Priloga VI
Seznam reguliranega usposabljanja, navedenega v tretjem pododstavku 10. þlena (2)
V Združenem kraljestvu:
Regulirani programi, na podlagi katerih se pridobijo kvalifikacije, priznane kot Nacionalne poklicne
kvalifikacije (National Vocational Qualifications, NVQs) ali na Škotskem kot Škotske poklicne
kvalifikacije (Scottish Vocational Qualifications), na 3. ali 4. stopnji Nacionalnega okvira
Združenega kraljestva za poklicne kvalifikacije.
Te stopnje so doloþene, kot sledi:
- 3. stopnja: usposobljenost za širok razpon razliþnih delovnih dejavnosti, ki se opravljajo v
razliþnih položajih in ki so veþinoma kompleksne in neuteþene. Zahteva se precejšnja
odgovornost in samostojnost ter pogosto nadzor in vodenje drugih,
- 4. stopnja: usposobljenost za širok razpon zapletenih tehniþnih ali strokovnih delovnih
dejavnosti, ki se opravljajo v razliþnih položajih in zahtevajo precejšnjo osebno odgovornost in
samostojnost. Pogosto se zahteva odgovornost za delo drugih in razporejanje virov.
V Nemþiji:
Naslednji regulirani programi:
- reguliran pripravljalni programi za pridobitev poklica tehniþnega asistenta ("technische(r)
Assistent(in)"), trgovskega asistenta ("kaufmänische(r) Assistent(in)"), socialnih poklicev ("soziale
Berufe") in poklica državno priznanega inštruktorja za dihanje, govor in glas ("staatlich
geprüfte(r) Atem-, Sprech- und Stimlehrer(in)"), ki trajajo skupno najmanj 13 let, za katere se
zahteva uspešno zakljuþen srednji izobraževalni program ("mittlerer Bildungsabschluß"), in ki
obsegajo:
(i) najmanj tri leta [1] poklicnega usposabljanja na strokovni šoli ("Fachschule"), zakljuþenega z
izpitom in, kadar je potrebno, dopolnjenega z enoletnim ali dvoletnim specializacijskim
programom, prav tako zakljuþenim z izpitom; ali
(ii) najmanj dve leti in pol na strokovni šoli ("Fachschule"), zakljuþeni z izpitom in dopolnjeni z
delovnimi izkušnjami, ki trajajo najmanj šest mesecev, ali usposabljanjem v odobreni ustanovi, ki
ni krajše od šestih mesecev; ali
(iii) najmanj dve leti na strokovni šoli ("Fachschule"), zakljuþeni z izpitom in dopolnjeni z najmanj
enim letom delovnih izkušenj ali najmanj enim letom usposabljanja v odobreni ustanovi;
- regulirani programi za poklice državno priznanega ("staatlich geprüfte(r)") tehnika
("Techniker(in)"), inženirja industrijske ekonomije ("Betriebswirt(in)"), oblikovalca
("Gestalter(in)") in družinskega negovalca ("Familienpfleger(in)"), ki trajajo skupno najmanj 16
let, pri þemer je pogoj uspešen zakljuþek obveznega izobraževanja ali enakovrednega
izobraževanja in usposabljanja (ki traja najmanj devet let) in uspešen zakljuþek izobraževanja na
poklicni šoli ("Berufsschule"), ki ne traja manj kot tri leta in ob zakljuþku vkljuþuje najmanj dve
leti delovnih izkušenj, najmanj dve leti rednega šolanja in usposabljanja ali izredno šolanje in
ustrezno dolgo usposabljanje,
- regulirani programi in regulirano usposabljanje ob delu, ki traja skupno najmanj 15 let, pri
þemer je splošen pogoj uspešen zakljuþek obveznega izobraževanja (ki traja najmanj devet let)
in poklicnega usposabljanja (obiþajno tri leta), kar obiþajno vkljuþuje najmanj dve leti delovnih
izkušenj (v veþini primerov tri leta) in izpit kot del usposabljanja ob delu, priprave za katerega
zahtevajo teþaj usposabljanja, ki poteka vzporedno z delovnimi izkušnjami (najmanj 1000 ur), ali
pa se obiskuje redno (najmanj eno leto).
