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Zagreb,  6. rujna 2019.  

 

     
PPPPredavanje redavanje redavanje redavanje "Mjerenje ljudskoga"Mjerenje ljudskoga"Mjerenje ljudskoga"Mjerenje ljudskoga    kapitala znanja"kapitala znanja"kapitala znanja"kapitala znanja"    u ponu ponu ponu ponedjeljak edjeljak edjeljak edjeljak na na na na 

Ekonomskom fakulEkonomskom fakulEkonomskom fakulEkonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebutetu Sveučilišta u Zagrebutetu Sveučilišta u Zagrebutetu Sveučilišta u Zagrebu    
 

DDDDr. sc. Harry Patrinos, menadžer sektora za obrazovanje u Svjetskoj banci za regiju Europe i r. sc. Harry Patrinos, menadžer sektora za obrazovanje u Svjetskoj banci za regiju Europe i r. sc. Harry Patrinos, menadžer sektora za obrazovanje u Svjetskoj banci za regiju Europe i r. sc. Harry Patrinos, menadžer sektora za obrazovanje u Svjetskoj banci za regiju Europe i 

središnje Azijesredišnje Azijesredišnje Azijesredišnje Azije,,,,    održat ćeodržat ćeodržat ćeodržat će    u ponedjeljak 9. rujna 2019. u ponedjeljak 9. rujna 2019. u ponedjeljak 9. rujna 2019. u ponedjeljak 9. rujna 2019. u 11 sati u 11 sati u 11 sati u 11 sati predavanje pod nazivom predavanje pod nazivom predavanje pod nazivom predavanje pod nazivom "Mjerenje "Mjerenje "Mjerenje "Mjerenje 

ljudskoga kapitala znanja"ljudskoga kapitala znanja"ljudskoga kapitala znanja"ljudskoga kapitala znanja"....        

Predavanje će se održati u Dvorani 3 na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u ZagrebuEkonomskom fakultetu Sveučilišta u ZagrebuEkonomskom fakultetu Sveučilišta u ZagrebuEkonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (Trg J. F. 

Kennedyja 6, Zagreb). 

Tijekom predavanja, dr. sc. Harry Patrinos predstavit će novo opsežno istraživanje koje mjeri dr. sc. Harry Patrinos predstavit će novo opsežno istraživanje koje mjeri dr. sc. Harry Patrinos predstavit će novo opsežno istraživanje koje mjeri dr. sc. Harry Patrinos predstavit će novo opsežno istraživanje koje mjeri 

ishode učenja u 164 zemlja tijekom vremenskom razdoblja od 2000. do 2017ishode učenja u 164 zemlja tijekom vremenskom razdoblja od 2000. do 2017ishode učenja u 164 zemlja tijekom vremenskom razdoblja od 2000. do 2017ishode učenja u 164 zemlja tijekom vremenskom razdoblja od 2000. do 2017., te pruža novi uvid u 

povezanost ljudskoga kapitala i ekonomskoga razvoja zemalja. 

Predavanje "Mjerenje ljudskoga kapitala znanja" 26. je događanje koje se organizira u sklopu tribine 

Inovacije i transfer tehnologije - poticaj gospodarskoga razvoja Hrvatske. Trbinu organiziraju 

Sveučilište u Zagrebu i HAZU, u partnerstvu s Udrugom inovatora Hrvatske i u suradnji s 

Ekonomskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu i Svjetskom bankom Hrvatska. 

 

Detaljnije informacije o predavanju dostupne su u pozivu u prilogu maila. 

Više informacija o dr. sc. dr. sc. Harryu Patrinosu možete pronaći na poveznici:  

https://www.worldbank.org/en/about/people/h/harry-patrinos.  

 

Unaprijed zahvaljujem na Vašem dolasku. 

 

S poštovanjem, 

 

dr. sc. Tamara Dagen  

mob. 099 4564 443 


