Europass prilog svjedodžbi(*)
Hrvatska

1. Naziv kvalifikacije (HR) i šifra programa

Medijski tehničar
(211104)

2. Prijevod naziva kvalifikacije (EN) (1)

Media Technician
(1)

Prijevod nema pravni status.

3. Profil vještina i kompetencija
A) OPĆEOBRAZOVNE KOMPETENCIJE
Korištenje temeljnih komunikacijskih znanja i vještina aktivnom uporabom materinskoga i stranih jezika

-

Primjenjivanje osnovnih matematičkih, fizikalnih, kemijskih i bioloških znanja
Usvajanje i aktivna primjena estetskih zakonitosti
Sigurno i kritičko korištenje suvremene audiovizualne i informacijsko-komunikacijske tehnologije, pretraživanje,
prikupljanje i obrada podataka
Trajno stjecanje znanja i vještina u skladu s tehnološkim promjenama
Razumijevanje gospodarskog sustava, stjecanje i primjena poduzetničkih kompetencija

-

Djelovanje u skladu s načelima profesionalne etike i građanskog odgoja
Redovito tjelesno vježbanje i trajno korištenje procedura zaštite na radu

-

B) STRUKOVNE KOMPETENCIJE
-

Održavanje i pripremanje opreme za proizvodnju medijskih sadržaja
Snimanje, obrađivanje i montiranje fotografija
Snimanje, obrađivanje i montiranje videa
Snimanje, obrađivanje i montiranje zvuka

-

Sudjelovanje u provođenju medijskih projekata
Izrađivanje medijskih prezentacija
Izrađivanje jednostavnih računalnih animacija i 3D animacija

-

Grafičko opremanje medijskih sadržaja
Učinkovito komuniciranje s članovima tima i korisnicima usluga

4. Raspon zanimanja dostupnih vlasniku svjedodžbe
Obavlja poslove medijskog tehničara u potpori proizvodnji medijskih sadržaja. Ovisno o području rada, zapošljava se u
medijskoj produkciji, u produkciji za marketing i promidžbu te u pojedinim područjima grafičke djelatnosti. Na radnome mjestu
može napredovati te se specijalizirati za pojedine poslove u području snimanja, obrade i montaže audiovizualnih sadržaja,
izrade animacija i dr. Zanimanje omogućuje samozapošljavanje u području pružanja audiovizualnih usluga.

5. Pravna osnova za izdavanje svjedodžbe
Naziv i status ustanove koja izdaje svjedodžbu

Naziv državnog tijela nadležnog za utvrđivanje javne
valjanosti svjedodžbe

Svjedodžbu izdaje srednja strukovna škola.
Ministarstvo znanosti i obrazovanja
Donje Svetice 38
10 000 Zagreb
www.mzo.hr
Pravna osnova

Nacionalni sustav ocjenjivanja

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
(Narodne novine broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010-ispr.,
90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014, 7/2017 i 68/2018)
Zakon o strukovnom obrazovanju (Narodne novine broj 30/2009,
24/2010, 22/2013 i 25/2018)
Zakon o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru (Narodne novine broj
22/2013, 41/2016 i 64/2018)

5 – odličan
4 – vrlo dobar
3 – dobar
2 – dovoljan
1 – nedovoljan
Za prolaznost je potrebno steći ocjenu 2 (dovoljan).

Razina kvalifikacije

Mogućnost nastavka obrazovanja

Razina 4.2. Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira

Za višu razinu kvalifikacije sukladno Hrvatskom
kvalifikacijskom okviru

6. Opći podaci o stjecanju kvalifikacije
Ukupan broj sati obrazovanja

Općeobrazovni dio

Postotak cjelokupnog programa
(%)
60,3 %

Strukovni dio – teorijski

1,6 %

70

Strukovni dio – praktična nastava / vježbe

38,1 %

1676

Trajanje obrazovanja

2650

4 godine

Uvjeti za upis: završeno osnovno obrazovanje
Više informacija dostupno je na stranicama:
Ministarstva znanosti i obrazovanja (www.mzo.hr)
Agencije za odgoj i obrazovanje (www.azoo.hr)
Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih (www.asoo.hr)
Nacionalnog centra za Europass u Hrvatskoj (www.europass.hr)
koji djeluje pri Agenciji za mobilnost i programe EU (www.mobilnost.hr).
Objašnjenje
Ovaj dokument predstavlja dopunu školske svjedodžbe (bez koje nije valjan) i pruža dodatne informacije o profilu vještina i kompetencija
stečenih određenim obrazovnim programom. Opis vještina i kompetencija temelji se na sljedećim tekstovima: Rezoluciji Vijeća 93/C 49/01 od
3. prosinca 1992. o transparentnosti kvalifikacija, Rezoluciji Vijeća 96/C 224/04 od 15. srpnja 1996. o transparentnosti svjedodžbi strukovnih
škola te Preporuci Europskog parlamenta i Vijeća 2001/613/EC od 10. srpnja 2001. o mobilnosti učenika, studenata, polaznika tečajeva
osposobljavanja, volontera, učitelja, nastavnika i voditelja osposobljavanja.
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