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Introduction of learning outcomes (LO)

• LO – play an important role for improvement of 
quality and relevance of education and training

• Wide of purposes influences the way how to 
write LO – from very generic statements to 
detailed:

• NQF level descriptors

• Occupational standards

• Qualification standards

• Curricula/programmes

• Assessment specifications

• Certification

• Number of benefits for – learners, teachers, 
assessors, E&T institutions, society, Labour m.

• LO become – a common language for all users

A tanulási eredmények (TE) bemutatása

• TE – fontos szerepet játszanak az oktatás és képzés
minőségének és relevanciájának javításában

• A célok széles skálája befolyásolja a TE leírásának
módját – a nagyon általános állításoktól a 
részletesekig:

• Nemzeti képesítési keretrendszer (NKKR) szintű 
leírók

• Foglalkozási követelmények

• A szakképzettség kimeneteli követelményei

• Kurrikulumok/programok

• Az értékelés szabályozása

• Bizonyítvány

• Számos előny a tanulók, a tanárok, az értékelők, az
oktatási és képzési intézmények, a társadalom, a 
munkaerőpiac számára

• A TE a felhasználók számára közös nyelvvé válik
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Croatian Education System

It consists of:

• General education – preschool, primary, 
grammar schools

• Secondary education in arts – as 4-year 
programmes

• VET – special programmes, 1-, 2-, 3- and 4-5 year 
programmes

• Postsecondary (non-HE) professional E&T –
requiring at least 2 years of experience

• HE (academic and professional) – short-cycle, 
three main Bologna cycles (BSc/MSc/PhD), 
additional mid-cycles (specialisations, etc.)

• Adult education

• System for validation of NF and IF learning

A horvát oktatási rendszer részei:

• Közoktatás: óvoda, általános iskola, középiskola

• Művészeti középfokú oktatás:                                 
4 éves programként

• Szakképzés: speciális programok, 1, 2, 3 és 4-5 
éves programok

• Felsőfokú (nem felsőoktatási) szakmai oktatás és
képzés: legalább 2 éves tapasztalat a feltétel

• Felsőoktatás (tudományos és szakmai): rövid
ciklusú, három fő bolognai ciklusú
(BSc/MSc/PhD), további köztes programok
(szakirányok stb.)

• Felnőttképzés

• A nemformális és informális tanulás elismerési 
rendszere



Learning outcomes implementation in the 
Croatian Education System

-

from generic statements within the NQF to 
very detailed within curricula/programmes 

and assessment statements

A tanulási eredmények alkalmazása

a horvát oktatási rendszerben

A nemzeti képesítési keretrendszeren belüli
általános információktól

a kurrikulumok/programok és az értékelés
részleteiig 



LO implementation in the NQF:

• There are 8 levels, with sublevels at levels 4, 7 
and 8 (sublevels represent historical specificity)

• Level descriptors defined for – main levels (not 
for sublevels)

• Domains of LO – knowledge, skills 
(cognitive/practical/social), autonomy and 
responsibility

• Example – for level 4

• Knowledge: Analysing wider spectrum of facts, 
concepts, procedures, principles and theories in a field 
of work and/or learning; 

• Skills: …; Performing a set of complex methods, 
instruments, tools and materials (in executing a series 
of specific complex tasks) in situations that are usually 
predictable, but are subject to change; …

• Responsibility: Taking responsibility for evaluating and 
improving activities in situations that are usually 
predictable, but are subject to change

A TE megvalósítása az NKKR-ben:

• 8 szint van, alszintek a 4., 7. és 8. szinten
(alszintek a történelmi sajátosságok miatt)

• A főszintekhez rendelt besorolási rendszer (nem
az alszintekhez)

• A TE területei: ismeretek, készségek
(kognitív/gyakorlati/szociális), autonómia és
felelősségvállalás

• Példa a 4. szinthez:
• Tudás: a tények, fogalmak, eljárások, elvek és

elméletek széles körének elemzése a munka és/vagy a 
tanulás területén; 

• Készségek: …; bonyolult módszerek, eszközök és
anyagok alkalmazása (speciális összetett feladatsorok
végrehajtásakor) olyan helyzetekben, amelyek
általában kiszámíthatók, de változhatnak; …

