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Zadeva: Postopek pridobitve informacije o akreditiranosti tujih izobraževalnih institucij 
in izobraževalnih programov za namen štipendiranja

     

Spoštovani!

Na ENIC-NARIC centru v okviru Direktorata za visoko šolstvo na Ministrstvu za izobraževanje, znanost 
in šport (v nadaljevanju: ENIC-NARIC center) zaznavamo velik porast prošenj za izdajo informacij o 
akreditiranosti tujih izobraževalnih institucij in izobraževalnih programov (tako visokošolskih kot 
srednješolskih) za namen štipendiranja, ki naj bi jih morali kandidati za štipendijo priložiti organizaciji, ki
štipendije podeljuje, pri čemer pojem akreditacije ni opredeljen. 

Kot je razvidno iz Zakona o štipendiranju, je eden od pogojev za pridobitev štipendije za namen 
izobraževanja podatek o javni veljavnosti izobraževalnega programa in izobraževalne institucije, ki 
izvaja program v določeni državi. Organizacije, ki dodeljujejo štipendije, napotujejo vlagatelje na ENIC-
NARIC center za pridobitev t.i. uradnega potrdila o akreditaciji, kar naj bi najbrž pomenilo, da gre za 
javnoveljavno izobraževanje v državi, kjer se oseba želi izobraževati, zato se v tem pomenu pojem 
akreditacija uporablja v nadaljevanju besedila. Predvidevamo, da je eden izmed namenov 
zakonodajalca tudi ta, da bo štipendirano izobraževanje čez nekaj let po zaključku izobraževanja 
vrednoteno/priznano v Sloveniji.

Uvodoma moramo pojasniti, da uradno potrdilo o akreditiranosti institucije in/ali programa oziroma 
javnoveljavnosti izobraževanja, lahko izda le tisti organ, ki z evidencami upravlja. Ti organi se razlikujejo 
od države do države. Ravno tako se razlikujejo postopki, ki jih posamezna država predpiše za to, da 
lahko neka izobraževalna institucija in/ali program pridobita status javno veljavne izobrazbe (v 
angleškem jeziku se največkrat uporablja termin: state recognized degree, state recognized institution, 
state recognized programme). Postopki se razlikujejo tudi glede na nivo izobrazbe (OŠ, SŠ, ViŠ, 
visoka). Tako se pojem akreditacija največkrat uporablja le, ko gre za visokošolsko izobraževanje. 
Ravno tako akreditacija izobraževalne institucije in/ali programa ni nujno zadosten pogoj, da neko 
izobraževanje v državi izvora postane javno veljavno. 

Podatke o akreditiranih, javno veljavnih visokošolskih institucijah in študijskih programih, za katere 
države priznavamo/priznavajo, da so del formalnega izobraževalnega sistema, so države, podpisnice 
Lizbonske konvencije, dolžne zagotoviti v javno dostopnih uradnih bazah podatkov. Podatki nekaterih 
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držav so javno objavljeni in jih lahko pridobi vsak. Slovenski ENIC-NARIC center ne vodi evidenc tujih 
izobraževalnih institucij in programov ter nima pristojnosti izdaje potrdil.

Za srednješolske institucije in programe redko obstajajo baze, iz katerih bi ENIC-NARIC center črpal 
podatke. Prav tako jih ne more pridobiti od drugih ENIC-NARIC centrov, ker večina le teh pokriva
informacije s področja visokega šolstva. 

Na podlagi navedenega pozivamo organizacije, pristojne za podeljevanje štipendij, da potrdila za 
srednješolske izobraževalne institucije in programe, ki jih potrebujejo v postopku za obravnavo 
vlog za štipendije, pridobivajo neposredno na ministrstvu ali drugem pristojnem organu v državi, kjer bo 
izobraževanje  potekalo.

Za informacije o akreditiranosti tujih visokošolskih izobraževalnih institucij in študijskih programov
organizacije pozivamo, da potrebne podatke pridobivajo v javno dostopnih bazah posameznih držav. 
ENIC-NARIC center bo za najbolj pogoste in dokaj zanesljive javne baze določenih držav pripravil 
informacijo na spletni strani MIZŠ. V kolikor bodo organizacije naletele na nejasnosti pri navedenih 
bazah, naj se obrnejo na pristojen organ v državi izvora (bodisi je to ENIC-NARIC center ali agencija ali 
ministrstvo). V kolikor nobena od navedenih poti ne bo zadovoljiva, se lahko organizacije po vnaprej 
dogovorjenem protokolu obrnejo na slovenski ENIC-NARIC center, ki bo v okviru svojih zmožnosti
poskušal pomagati pri pridobitvi informacij o akreditiranosti tujih visokošolskih institucij in študijskih 
programov skladno z dostopnimi informacijami. Pri tem je potrebno poudariti, da zaradi morebitnih 
nedoslednosti v bazah, sprememb pri dejanskem izvajanju tujega izobraževanja, sprememb v tuji ali 
slovenski visokošolski zakonodaji, transnacionalnega izvajanja programa ali izvajanja preko druge 
sodelujoče institucije oziroma drugih nepričakovanih okoliščin, podana informacija ne bo zagotovilo, da 
bo določeno izobraževanje ob zaključku tudi vrednoteno oziroma priznano v Sloveniji (v postopku 
vrednotenja izobraževanja primerljivo s slovenskim šolskim sistemom skladno z Zakonom o vrednotenju 
in priznavanju izobraževanja (Uradni list RS, št. 87/11, 97/11-popr. in 109/12) ali v tujini. Vnaprejšnje 
zagotovilo za vrednotenje in/ali priznanje tujega izobraževanja, ki bo zaključeno šele čez nekaj let, 
namreč ni mogoče podati, saj gre za individualni postopek, kjer je osnova zaključna listina, ki izkazuje 
že zaključeno izobraževanje. Poleg zaključne listine pa se v navedenih individualnih postopkih presojajo 
tudi druga dokazila, ki vsebujejo nekatere ključne podatke o pridobljenih pravicah, trajanju, predhodno 
opravljenem izobraževanju itd.

Skladno z zapisanim zaprošamo organizacije, ki podeljujejo štipendije, da posameznih 
vlagateljev ne napotujejo neposredno na ENIC-NARIC center, saj le ta informacij posameznikom 
ne bo več izdajal.

Vljudno prosimo, da upoštevate navedbe v tem dopisu in z njimi seznanite tudi organizacije iz vašega 
resorja, ki podeljujejo štipendije oziroma vodijo tovrstne postopke.

S spoštovanjem,

Pripravila: 
mag. Alenka Lisec 

Jana Javornik, PhD (Združeno kraljestvo 
Velike Britanije in Severne Irske) 

Vodja ENIC-NARIC centra v.d. generalna direktorica Direktorata za 
visoko šolstvo
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