Informacija za tuje študente, ki želijo študirati na Alma Mater Europaea - ECM in
diplomante Alma Mater Europaea - ECM, ki želijo opravljati delo v tujini
Spoštovani študenti in diplomanti!
Na trgu delovne sile v Evropski uniji veljajo pravila in akti, ki omogočajo postopke za priznavanje
izobrazbenih in poklicnih kvalifikacij delavcev med članicami unije in lajšajo prost prehod in
zaposlovanje znotraj EU. Pri tem je pomembno poznavanje naslednjih informacij:
1. Nostrifikacija diplomske listine
Diploma je dokument, s katerim dokazujemo svoje izobrazbene kvalifikacije. Način
priznavanja diplome v članicah EU se razlikuje, večinoma pa so za te zadeve pristojni
ENIC/NARIC centri, ki so bodisi samostojni, bodisi znotraj posameznega ministrstva države.
Glej http://www.enic-naric.net/
Obstajata dva načina priznavanja izobrazbene kvalifikacije in sicer nostrifikacija za
nadaljevanje šolanja in nostrifikacija zaradi zaposlitve.
Običajno je to prvi korak, ki ga je potrebno opraviti, če želimo uveljaviti svojo diplomo AMEU
v tujini. Primer – odločba o nostrifikaciji na Hrvaškem diplome iz študija Zdravstvene nege na
AMEU – ECM.
2. Priznavanje poklicnih kvalifikacij v EU - velja tudi za tuje študente, ki želijo po diplomi
opravljati delo v drugi državi članici EU
Možnosti za pridobitev poklicne kvalifikacije v tuji državi je odvisna od posamezne članice
EU. Ena izmed možnosti je, da pridobite poklicno kvalifikacijo v Sloveniji, druga da jo
pridobite v tujini, v tretjem primeru pa bo zadoščal sam postopek nostrifikacije diplome.
Priznavanje poklicnih kvalifikacij med državami ureja direktiva EU št. 2005/36/ES (link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=URISERV%3Ac11065) in 2013/55/EU
(link: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX%3A32013L0055).
Za podrobne informacije v tej zvezi se obrnite na ustrezno telo v tuji državi. (link:
http://www.reguliranipoklici.si/odhajate.aspx).
Več informacij v zvezi z vzajemnim priznavanjem poklicnih kvalifikacij v EU in priznavanjem
kvalifikacij za opravljanje reguliranih poklicev ter vloge za priznavanje kvalifikacij je tukaj:
 http://www.mizs.gov.si/si/storitve/izobrazevanje/priznavanje_poklicnih_kvalifikacij/
 http://ec.europa.eu/growth/single-market/services/free-movementprofessionals/qualifications-recognition/index_en.htm
Pri teh postopkih se lahko obrnete tudi na mrežo storitev SOLVIT, ki pomaga pri uveljavljanju
pravic državljanov EU. Centri SOLVIT so v vseh članicah EU, z njihovo medsebojno
komunikacijo se takšne zadeve hitro rešujejo. Glej http://ec.europa.eu/solvit/
Upamo, da smo vam pri iskanju želene zaposlitve v EU s temi informacijami vsaj malo pomagali.
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