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MEDNARODNI DOGOVORI S PODROČJA PRIZNAVANJA

 Konvencija o priznavanju visokošolskih kvalifikacij v Evropski regiji, 1997

 25-obletnica

 Priporočila

 5th consultations Recommendations on the Recognition of Studies and Qualifications in Higher
Education 1993 – vprašalnik na 5 let 

Implementacija posameznih določb, zakonodaja, globalna konvencija o priznavanju 

visokošolskih kvalifikacij (2019), politika visokega šolstva – zakonodajne spremembe, 

begunci brez dokumentacije, statistika VŠZ o številu vpisov in vplivu epidemije, baze podatkov 

o slovenskem visokošolskem sistemu, medregijsko sodelovanje, izzivi pri implementaciji…



Aktualne teme na področju priznavanja

KONFERENCI Mostar in Zagreb „Izzivi v visokem šolstvu“ oktober 2022:

 Aktivna udeležba ENIC-NARIC centra Slovenije v panelih in s predstavitvami

 Avtomatično priznavanje (razni vidiki, povezovanje…) – dostop do visokega šolstva 

(zagotavljanje kakovosti – transparentnost – osnova za zaupanje)

 Digitalizacija (digitization of recognition workflows) 

 Priznavanje kvalifikacij beguncem (tudi brez dokumentov) 

 Mikrokvalifikacije in fleksibilne učne poti

 Zagotavljanje kakovosti v ENIC-NARIC centrih in nacionalne agencije

 Izredno tuje srednješolsko izobraževanje 



E-vloga (e-uprava) 
https://e-uprava.gov.si/podrocja/izobrazevanje-kultura/visoka-in-visja-sola/vrednotenje-izobrazevanja.html

NOVO! 

elektronsko

https://e-uprava.gov.si/podrocja/izobrazevanje-kultura/visoka-in-visja-sola/vrednotenje-izobrazevanja.html


Zaključen projekt AdReN

 Koordinator Italija

 Sodelujoče partnerske države

 Začetek 2019 – zaključek avgust 2022

 Rezultati projekta:

- http://www.adren.info/adren-project

- razvoj orodij za implementacijo AP     

- ažuriranje že vzpostavljenih orodij: SCAN-D, Q-entry in FraudSCAN

- krepitev povezovanja in sodelovanje držav v AdReN mreži

- ustanovitev Sekretariata za lažje povezovanje med partnerji držav

http://www.adren.info/adren-project


Novela ZVPI - nerealizirano
Zakon o vrednotenju in priznavanju izobraževanja (Uradni list RS, št. 87/11, popr. 97/11 in 109/12)

CILJ:

 Dopolnitev postopka za ranljive skupine (begunci in osebe v podobnem 

položaju brez popolne dokumentacije)

 Dodatni upravičenci do oprostitve stroškov postopka (iz prejšnje alineje)

 Uporaba tujega naslova v izvirni obliki brez navajanja države izvora 

izobraževanja

 Opustitev legalizacije

PRENOVA CELOTNEGA ZAKONA 2023
(vrednotenje in priznavanje izobraževanja)



 Hvala za pozornost in izmenjavo informacij!


