Mnenje o Potrdilu o usposabljanju in usposobljenosti (Savatech d.o.o.) –
posredovano na sestanku v Savatechu, dne 9. junija 2011
Dokazilo, ki je v postopku vrednotenja ocenjeno kot dobro, mora zadostiti nekaterim temeljnim
kriterijem kakovosti, in sicer mora biti dokazilo predvsem avtentično, aktualno in ustrezno.
Navedeno predstavlja v nadaljevanju tudi temelj za mnenje o potrdilu in opredeljenih elementih
Potrdila o usposabljanju in usposobljenosti Savatech, d.o.o. Pri vsakem kriterij je tako navedena
temeljna opredelitev tega, v nadaljevanju pa je podano še mnenje o opredelitvi posameznega
elementa Potrdila.
1. Kriterij AVTENTIČNOST
Pri kriteriju avtentičnosti ugotavljamo, ali je dokazilo pristno, torej ugotavljamo ali:
 je navedeno ime in naslov ustanove, odgovorna oseba ter njen podpis (avtentičnost
dokazila),
 se dokazilo res nanaša na kandidata (avtentičnost osebe).
Potrdilo Savatech:
 avtentičnosti dokazila je zadoščeno, saj je na potrdilu navedeno ime podjetja ter navedena
odgovorna oseba in njen podpis. Pri imenu podjetja bi le še navedla sedež, lahko tudi kontakt
podjetja (telefon, fax, e-mail naslov),
 pri avtentičnosti osebe je potrebno dodati še kraj rojstva kandidata. Z ostalimi navedenimi
podatki je zadoščeno kriteriju avtentičnosti osebe.
Navedeni podatki so z vidika dobre avtentičnosti potrdila še kako pomembni, saj v postopku
vrednotenja usposobljenost kandidata presojamo izključno na podlagi potrdil in drugih dokazil in je
kriterij avtentičnosti »izločilni« kriterij. Če avtentičnosti ni zadoščeno, potem potrdila v postopku
vrednotenja ne moremo obravnavati z vidika drugih kriterijev – aktualnosti in ustreznosti, ki sta
opredeljeni v nadaljevanju.
2. