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       BRUSELJ, 24. SEPTEMBER 2004 

         NI LEKTORIRANO 

OBLIKOVANJE SKUPNIH REFERENČNIH STOPENJ, KI BODO PODPRLE EVROPSKI 
KVALIFIKACIJSKI OKVIR   

UVOD  

V pričujočem dokumentu obravnavamo izzive, ki izhajajo iz oblikovanja skupnih 
evropskih referenčnih stopenj z vidika evropskega kvalifikacijskega okvira (EQF). V 
dokumentu bomo obravnavali štiri poglavitne elemente.  

• Vzroki za oblikovanje skupnih referenčnih stopenj. 

• Glavni elementi, ki jih je treba upoštevati pri pripravi skupnih referenčnih stopenj.  

• Povratna informacija držav članic in socialnih partnerjev o predlogu za skupne 
referenčne stopnje. 

• Kako nadaljevati delo? 

ZAKAJ SO SKUPNE REFERENČNE STOPNJE V POKLICNEM IN STROKOVNEM 
IZOBRAŽEVANJU TAKO POMEMBNE? 

Pobudo za skupne evropske referenčne stopnje so sprožili s Köbenhavnsko deklaracijo 
(november 2002). V deklaraciji so podčrtali prednostno nalogo, ki so jo opredelili kot:  

»… raziskati, kako bi lahko spodbudili transparentnost, primerljivost, prenosljivost 
in priznavanje kompetenc in/ali kvalifikacij med različnimi državami in na 
različnih stopnjah, tako da bi oblikovali referenčne stopnje, skupna načela za 
certificiranje in skupne ukrepe, vključno s prenosnim kreditnim sistemom v 
poklicnem in strokovnem izobraževanju.« 

Pri spremljanju izvajanja deklaracije so vprašanje skupnih referenčnih stopenj obravnavali 
v povezavi z oblikovanjem in izvajanjem dobro delujočega prenosnega kreditnega sistema 
v poklicnem in strokovnem izobraževanju. Delovna skupina za kreditni prenos1 je pristojna 

                                                 
1Ekspertni skupini so podelili mandat, (1) da ob upoštevanju izkušenj v visokošolskem izobraževanju (ECTS 
– Evropski prenosni kreditni sistem) in ustreznih projektov, ki se izvajajo na tem področju, razišče, pripravi 
in predlaga možnosti za razvoj Evropskega prenosnega kreditnega sistema v poklicnem in stro- 

kovnem izobraževanju (ECVET); (2) da razišče in predlaga skupne referenčne stopnje v poklicnem in 
strokovnem izobraževanju ter (3) da oblikuje skupna načela za certificiranje. Tretja točka bo predmet študije, 
ki se načrtuje novembra 2004. 
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za konkretno spremljanje izvajanja, pri delu pa jo podpirajo CEDEFOP, Evropska 
ustanova za usposabljanje in zunanji svetovalci.  

Čeprav so vprašanje skupnih evropskih referenčnih stopenj sprva začeli reševati v okviru 
ECVET-a, pa jih je treba razumeti kot projekt, ki podpira evropski kvalifikacijski okvir in 
predstavlja osnovo za številna področja politik, neposredno povezanih s skupnim razvojem 
evropskih sistemov izobraževanja, usposabljanja in učenja.  

• Po predložitvi skupnega vmesnega poročila Sveta in Komisije (»Izobraževanje in 
usposabljanje 2010«) se skupne referenčne stopnje vse bolj obravnavajo kot nujni 
predpogoj za vzpostavitev evropskega kvalifikacijskega okvira. Čeprav je okvir še 
vedno v zgodnji fazi snovanja in razvoja, pa se pričakuje, da bo pomenil skupno 
referenco, ki bo spodbudila nemoteno in učinkovito delovanje evropskega, 
nacionalnega in sektorskega trga dela. Tako bi se zagotovil skupni referenčni okvir za 
priznavanje, ki bi vključeval tako poklicno in strokovno izobraževanje kot tudi 
visokošolsko izobraževanje. Ob upoštevanju te prednostne naloge morajo referenčne 
stopnje omogočiti in krepiti komunikacijo med različnimi deli in stopnjami 
izobraževanja in usposabljanja. Treba je zadostiti konkretnim potrebam poklicnega in 
strokovnega izobraževanja, istočasno pa se mora upoštevati tudi celovit vidik 
vseživljenjskega učenja. Državljani bi morali imeti možnost združevanja (in zbiranja) 
učnih rezultatov, ki so jih pridobili v različnih ustanovah in sistemih, pri čemer mora 
niz skupnih referenčnih stopenj to možnost tudi podpreti.  

