
smjerovima, što je u skladu s novim zanimanjem, željama, sklonostima i prirodom 
posla koju će bivši časnici obavljati u budućnosti na kopnu. 
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nautičara. 
 
 

Poslijediplomski doktorski sustav obrazovanja kadrova u 
pomorstvu 

 
Potreba za sveučilišno obrazovanim stručnjacima koji mogu kreativno 

odgovoriti na zahtjeve razvoja pomorstva i prometa utemeljenih na recentnim 
znanstvenim i tehničko-tehnološkim dostignućima, dinamičan razvoj pomorstva i 
globalizacija svjetskoga gospodarstva koji stvara rastuće potrebe za mobilnošću ljudi, 
roba i informacija temeljni su razlozi pokretanja poslijediplomskog doktorskog 
studija. Cilj takvog studija je kroz interdisciplinarni pristup, znanstvenim 
istraživanjima i uvođenjem novih tehnologija osigurati odgovarajuća znanstvena 
rješenja s ciljem povećanja učinkovitost, racionalnosti i sigurnosti u cijelom 
pomorskom sustavu odnosno omogućavanje stjecanja najviših znanstvenih zvanja iz 
znanstvenog područja tehničkih znanosti polja tehnologije prometa i transporta. 

S navedenom misli 2007. godine osnovan je interdisciplinarni međusveučilišni 
poslijediplomski znanstveni doktorski studij „Pomorstvo“5. Studij predstavlja 
nastavak diplomskog studija kojim studenti stječu akademsku titulu doktora znanosti. 
Studijem je obuhvaćen složeni sustav koji je segmentiran na djelatnosti različitih 
tehničko-tehnoloških, ekonomskih i pravnih obilježja i u potpunosti je 
interdisciplinarno znanstveno područje. Iako je prisutna značajna različitost između 
pojedinih komponenata pomorskog sustava, među njima postoji i uska međusobna 
uvjetovanost.  

Studij je nastao kao integriran i kooperativan studij Pomorskog fakulteta u 
Rijeci i srodnih hrvatskih pomorskih visokoškolskih ustanova Sveučilišta u 
Dubrovniku, Sveučilišta u Zadru, Pomorskog fakulteta Sveučilišta u Splitu, te 
Hrvatskog hidrografskog instituta i Hrvatske ratne mornarice, uz institucionalnu 
potporu međunarodnih partnera Fakultete za pomorstvo in promet, Sveučilišta u 
Ljubljani i Facolta di Ingegneria Universita degli studi di Trieste. Uključivanjem 
većeg broja domaćih, te posebice međunarodnih znanstvenih i stručnih ustanova i 
institucija daje se interdisciplinarnost kao i međunarodni karakter studija koji slijedi 
principe Bolonjskog procesa. 

Studij predstavlja posljednji ciklus Bolonjskog procesa zamišljen kao studij na 
kojem se na prvoj godini studenti upoznaju sa metodologijom znanstvenog rada, dok 
na preostale dvije godine studenti istražuju u odabranom području znanstvenog polja 
tehnologije prometa i transporta. U cilju poboljšanja praćenja rada studenta svakom se 
kandidatu na studiju dodjeljuje savjetnik koji mu pomaže u izboru užeg cilja 
istraživanja kojeg će primjenjivati na određenom projektu sa svojim mentorom 
najmanje dvije godine istražujući i objavljujući radove u časopisima i tako stvarati 
uvjete za izradu doktorske disertacije. 

Studij objedinjuje najveći broj znanstvenika s hrvatskog dijela Jadrana, iz 
različitih znanstvenih područja i grana, posebice pomorskog prometa, te veći broj  
znanstvenika iz susjednih europskih zemalja Italije, Slovenije, Njemačke i Austrije6. 

Velika zainteresiranost studenata za nastavak studiranja, koja je pokazana na 
upisu u prvi ciklus, neupitno opravdava i buduće korake prema usavršavanju i 

                                                           
5 U prvom ciklusu upisa 2007. godine od prijavljenih 75 studenata u skladu sa uvjetima upisa upisano 

je 45 studenata.  
6 Na studiju predaju 50 domaćih i 22 strana znanstvenika. 
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proširivanju poslijediplomskog obrazovanja pomorskih stručnjaka, s ciljem 
ostvarivanja višeg stupnja obrazovanja pomorskih stručnjaka i time unapređenje 
pomorskog prometa. 
 
 

Zaključak 
 
Prilagodba studijskih programa nautičara i brodostrojara sustavu 

visokoškolskog obrazovanja po Bolonjskoj deklaraciji znači veliki napredak. 
Bolonjska deklaracija ujednačava programe prema zahtjevima STCW Konvencije 
75/95. godine, prema kojoj se hrvatski pomorski časnici (svjedodžbama i 
ovlaštenjima) zapošljavaju na svjetskom tržištu rada kao ravnopravni partneri, te 
ujednačava duljinu trajanja studija što do danas nije bio slučaj. Naime, vrlo je teško 
naći dva istovjetna sustava u Europi i Svijetu. 

Novi sustav visokoškolskog obrazovanja pomoraca po Bolonjskoj deklaraciji 
kojim je započela studijska godina 2005/2006. na svim visokim pomorskim učilištima 
u Hrvatskoj, omogućava stjecanje najviših zvanja na brodu i sa dvije godine studija. 
To, nema sumnje odgovara našim brodarima jer se obrazovanje ne produžuje u 
odnosu na prijašnji sustav, a programima su obuhvaćeni svi sadržaji STCW 
Konvencije 78/95.  godine. Osim toga mogućnost upisa treće godine studija i stjecanje 
svjedodžbe prvostupnika za nautičare i brodostrojare znači prvi puta isti status sa 
završenim studentima drugih visokoškolskih ustanova (npr. studenti strojarstva, 
brodogradnje, građevine, ekonomije), što je od posebne pogodnosti i važnosti 
prilikom zapošljavanja na kraju po završenoj plovidbi kako je to u zemlji i svijetu 
najčešća praksa. Naime, poznato je da pomorski časnici, zbog otežanog života na 
brodu i odvojenosti od svojih obitelji ne plove u prosjeku dulje o 10 godina. 

Velika prednost i pogodnost novog sustava je što se bivši pomorski časnici, 
zapovjednici i upravitelji stroja mogu, ravnopravno, nakon zaposlenja, najčešće u 
pomorskom gospodarstvu, uključiti na diplomski studij koji traje još dvije godine ili 
čak poslijediplomski/doktorski koji traje dodatne tri godine. 

Prve dvije godine od tri koliko traje preddiplomski studij za nautičare i 
brodostrojare, u svojim programima imaju sadržane sadržaje STCW Konvencije 
78/95. za stjecanje posebnih ovlaštenja pa pomorski časnici neće trebati pohađati 
dodatne tečajeve uz znatne troškove, osobne ili brodarskih društava, osim onih 
specijalističkih koji se ne mogu izuzeti. 

Naglašeni i često najavljivani manjak časničkih kadrova (posebice 
brodostrojara) neće se riješiti Bolonjskim procesom već brodari i nadležno 
Ministarstvo pomorstva moraju uvoditi posebne mjere i stimulanse, što se uvelike u 
posljednjih nekoliko godina i provodi. Primjerice, omogućiti plovidbenu praksu za 
stjecanje ovlaštenja za prva časnička zanimanja na hrvatskim brodovima i kod 
domaćih brodara, poboljšati uvjete rada na brodovima (benificirani radni staž), 
kreditirati učenike i studente, skraćivati vrijeme u plovidbi povoljnijim ugovorima, 
plaćati socijalno i mirovinsko osiguranje itd. 

Treba naglasiti da je uvođenje visokoškolskog sveučilišnog studija za nautičare 
i brodostrojare u školskoj godini 2005/2006. po Bolonjskoj deklaraciji realizirano 
izradom zajedničkih i istovjetnih programa Pomorskog fakulteta u Rijeci, Pomorskog 
fakulteta u Splitu, Odjela za pomorstvo Sveučilišta u Zadru i Dubrovniku, uz 
dopusnice Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta i uz potporu i podršku 
nadležnog Ministarstva pomorstva u pogledu stjecanja ovlaštenja.  
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Nakon značajnih datuma kada su osnovana prva učilišta (Srednja pomorska 
škola u Bakru 1849., Viša pomorska škola u Rijeci 1949, Pomorski fakultet u Rijeci 
1978. godine), školska godina 2005/2006. ostat će zapamćena po uvođenju novih 
sveučilišnih programa na pomorskim visokim učilištima u skladu sa Bolonjskom 
deklaracijom. 

Također, može se nagovijestiti da će slijedeći veliki korak u racionalizaciji i 
kvaliteti obrazovanja pomorskih časnika, ali i uspješnih pomorskih gospodarstvenika, 
biti težnja za osnivanjem Hrvatskog pomorskog sveučilišta u Rijeci, čije bi sastavnice 
bile današnji Pomorski fakulteti u Rijeci i Splitu te Odjeli za pomorstvo Sveučilišta u 
Dubrovniku i Zadru. 

Ulaskom Hrvatske u Europsku uniju treba razmišljati o osnivanju Jadranskog 
pomorskog sveučilišta u Rijeci kojeg bi (članice) sastavnice bile znanstvene ustanove 
iz Jadranskih obalnih država i šire pod nazivom “Adriatic Maritime University – 
Rijeka“. 
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