• Felelősségvállalás: a tevékenységek értékeléséért és
fejlesztéséért olyan helyzetekben, amelyek általában
kiszámíthatók, de változhatnak



LO implementation within occupational 
standards (OS) and qualification standards (QS):

• In the Croatian NQF, there are two new 
transparency tools defined – OS and QS

• OS represents core information on an 
occupation – typical tasks and relevant 
competencies (by using knowledge, skills and 
other competencies)

• QS represents content and structure of a 
qualification – detailed LO organised within units

• Example of QS – Computer Technician (level 4)

• Units of LO: …; Technical and business 
communication; Use of IT in the office business; 
Algorithms and calculation; Computer structure; 
Operating systems; Applied mathematics; Advanced 
and object programming; …; Cross-sectoral/Key 
competencies

• Each TE unit are defined by list of detailed LO

A TE megvalósítása: foglalkozási követelmények
(OS) és a szakképzettség kimeneteli 
követelményei (QS):

• A horvát NQF-ben két új átláthatósági eszközt
határoztak meg: OS és QS

• Az OS alapvető információkat tartalmaz egy
foglalkozásról: tipikus feladatok és releváns
kompetenciák (ismeretek, készségek és egyéb
kompetenciák)

• A QS a képesítés tartalmát és felépítését mutatja
be – képzési egységeken belüli részletes TE

• Példa a QS-re: Számítástechnikus (4. szint)

• A TE egységei:…; Műszaki és üzleti kommunikáció; Az 
informatika irodai használata; Algoritmusok és 
számítás; A számítógép felépítése; Az operációs 
rendszer; Alkalmazott matematika; Haladó és 
objektumprogramozás; …; Ágazati / kulcskompetenciák

• A TE minden egységét a TE-k részletes listája határozza
meg
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Comments:

• For general education (e.g. grammar schools) –
qualification standards (QS) are not defined, 
neither relevant occupational standards (OS)

• Instead of  QS there is the National Curricula 
Framework developed

presented within the following slides

Megjegyzések:

• A közoktatás (pl. középiskolák) esetében sem a 
szakképzettség kimeneti követelményei (QS), 
sem a vonatkozó foglalkozási követelmények
(OS) nincsenek meghatározva

• A QS helyett a nemzeti kerettantervi rendszert
fejlesztették ki

a következő diákon



LO implementation within curricula/programmes 
(including assessment specifications):

• In the Croatian system, within all subsystems 
(GE, VET, HE, AE), curricula/programmes use LO 
in more details – comparing to qualification 
standards

• QS (or National Curricula for GE) is a base for 
curricula. It means that all LO specified in the QS 
should be integrated within curriculum. 
Additional list of LO, of course, are encouraged

• Example of Curriculum in GE (e.g. Physics, level 
4):

• …; Applies Newton’s Second Law: …; Investigates 
dependence of acceleration on force and mass; 
Graphically shows a(F) and a(1/m); Interpreters 
Newton's Second Law; Determines the magnitude of 
gravitational force and describes free fall; Investigates 
and describes a vertical shot; Investigates force of 
friction; Determines the magnitude of friction force; …

A TE a kurrikulumokban/programokban
(beleértve az értékelés szabályozását):

• A horvát rendszerben az egyes alrendszereken belül
(közoktatás, szakképzés, felsőoktatás, felnőttképzés) a 
kurrikulumok/programok a képesítési előírásokhoz
képest részletesebben használják a TE-t

• A QS (vagy a közoktatásban a nemzeti tanterv) a 
kurrikulum alapját képezi. Ez azt jelenti, hogy a QS-
ben meghatározott összes TE-t be kell építeni a 
kurrikulumba. Természetesen javasoljuk további TE-k
listájának megalkotását

• Példa a közoktatási kurrikulumra (pl. fizika, 4. szint):

• …; Newton második törvényének alkalmazása:…; A 
gyorsulás erőtől és tömegtől való függésének
vizsgálata; az (F) és az (1/m) grafikus bemutatása; 
Newton második törvényének értelmezése; a 
gravitációs erő nagyságának meghatározása és a 
szabadesés leírása; Függőleges hajítás vizsgálata és
leírása; A súrlódási erő vizsgálata; A súrlódási erő
nagyságának meghatározása; …