• Uvedbo skupnih evropskih referenčnih stopenj lahko razumemo kot orodje za 
odstranjevanje preostalih ovir na poti do vzajemnega priznavanja kvalifikacij in 
kompetenc, s čimer bi se oblikoval dejanski evropski trg dela. Evropski kvalifikacijski 
okvir na podlagi skupnih referenčnih stopenj bi skupaj z uvajanjem okvira za 
transparentnost (Europass) v letu 2005 pomenil velik korak naprej pri priznavanju. 

• Kvalifikacije in kompetence migrantov postajajo vse bolj pomemben dejavnik pri 
trajnostni evropski rasti in blaginji. To dejstvo še bolj podpirajo demografske tendence, 
ki imajo za posledico starajoče prebivalstvo. Zato je treba na najboljši način izkoristiti 
kvalifikacije in kompetence te skupine, tako da se vzpostavijo enostavni in učinkoviti 
instrumenti za ocenjevanje in priznavanje. Niz skupnih referenčnih stopenj bi se pri tem 
lahko izkazal za zelo koristnega, saj bi zagotovil referenčni okvir tako za priseljence kot 
tudi za organe v izobraževanju in na trgu dela, ki so pristojni za ocenjevanje spretnosti.   

• Tako na nacionalni kot tudi na evropski ravni smo vse bolj priča okrepljenim težnjam, 
da se omogoči razvoj izobraževanja in usposabljanja na sektorski ravni. S tovrstnimi 
pobudami, ki v številnih primerih nastajajo izven okvira nacionalnih kvalifikacij, se 
odzivajo na potrebe industrijskega in storitvenega sektorja po specializiranih in 
posodobljenih kvalifikacijah in kompetencah. V celi vrsti nacionalnih in evropskih 
sektorskih organizacij so navedli, da bi uvedba skupnih evropskih referenčnih stopenj 
olajšala medsebojno iskanje in povezovanje nacionalnih in sektorskih učnih rezultatov2. 
Potrebo ponazarjajo tudi dejanska prizadevanja v številnih sektorjih, kjer skušajo 
oblikovati svoje lastne referenčne stopnje (npr. IKT).  

                                                 
2 Vprašanje bo predmet obravnave na seminarju z naslovom »Evropske rešitve v izobraževanju in 

usposabljanju na sektorski ravni«, ki ga bodo 5. in 6. oktobra organizirali v Haagu.  
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SKUPNE REFERENČNE STOPNJE: OSNOVNA ZGRADBA 

Pomemben namen pri predstavitvi in orisu osnovne zgradbe iz pričujočega dokumenta je, 
da se spodbudijo razprave na nacionalni in evropski ravni, s čimer se postavljajo temelji 
za prihodnje politične odločitve. Razvoj in izvajanje skupnih referenčnih stopenj bosta 
uspešna samo, če se v proces vključijo vse ustrezne interesne skupine in podajo vsi 
pomembni argumenti. Čeprav skupne referenčne stopnje zahtevajo veliko več kot zgolj 
tehnične rešitve, je zagotavljanje širše kredibilnost in sprejemljivosti tehničnih rešitev 
ravno tako pomembno.  

Konkretni namen evropskih referenčnih stopenj  

Referenčne stopnje lahko skupaj s pripadajočimi opisniki prispevajo k oblikovanju 
evropskega kvalifikacijskega okvira. Na ta način se bo posledično zagotovil instrument za 
primerjavo rezultatov poklicnega učenja v različnih okoljih. V tej luči so referenčne 
stopnje in z njimi povezana upravna ureditev bistvenega pomena pri prihodnjem izvaja-
nju ECVET-a. 

