VABILO NA USPOSABLJANJE
za strokovno osebje na temo
priznavanja izobrazbe in poklicnih kvalifikacij
16. oktober 2018

Vabimo vas na brezplačen program usposabljanja za strokovno osebje na temo
priznavanja izobrazbe in poklicnih kvalifikacij, ki se bo izvajalo v okviru projekta
EDUKA 2 - Čezmejno upravljanje izobraževanja (Program čezmejnega sodelovanja
Interreg V-A Italija- Slovenija s sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj).

Usposabljanje bo potekalo 16. oktobra 2018 na Univerzi na Primorskem (UP
FHŠ – predavalnica Tramontana, pritličje, Titov trg 5, Koper). Zagotovljeno bo
simultano tolmačenje. Po zaključku usposabljanja boste prejeli tudi potrdilo o
udeležbi.

Na usposabljanje je potrebno prijaviti najkasneje do petka, 12. oktobra 2018, preko
spletnega obrazca: https://goo.gl/PV7nzD.

Predviden dnevni red:
11.30–11.45 Sprejem in uvodne besede
11.45–12.30 Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
(RS): Vzajemno priznavanje poklicnih kvalifikacij in opravljanje reguliranih poklicev
12.30–13.15 Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (RS): Priznavanje
reguliranih poklicev s področja vzgoje in izobraževanja v Sloveniji

13.15–14.00 Ministrstvo za izobraževanje, univerzo in znanost (MIUR RI) Deželni šolski urad za Furlanijo Julijsko Krajino: Priznavanje poklicev s področja
vzgoje in izobraževanja v Italiji za potrebe šol s slovenskim učnim jezikom v Italiji
14.00–14.30 Odmor za kavo in prigrizek
14.30–15.15 ENIC-NARIC Italija: Priznavanje izobraževanja
15.15–15.45 Služba za prijavno vpisne postopke in študentske zadeve UP:
Priznavanje izobraževanja s posebnim poudarkom na priznavanju izobraževanja za
namen nadaljevanje izobraževanja v RS
15.45–16.15 Prijavno informacijska služba Università Ca' Foscari Venezia:
Priznavanje izobraževanja s posebnim poudarkom na priznavanju izobraževanja za
namen nadaljevanje izobraževanja v Italiji
16.15–17.15 Okrogla miza, sodelujejo:
-

MDDSZ,

-

MIZŠ RS,

-

MIUR RI - deželni šolski urad FJK,

-

ENIC - NARIC Slovenija,

-

ENIC - NARIC Italija,

-

Komisija za priznavanje tujega izobraževanja za namen nadaljevanja
izobraževanja Senata UP PEF,

-

koordinatorica za študijske programe narodnostnih manjšin UP PEF.

Za dodatna pojasnila smo dosegljivi na tel. št. 00386 (0)5 66 31 257 oz. preko
elektronske pošte nina.krmac@pef.upr.si.

Veselimo se srečanja z vami in izmenjave izkušenj!