Comments:

• Assessment specifications are usually written 
within curricula/programmes at all education 
subsystems (GE, VET, HE, Adult education)

• In addition, within the State Matura, as a tool for 
external assessment in General Education –
there are very detailed specifications on 
assessment, separately written to various 
subjects (Mathematics, Croatian language, 
foreign languages, Physics, etc., 29 subjects in 
total)

• Assessment specifications use LO in details, even 
including examples of questions and tasks, in 
order to make additional transparency to written 
learning outcomes

• Some examples of LO in the State Matura are 
presented with the following slides

Megjegyzések:

• Az értékelés szabályozása jellemzően az oktatási
alrendszerek tanterveiben/programjaiban
történik (közoktatás, szakképzés, felsőoktatás, 
felnőttképzés)

• Továbbá az érettségin belül, a közoktatás külső
értékelésének eszközeként részletes leírások
készültek az értékelésről, külön kifejtve az egyes
tantárgyakat (matematika, horvát nyelv, idegen
nyelvek, fizika stb., összesen 29 tantárgy)

• Az értékelések szabályozásai részletes TE-ket 
alkalmaznak, beleértve a kérdés-feladat
példákat is, hogy az írásbeli tanulási eredmények
még átláthatóbbak legyenek

• A következő diák példákat mutatnak be az
érettségire vonatkozó TE-ről



Certification – learning outcomes statements on 
certificates and diplomas, and supplement 
documents:

• Usually, certificates and diplomas have only 
basic information on achieved learning 
outcomes – title of the qualification; level of 
learning outcomes, workload/volume, etc.

• Supplement documents – Diploma Supplement 
for HE and Certificate Supplement for VET –
include very detailed specification on achieved 
LO

• Still, for General education – the supplement 
document does not include clear statements on 
LO, but rather a list of subjects with marks. The 
list of achieved learning outcomes is not 
presented.

Bizonyítvány: a tanulási eredményekre vonatkozó
információ a bizonyítványokon és okleveleken, 
valamint a kiegészítő dokumentumokon:

• A bizonyítványok és oklevelek általában csak az
elért tanulási eredményekről tartalmaznak
alapvető információkat: a képesítés megnevezése; 
a tanulási eredmények szintje, 
munkaterhelés/volumen stb.

• Kiegészítő dokumentumok: oklevélmelléklet a 
felsőoktatás esetében és bizonyítványkiegészítés
a szakképzésnél; nagyon részletes leírás az elért
TE-ről

• Mégis, a közoktatás esetében a kiegészítő 
dokumentum nem tartalmaz egyértelmű 
információt a TE-ről, hanem csak a tantárgyak és 
osztályzatok listáját. Az elért tanulási eredmények 
listáját nem tartalmazza.



Learning outcomes implementation within 
the General Education in Croatia

A tanulási eredmények megvalósítása
a horvát közoktatásban



Learning outcomes within General Education:

• Within General Education, there are 3 layers of 
LO implementation:

• National Curricula for General Education –
list of quite detailed LO

• School Curricula (for example, for different 
Gymnasiums), including assessment 
specifications – list of detailed LO

• State Matura specification – list of very 
detailed LO with assessment specifications, 
including examples

• State Matura have several purposes –
quality assurance tool for grammar 
schools; assessment and certification; 
usual entry requirement for HE

• State Matura is the best example of the 
LO implementation in Croatia

Tanulási eredmények a közoktatásban:

• A közoktatáson belül a TE megvalósításának 3 szintje:

• A közoktatás nemzeti tantervei: a TE-k 
meglehetősen részletes felsorolásával

• Iskolai tantervek (például különböző
gimnáziumok számára), beleértve az értékelés
szabályozását: a TE-k részletes felsorolása

• Az érettségi leírása: nagyon részletes TE-leírás, 
az értékelés szabályozásaival, példákkal
szemléltetve

• Az érettséginek több célja van:
minőségbiztosítási eszköz a középiskolák
számára; értékelés és tanúsítás; jellemzően
felsőoktatási belépési követelmény

• Az érettségi a legjobb példa a horvátországi
TE megvalósítására



Example of LO implementation in State Matura 
(e.g. Physics):