Predlagamo naslednji namen in vlogo evropskih referenčnih stopenj: 

– Sredstvo za podelitev kvalifikacij, dokazil o usposabljanju in pridobljenih izkušnjah na 
določenih stopnjah. 

– Osnova, ki omogoča primerjave kvalifikacij in dejavnosti v procesu neformalnega in 
informalnega učenja med državami. 

– Sredstvo za lažjo umestitev in iskanje kredita, s čimer se omogoča njegov prenos v 
druge sisteme in prizna dosežek (tako se podpirata bodoči razvoj in izvajanje ECVET-
a). 

– Sredstvo za priznavanje napredovanja v učenju med stopnjami in znotraj njih.  

– Sredstvo za strukturiranje dejavnosti v sektorjih, tako da postanejo usklajene in 
povezane z delom v ostalih sektorjih. 

– Sredstvo za razumevanje sistema znanja, spretnosti in kompetenc v različnih sistemih 
poklicnega in strokovnega izobraževanja v širši Evropski skupnosti. 

– Način za razvoj usklajenega trenda v evropskih sistemih izobraževanja in usposablja-
nja, tako da bi zmanjšali ovire za prost pretok ljudi, spretnosti in podjetij. 

– Osnova za vzpostavitev območij obojestranskega zaupanja prek državnih meja in po 
možnosti med sektorji znotraj posamezne države, kar bi krepilo sodelovanje in izme-
njavo med izvajalci poklicnega in strokovnega izobraževanja v Evropi. 

– Sredstvo za povezovanje poklicnega in strokovnega izobraževanje ter za zagotavljanje 
osnove za evropski kvalifikacijski okvir. 
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Možna zgradba skupnih referenčnih stopenj 

Referenčno strukturo je treba vzpostaviti tako na podlagi teoretičnih prizadevanj3, s 
katerimi lahko določimo značaj delovnega uspeha, kakor tudi na osnovi empirične analize 
širokega razpona obstoječih nacionalnih in mednarodnih okvirov. Referenčna struktura 
mora biti bolj povezana s strukturami pri organiziranju in opravljanju dela kot tudi z 
določenimi ureditvami pri izobraževanju ali kvalifikacijah v katerikoli državi in v 
kateremkoli času.   

Evropske referenčne stopnje morajo biti vedno skupne za vse uporabnike in omogočati 
najširši razpon učenja za pridobitev priznavanja. Zato predlagamo, da ima struktura 
obliko razpredelnice z dvema razsežnostima: vertikalno razsežnost, ki vsebuje 
»splošne opisnike«, in horizontalno razsežnost, ki vsebuje »konkretne kakovostne 
opisnike«. Možno izbiro predstavljamo v 1. prilogi k tem dokumentu.  

Vertikalna razsežnost 

Splošne opisnike je treba oblikovati tako, da spodbujajo prilagajanje vseh nacionalnih 
sistemov. Vendar pa bi ob raznolikosti kvalifikacij in programov poklicnega in 
strokovnega izobraževanja v Evropi, ki se v veliki meri razlikujejo po značaju, še vedno 
»ustrezali« isti stopnji. Zato bo treba preučiti vprašanje podstopenj, ki bi zagotovile 
prožnost in omogočile razlikovanje med zelo različnimi programi in rezultati. Podstopnje 
zagotavljajo uporabo široke in celovite strukture stopenj in hkrati omogočajo občutljivo 
umestitev različnih programov in rezultatov znotraj vsake stopnje in v okviru celotne 
strukture.4 Poleg tega je treba upoštevati tudi večjo kompleksnost, ki izvira iz uvedbe 
podstopenj.  

Horizontalna razsežnost 

Horizontalna ali kakovostna razsežnost predstavlja ključno območje odzivnosti, ki bo 
dodala specifičnost vsem stopnjam. Povezana bo z nacionalnimi/sektorskimi sistemi 
poklicnega in strokovnega izobraževanja glede na znanje, spretnosti in kompetence, ki jih 
kvalifikacije običajno vsebujejo. Horizontalna razsežnost mora zato vključevati konkretne, 
kakovostne opisnike znanja, spretnosti in kompetenc, ki so povezani s širokimi poklicnimi 
profili5. 

