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Pretvornik med izobraževalnimi aktivnostmi/izidi, ki po KLASIUS-SRV ne tvorijo samostojnih kategorij in ISCED 1997  
(za obrazložitev glej dokument: Razvrstitev kategorij slovenskega sistem izobraževanja v kategorije po ISCED 1997) 

 
Tabela 1: Pretvornik med izobraževalnimi aktivnostmi/izidi, ki po KLASIUS-SRV ne tvorijo samostojnih kategorij in ISCED 19971 

ISCED 1997 

Kategorije programov glede na 
glavno razsežnost oz. spremenljivko 

Podkategorije programov glede na dopolnilne razsežnosti oz. 
spremenljivke 

Izobraževalne aktivnosti/izidi, ki ne tvorijo samostojnih kategorij 
po KLASIUS-SRV  
  

Raven Prehodnost Naravnanost 
(Skupno) 
trajanje 

Položaj v nacionalni strukturi 
izobrazb in kvalifikacij 

Opombe 
  

Poklicno tehniško izobraževanje 3 B P/str / /    

Poklicni tečaj 4 B P/str / /   

Mojstrski, delovodski,  poslovodski  izpit 4 B P/str / /   

Maturitetni tečaj 4 A Spl / /   

Visokošolsko univerzitetno izobraževanje (prejšnje); 
programi s področja medicine, veterine, farmacije in  
podobnih področij, ki trajajo 9 semestrov ali več 

5 A / 
Dolgi: 5 -6 

let 
Prva diploma   

Magistrsko izobraževanje (druga bolonjska stopnja); 
programi, ki so enoviti 

5 A / 
Dolgi: 5-6 

let 
Prva diploma  

 

                                                 
1 Oznake, uporabljene v tabeli 1: 

»prazen prostor« –  kategorija po KLASIUS-SRV ni relevantna za razvrstitev v raven oziroma v podkategorije ravni po ISCED 1997; 
/ - dopolnilna spremenljivka po ISCED 1997 se ne uporablja oziroma ni relevantna  za razvrstitev obravnavane kategorije po KLASIUS-SRV v raven oziroma v podkategorije ravni po ISCED 1997; 
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 – oznake za ravni po ISCED 1997; pomen številčnih oznak je pojasnjen v točki 3.2 ISCED 1997, raven (level) in v točki 3.5 Kratek opis ravni po ISCED 1997; 
A, B, C – oznake za vrednosti spremenljivke prehodnost po ISCED 1997; pomen besednih oznak je pojasnjen v točki 3.4 Glavni in dopolnilne spremenljivke po ISCED 1997; 
Spl, P/str  – oznake za vrednosti spremenljivke naravnanost  po ISCED 1997; pri čemer je: Spl - splošno izobraževanje; P/str – poklicno/strokovno izobraževanje; pomen besednih oznak je pojasnjen v točki 3.4 Glavni in 
dopolnilne spremenljivke po ISCED 1997;   
Druge uporabljene oznake:  
- na primer: Kratki 3C: (trajanje je več kot 1 leto krajše kot  pri 3A ali 3B) – oznaka za  (skupno) trajanje po ISCED 1997; pomen besednih oznak je načeloma pojasnjen v točki 3.4 Glavni in dopolnilne spremenljivke 
ISCED 1997, sicer pa povzet po Priročniku za uporabo ISCED 1997 v državah OECD in po Priročniku za izpolnjevanje vprašalnika »UOE«; 
- na primer: Prva diploma; Druga in nadaljnje diplome - oznaka za vrednosti dopolnilne spremenljivke položaj v nacionalni strukturi visokošolskih izobrazb in kvalifikacij po ISCED 1997; pomen besednih oznak je 
načeloma pojasnjen v točki 3.4 Glavni in dopolnilne spremenljivke po ISCED 1997.  