• Assessment Catalogue is published for each 
subjects

• It consists of all LO that will be assessed, 
technical details of the assessment process, 
description of decision making and grading, and 
some examples

Példa a TE megvalósítására az érettségi esetében
(pl. fizika):

• Értékelési katalógus jelent meg minden
tantárgyhoz

• Ez magában foglalja az összes értékelni kívánt
TE-t, az értékelési folyamat technikai részleteit, a 
döntéshozatal és az osztályozás leírását, valamint
néhány példát



LO statements in State Matura (e.g. Physics):

• There are 5 subject areas defined for Physics:

• Mechanics; Thermodynamics; Electromagnetism; 
Vibrations, waves and optics; Modern physics 

• Within subject areas – there are groups of LO

• Within each group – there is a list of specific LO

• Example – Subject area – Thermodynamic:

• Group – Apply the First and Second Law on 
Thermodynamics:
• explain and apply the First Law of 

thermodynamics
• explain the concepts of reversible and irreversible 

process
• qualitatively explain the operation of heat engine 

in a cycle process and apply the concept of 
efficiency

• qualitatively describe the Carnot cycle process 
and apply the efficiency of that process

• explain and apply the Second Law of 
thermodynamics

TE-információk az érettségiben (pl. fizika):
• A fizika esetében 5 tárgyterületet határoztak

meg:
• Mechanika; Termodinamika; Elektromágnesesség; 

Rezgések, hullámok és optika; A modern fizika

• A tárgyterületeken belül vannak TE-csoportok
• Minden csoporton belül van egy lista a konkrét

TE-ről
• Példa – Tárgyterület – Termodinamika:

• Csoport – Alkalmazza a termodinamika első és
második törvényét:
• Be tudja mutatni és alkalmazni tudja a 

termodinamika első törvényét
• Meg tudja magyarázni a reverzibilis és 

irreverzibilis folyamat fogalmait
• Kvalitatív módon be tudja mutatni a hőmotor 

működését egy ciklusfolyamatban, és alkalmazni 
tudja a hatékonyság fogalmát

• Le tudja írni a Carnot-körfolyamatot, és 
alkalmazni tudja e folyamat hatékonyságát

• Meg tudja magyarázni és alkalmazni tudja a 
termodinamika második törvényét





Quality Assurance System 

and 

Learning Outcomes

Minőségbiztosítási rendszer

és

tanulási eredmények



Learning outcomes and Quality Assurance (QA)

• QA mechanisms for all education subsystems 
(General education, VET, HE and Adult 
Education) use learning outcomes

• QA Agency for HE – works under ESG (European 
Standards and Guidelines for QA in EHEA) –
where LO are used for all processes – design and 
approval of programmes, teaching and 
assessment

• The QA Agency is a member of the EQAR

• In General Education, State Matura plays a role 
in QA of education by use of external 
assessment of achieved LO of students

• In VET, newly developed QS and OS will play a 
crucial role in QA of design and approval of 
programmes, teaching and assessment

Tanulási eredmények és minőségbiztosítás (QA)

• Az oktatási alrendszerek (közoktatás, szakképzés, 
felsőoktatás és felnőttképzés) minőségbiztosítási
mechanizmusai a tanulási eredményeket alkalmazzák

• Felsőoktatási akkreditációs testület: az ESG (az Európai
Felsőoktatási Térség Minőségbiztosítási Standardjai és
Útmutatója) keretében működik – ahol a TE-t minden 
folyamathoz használják (képzési programok tervezése és 
jóváhagyása, oktatás és értékelés)

• Az akkreditációs testület az EQAR (Európai
Felsőoktatási Minőségbiztosítási Nyilvántartás) 
tagja

• A közoktatásban az érettségi fontos szerepet játszik az
oktatás minőségbiztosításában, a hallgatók elért TE-
jének külső értékelése által

• A szakképzésben az újonnan kifejlesztett QS és OS
kulcsszerepet játszik a képzési programok, a tanítás és az 
értékelés tervezésének és jóváhagyásának 
minőségbiztosításában



Thank you for your attention!

Köszönöm a figyelmet!

Prof. Mile Dželalija, PhD
mile@pmfst.hr

mdzelalija@gmail.com