Sledijo merila, ki jih je treba razviti, da bomo lahko uporabnikom nakazali značaj 
kvalifikacije, ki mora ustrezati referenčnim stopnjam.  

                                                 
3  Delo Jacquesa in Dreyfusa o strukturi usposobljenega delovanja predstavlja varne temelje za osem stopenj; 

to predlaganemu okviru zagotovi večjo težo v primerjavi z ostalimi okviri, zaznamovanimi z bolj 
pragmatičnim pristopom, ki je osredotočen samo na obstoječe ureditve kvalifikacij.   

4 Primer: na podlagi raziskav o stopnji študija in rezultatov bi predlagali, da se danska shema vajeništva 
umesti znotraj tretje stopnje. Danska shema vajeništva pa je po vsebini in obsegu znatno širša in bolj 
poglobljena kot vajeništvo v Združenem kraljestvu, ki je tudi program tretje stopnje.  Obe shemi mora-
ta biti umeščeni v okvir tretje stopnje, vendar pa se morata znotraj nje razumno razlikovati. Z uporabo 
podstopenj sta lahko uvrščeni po različnih podstopnjah znotraj iste stopnje. To je naloga podstopenj, ki 
obravnavajo resne politične probleme, ki so nastali v okvirih, kot je ISCED, kjer so bile različne 
nacionalne vlade zelo zaskrbljene zaradi umestitve popolnoma različnih programov v isto stopnjo.   

5 Za te specifikacije velja veljavna  pogodba o raziskovalnem delu  CEDEFOP, ki je jeseni 2004 predložila 
poročilo skupaj s predlogom za prototipno tipologijo znanja, spretnosti in kompetenc.  



5 

– kvalifikacijo lahko opišemo glede na učne rezultate; 

– kvalifikacijo lahko ocenimo in 

– zagotovimo njeno kakovost.  

ODZIVI NA NEFORMALNA POSVETOVANJA O SKUPNIH REFERENČNIH STOPNJAH  

Splošen odziv6 na pristop, o katerem razpravljajo v okviru köbenhavnskega procesa, je 
pozitiven. Nekaj držav članic je izrazilo zaskrbljenost predvsem glede potrebe po razvoju 
in postopku odločanja, ki vključujeta vse pomembne interesne skupine -  tako v poklicnem 
in strokovnem izobraževanju kot tudi v visokošolskem izobraževanju. Poleg tega so 
poudarile, da je treba pred odločanjem na politični ravni upoštevati vse možne alternative.   

Splošno mnenje je, da lahko skupne referenčne stopnje igrajo pomembno vlogo pri 
omogočanju primerjav med nacionalnimi sistemi.  Večina odgovorov poudarja, da mora 
biti delo na področju skupnih referenčnih stopenj za poklicno in strokovno izobraževanje 
povezano z visokošolskim izobraževanjem,  Treba je izpolniti zahteve poklicnega in 
strokovnega izobraževanja, kar zadeva ECVET pa moramo vedno upoštevati vidik 
vseživljenjska učenja. Posamezne države članice se ukvarjajo z obsegom referenčnih 
stopenj, pri čemer se zastavlja vprašanje, ali naj poleg nacionalnih dodelitev vključijo tudi 
sektorske kvalifikacije. Poudarjena je potreba po povezovanju dela na področju 
referenčnih stopenj z novo direktivo o priznavanju.  Številne države so zaskrbljene, da bi 
lahko struktura postala preveč kompleksna: 8 stopenj bi se razširilo še na 3 podstopnje. 
Države se strinjajo, da je treba posamezne stopnje podrobneje opredeliti, razpravljale pa 
so tudi že o morebitnih novih alternativnih pristopih. (Irska predlaga orodje za določanje 
»obsega« v okviru posamezne stopnje). Mnogo držav podpira  horizontalno razsežnost v 
strukturi, ki je potrebna značilnost katerihkoli novih referenčnih stopenj, kar pa priča o 
potrebi po pristopu, ki temelji na kompetencah in učnih rezultatih.  

