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SPOROČILO ZA JAVNOST Preberite na spletu 
 

Razumevanje in primerjava kvalifikacij poklicnega izobraževanja in 
usposabljanja v državah EU 

 
Zagotavljanje poklicnega izobraževanja in usposabljanja (PIU) se mora odzivati na 
hitro spreminjajoče se potrebe trga dela in na vse večje pozive k mednarodnemu 
sodelovanju, mobilnosti udeležencev usposabljanj in delavcev ter priznavanju 
kvalifikacij. 

Nova študija Cedefopa razkriva elemente, nujne za lažjo analizo in primerjavo 
kvalifikacij med državami: 

• temeljitejši pregled gradnikov kvalifikacij, tj. učnih rezultatov, ki se v vseh 
evropskih državah uporabljajo za opis teh kvalifikacij; 

• opredelitev skupnih učnih rezultatov v različnih nacionalnih kvalifikacijah; 
• obsežnejše povratne informacije akterjev na trgu dela, da se odpravi vrzel med 

načrtovanimi in doseženimi učnimi rezultati; 
• mednarodni dogovor o skupni predlogi za opis kvalifikacij, da bi nacionalne 

zbirke podatkov postale bolj primerljive in združljive. 

Tovrstni celoviti pregled in primerjava kvalifikacij morata temeljiti na digitalnih 
orodjih, vključno z umetno inteligenco, da jih bo mogoče v prihodnosti nadgraditi. 
Avtomatizirana analiza in primerjava učnih rezultatov, ki sestavljajo kvalifikacije 
poklicnega izobraževanja in usposabljanja, bosta ključnega pomena za dosego 
cilja primerljivih kvalifikacij po vsej Evropi. 

Več o viziji prihodnje primerjave kvalifikacij med državami, ki jo je pripravil Cedefop, 
je na voljo v našem zadnjem informativnem poročilu. 

Cedefopova sporočila za javnost so na voljo tukaj. 

Na druge Cedefopove publikacije (glasilo, revijo, informativna poročila itd.) se lahko 
naročite tako, da ustvarite svoj uporabniški račun na našem spletišču. 
 
Kontaktni podatki 
Predstavnica za medije: Rosy Voudouri 
Tel.: +30 2310 490012, e-pošta: rosy.voudouri@cedefop.europa.eu 

Vodja oddelka za komuniciranje: Gerd Oskar Bausewein 
Tel.: +30 2310 490288, e-pošta: gerd-oskar.bausewein@cedefop.europa.eu 
 
O centru Cedefop 
Evropski center za razvoj poklicnega usposabljanja (Cedefop) je referenčni center 
Evropske unije za poklicno izobraževanje in usposabljanje, znanja in spretnosti ter 
kvalifikacije. 

Stopite v stik z nami     
Preberite Cedefopovo politiko varstva osebnih podatkov. Odjavite se 
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