Nemški organi pošljejo Komisiji in drugim državam þlanicam seznam programov usposabljanja iz
te priloge.
Na Nizozemskem:
- regulirani programi usposabljanja, ki trajajo skupno najmanj 15 let, pri þemer je pogoj uspešen
zakljuþek osemletnega osnovnega izobraževanja in štiri leta splošnega srednješolskega
izobraževanja ("MAVO") ali pripravljalnega poklicnega izobraževanja ("VBO") ali splošnega
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srednješolskega izobraževanja višje stopnje, in ki zahtevajo zakljuþek triletnega ali štiriletnega
programa na šoli za srednješolsko poklicno usposabljanje ("MBO") z zakljuþnim izpitom;
- regulirani programi usposabljanja, ki trajajo skupno najmanj 16 let, pri þemer je pogoj uspešen
zakljuþek osemletne osnovne izobrazbe in štiri leta vsaj pripravljalnega poklicnega izobraževanja
("VBO") ali splošnega srednješolskega izobraževanja višje stopnje, in ki zahtevajo zakljuþek vsaj
štiriletnega programa poklicnega usposabljanja v vajenskem sistemu, ki vkljuþuje vsaj en dan
teoretiþnega pouka na teden na višji šoli ter praktiþno usposabljanje druge dni v tednu v centru
za praktiþno usposabljanje ali podjetju, z zakljuþnim izpitom na srednji ali visoki ravni.
Nizozemski organi pošljejo Komisiji in drugim državam þlanicam seznam programov
usposabljanja iz te priloge.
V Avstriji:
- Programi na višjih poklicnih šolah ("Berufsbildende Höhere Schulen") in visokih izobraževalnih
ustanovah za kmetijstvo in gozdarstvo ("Höhere Land- und Forstwirtschaftliche Lehranstalten")
vkljuþno s posebnimi vrstami ("einschließlich der Sonderformen"), katerih strukturo in raven
doloþajo zakoni in drugi predpisi.
Ti programi trajajo skupno najmanj 13 let in vkljuþujejo pet let poklicnega usposabljanja, ki se
zakljuþi z uspešno opravljenim konþnim izpitom kot dokazom o strokovni usposobljenosti.
- Programi na mojstrskih šolah ("Meisterschulen"), v mojstrskih razredih ("Meisterklassen"),
poklicnih mojstrskih šolah ("Werkmeisterschulen") ali gradbenih obrtniških šolah
("Bauhandwerkerschulen"), katerih strukturo in raven doloþajo zakoni in drugi predpisi.
Ti programi trajajo skupno najmanj 13 let in vkljuþujejo devet let obveznega izobraževanja, ki mu
sledijo bodisi vsaj tri leta poklicnega usposabljanja na specializirani šoli bodisi vsaj tri leta
usposabljanja v podjetju in vzporedno na poklicni šoli ("Berufschule"), oboje pa se zakljuþi z
izpitom in dopolni z uspešno opravljenim vsaj enoletnim izobraževalnim programom na mojstrski
šoli ("Meisterschule"), v mojstrskih razredih ("Meisterklassen"), poklicni mojstrski šoli
("Werkmeisterschule") ali gradbeni obrtniški šoli ("Bauhandwerkerschulen"). Programi skupaj
trajajo najmanj 15 let in zajemajo obdobja pridobivanja delovnih izkušenj bodisi pred
izobraževalnimi programi na teh ustanovah bodisi vzporedno s programi izobraževanja ob delu
(vsaj 960 ur).
Avstrijski organi pošljejo Komisiji in drugim državam þlanicam seznam programov usposabljanja
iz te priloge.
[1] Najkrajša doba se lahko skrajša s treh let na dve leti, þe ima zadevna oseba potrebne
kvalifikacije za vpis na univerzo ("Abitur"), to je trinajst let predhodnega izobraževanja in
usposabljanja, ali kvalifikacije, potrebne za vpis na "Fachhochschule" ("Fachhochschulreife"), to
je 12 let predhodnega izobraževanja in usposabljanja.
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