Informacije o umeščenosti ostalih kvaliﬁkacij so dostopne na www.nok.si

V shemo so vključene vse aktualne kvaliﬁkacije, ki jih je mogoče pridobiti v Sloveniji. Vključena je tudi
kvaliﬁkacija Magisterij znanosti/umetnosti na 9.ravni SOK, ki je bila v procesu umeščanja SOK v EOK
vključena v raven EOK 8.

KC – kratki cikel EOVK, 1. – prva stopnja EOVK, 2. – druga stopnja EOVK, 3. – tretja stopnja EOVK

SLOVENSKO OGRODJE
KVALIFIKACIJ (SOK)

EUROGUIDANCE
strokovni razvoj kariernih
svetovalcev

NKT SOK - EOK
iskalnik po registru kvalifikacij v Sloveniji

EUROPASS
podporni sistem za osebni
karierni razvoj

Izvedba tega projekta je sofinancirana s strani Evropske komisije. Vsebina tiskovine je izključno odgovornost avtorjev in zanjo v nobenem primeru ne odgovarja Evropska komisija.
Izdali: Nacionalni center Europass, Euroguidance Slovenija in Nacionalna točka NCP EQF © 2019.

RAZŠIRI SI OBZORJA

EUROGUIDANCE SLOVENIJA
Euroguidance je evropska mreža nacionalnih centrov, ki nudijo informacije o vseživljenjski
karierni orientaciji. Glavna ciljna skupina mreže Euroguidance so karierni svetovalci
v izobraževanju in zaposlovanju, pa tudi oblikovalci politik v evropskih državah.
Euroguidance podpira razvoj kompetenc svetovalcev glede evropske razsežnosti v
vseživljenjski karierni orientaciji.
Centri Euroguidance po vsej Evropi imajo nekatere
skupne aktivnosti:
–– promocijo evropske razsežnosti v vseživljenjski
karierni orientaciji in
–– zagotavljanje kakovostnih informacij o
vseživljenjski karierni orientaciji in učni mobilnosti.
Euroguidance Slovenija, ki deluje v okviru
Nacionalnega centra za informiranje in poklicno
svetovanje (NCIPS) na Zavodu RS za zaposlovanje,
je dejavni član mreže Euroguidance od leta 2000.
Euroguidance Slovenija koordinira delo kariernih
središč po vsej Sloveniji.

NACIONALNA KOORDINACIJSKA TOČKA
SLOVENSKEGA IN EVROPSKEGA OGRODJA
KVALIFIKACIJ (NKT SOK-EOK)
Slovensko ogrodje kvalifikacij (SOK) je enotni sistem kvalifikacij v Republiki Sloveniji.
Register kvalifikacij SOK pa kot javno dostopen informacijski sistem Slovenskega ogrodja
kvalifikacij omogoča vpogled v vse posamične kvalifikacije, ki jih je mogoče pridobiti v
Sloveniji. Naloga koordinacijske točke je, da zagotovi dostop do informacij, pripravlja
gradiva in koordinira delo pri umeščanju nacionalnih kvalifikacij preko slovenskega
ogrodja kvalifikacij (SOK) v Evropsko ogrodje kvalifikacij (EOK).
Naloge nacionalne koordinacijske točke SOK-EOK so:
–– skrb za razvoj SOK in povezanost z EOK;
–– zagotavljanje dostopa do informacij o SOK in
EOK;
–– vodenje postopka umeščanja SOK v EOK;
–– vodenje postopka umeščanja dodatnih kvalifikacij
v SOK;
–– objava in vodenje registra kvalifikacij SOK ter
povezave z EOK portalom;

NACIONALNI CENTER
EUROPASS SLOVENIJA
Europass je skupno ime za mednarodni sistem zapisa pridobljenih
znanj in izkušenj. Namenjen je osebni predstavitvi delodajalcem,
izobraževalnim in drugim ustanovam. Vsi obrazci Europass so
brezplačni ter prosto dostopni v vseh evropskih jezikih. Glavna
naloga Nacionalnega centra Europass je širjenje poznavanja
sistema Europass ter povezovanje na nacionalni in evropski ravni v
luči zagotavljanja učinkovitih in uporabniku prijaznih rešitev.
Nacionalni center Europass ponuja uporabnikom naslednje
storitve:
–– pomoč in informiranje za uporabo prosto dostopnih orodij
Europass;
–– predstavitve in delavnice za zaključene ciljne skupine;
–– skrb za izdajo potrdil Europass mobilnost za mednarodne učne
ali delovne izkušnje;
–– skrb za izdajo Europass prilog k spričevalu za zaključene
izobraževalne programe na ravni srednjega poklicnega in
strokovnega izobraževanja;

–– izdaja potrdila o ravni SOK in EOK za NPK.

–– informiranje o sorodnih vsebinah s področja izobraževanja
in dela.

Za nacionalno koordinacijsko točko slovenskega
in evropskega ogrodja kvalifikacij (NKT SOK-EOK)
je bil v Sloveniji imenovan Center RS za poklicno
izobraževanje (CPI).

Nacionalni center Europass Slovenija od leta 2005 deluje v okviru
Centra RS za poklicno izobraževanje (CPI), na mednarodni ravni
pa se vključuje v mrežo Europass centrov po vsej Evropi.

Več informacij:

Več informacij:

Več informacij:

www.ess.gov.si/ncips

www.nok.si

www.europass.si