Neformalna posvetovanja poudarjajo, da uspeh na tem področju zahteva ustrezno 
načrtovan razvojni postopek, ki upošteva potrebe, interese in mnenja vseh vključenih 
interesnih skupin. Skupne referenčne stopnje temeljijo predvsem na zaupanju in vero-
dostojnosti kot tudi na tehničnih/strokovnih rešitvah, zato je ključnega pomena, kako ta 
postopek organiziramo.  

NASLEDNJI KORAKI: NA POTI DO EVROPSKEGA KVALIFIKACIJSKEGA OKVIRA 

Stopnje in opisniki predlaganih referenčnih stopenj morajo biti popolnoma skladni s 
stopnjami in opisniki, ki jih razvijajo na področju visokošolskega izobraževanja (bolonjski 
proces), in prispevati morajo k razvoju evropskega kvalifikacijskega okvira.  

Predlagani so naslednji ukrepi in generalni direktor za poklicno izobraževanje mora podati 
svoje mnenje o predlaganem pristopu: 

Oktober in november 2004: Vzpostavitev delovne skupine strokovnjakov za evropski 
kvalifikacijski okvir in osnovne referenčne stopnje. Skupino bodo sestavljali 
strokovnjaki iz Köbenhavna, bolonjskega procesa in Evropske komisije. Ukvarjali se 
bodo s celotno strukturo evropskega kvalifikacijskega okvira, vključno s skupnimi 

                                                 
6  Po neformalnem posvetovanju, ki je bilo organizirano julija in avgusta 2004 v okviru köbenhavnske  

koordinacijske skupine. 
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referenčnimi stopnjami. Skupini bodo pomagali zunanji svetovalci (ki jih bo Evropska 
komisija imenovala po naslednjem javnem razpisu).  

Maj 2005: Prvo poročilo delovne skupine za evropski kvalifikacijski okvir, v katerem se 
predstavi okvirna struktura evropskega kvalifikacijskega okvira. Poseben poudarek 
poročila je na referenčnih stopnjah in načinu povezovanja referenčnih stopenj z 
obstoječimi stopnjami na nacionalni in evropski ravni.   

Maj 2005: Spremljanje izvajanja bolonjskega procesa v Bergnu; v kontekstu 
visokošolskega izobraževanja se predstavijo in preučijo evropski kvalifikacijski okvir 
in skupne referenčne stopnje.  

23. in 24. maj 2005: Evropska komisija Evropskemu svetu predloži priporočilo okvirnega 
evropskega kvalifikacijskega okvira in vlogo skupnih referenčnih stopenj.  

14. in 15. november 2005: Razprave o priporočilu za evropski kvalifikacijski okvir v Svetu 
za izobraževanje   

Pomlad 2006: Evropski svet odobri evropski kvalifikacijski okvir.  

 



 

 
Commission européenne, B-1049 Bruxelles / Europese Commissie, B-1049 Brussel - Belgium. Telefon: (32-2) 299 11 11. 
Urad: B--7, 5/59. Telefon: direktna povezava (32-2) 2996558 Faks: (32-2) 29+32-2-295 78 30. 
 
http://europa.eu.int/comm/dgs/education_culture 
E-naslov: Jens.Bjornavold@cec.eu.int 

PRILOGA I: Delovni dokument, možna STRUKTURA REFERENČNIH STOPENJ  

Evropska 
referenčna 
stopnja 

Okvirni splošni opisniki za evropske referenčne stopnje   Horizontalna 
kakovostna 
razsežnost7 

1 Proces učenja ponavadi poteka v okviru obveznega izobraževanja in prispeva k 
splošnemu znanju ter razvoju osnovnih spretnosti. Praviloma ni poklicne določenosti in 
povezave s svetom dela. 

  

 

 

2 Uspešno zaključeno obvezno izobraževanje, ki vključuje uvajanje v delo.  Osnovno 
znanje o delu se lahko pridobi v izobraževalni ustanovi, izvenšolskem izobraževalnem 
programu ali v podjetju. Znanje običajno ni povezano s konkretnim poklicem.  Razpon 
znanj, spretnosti in kompetenc, ki jih lahko pridobimo, je omejen. Kvalifikacija na tej 
stopnji pomeni, da lahko oseba v nadzorovanem okolju opravlja osnovne naloge in 
uporablja ponavljajoče se spretnosti. Celotno dogajanje urejajo pravila, ki se 
opredeljujejo kot dovoljene rutine in strategije.  

  

 

 

  

                                                 
7 Razsežnost bo vsebovala konkretne, kakovostne opisnike znanja, spretnosti in kompetenc, ki so povezani s širšimi poklicnimi profili.   
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3 Uspešno zaključena kvalifikacija v poklicnem izobraževanju uvaja 
zamisel o kompetenci za delovno mesto. Kvalifikacija pomeni, da je 
oseba pridobila osnovne spretnosti, primerne za opravljanje mnogih 
nalog na delovnem mestu, in da lahko opravlja naloge pod nadzorom. 
Osebe na tej kvalifikacijski stopnji večinoma namensko ponavljajo 
znanje in spretnosti.  

 

   

 

 

4 Kvalifikacija na tej stopnji praviloma vključuje višje sekundarno 
izobraževanje, na delu temelječe izobraževalne programe v okviru 
pripravništva, prakse ali vajeništva in razvijanje znanja v povezavi s 
konkretno poklicno panogo. Ljudje s to kvalifikacijo so sposobni delati 
samostojno in uporabiti strokovna znanja, spretnosti in kompetence. 
Imajo obsežne izkušnje in prakso, tako v običajnih kot tudi v izjemnih 
razmerah, tako da lahko na podlagi teh izkušenj samostojno rešijo 
težave. 

   

 

 

5 Zaključek izobraževanja za pridobitev glavne poklicne kvalifikacije, kot 
so vajeništvo, pripravništvo ali visokošolsko izobraževanje. Kvalifikacija 
vključuje pomembno teoretično znanje in ključna tehnična dela, ki se 
izvajajo samostojno ter obsegajo nadzorne in usklajevalne dolžnosti. 
Pridobljena kvalifikacija na tej stopnji označuje, da zna oseba rešiti 
zapletene razmere, pri čemer lahko njeno delovanje predstavlja merilo 
uspešnosti za ostale. Kaže na bogate izkušnje in prakso iz različnih 
delovnih situacij. Kvalifikacija pogosto povezuje sekundarno in terciarno 
izobraževanje in usposabljanje. 
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6 Kvalifikacija na tej stopnji vključuje visoko raven teoretičnega in 
praktičnega znanja, spretnosti in kompetenc ter dokazuje obvladovanje 
znanstvene osnove poklica. Kvalifikacija na tej stopnji dokazuje, da 
lahko oseba brez težav rešuje zapletene razmere, je na splošno 
avtonomna in lahko prevzame konstrukcijske, vodstvene in upravne 
dolžnosti. Kvalifikacija je enakovredna univerzitetni diplomi. Študij za 
pridobitev kvalifikacije izven delovnega mesta poteka v visokošolskih 
ustanovah. 

   

 

 

7 Kvalifikacija vključuje strokovno teoretično in praktično znanje, ki se 
zahteva pri delu (visokih) strokovnjakov ali vodilnih kadrov. Ljudje s to 
kvalifikacijo imajo široko in poglobljeno znanje. Izkazujejo visoko 
stopnjo strokovne usposobljenosti na določenem področju. Delo 
opravljajo samostojno, druge pa nadzirajo, usposabljajo in motivirajo. 
Kvalifikacija je enakovredna magistrski diplomi. Študij za pridobitev 
kvalifikacije izven delovnega mesta večinoma poteka v specializiranih 
visokošolskih ustanovah. 

   

 

 

8 Ljudje s to kvalifikacijo so priznani kot vodilni strokovnjaki na zelo 
specializiranem področju, ki se ukvarja z zelo kompleksnimi vprašanji. 
Sposobni  so dolgoročnega strateškega in znanstvenega mišljenja in 
delovanja. Razvijajo nove in ustvarjalne pristope, s katerimi se širi in na 
novo opredeljuje obstoječe znanje ali poklicna praksa. Pogosto učijo 
druge, da postanejo visoko usposobljeni strokovnjaki. Kvalifikacija je 
enakovredna doktoratu znanosti. Študij za pridobitev kvalifikacije izven 
delovnega mesta večinoma poteka v specializiranih visokošolskih 
ustanovah. 
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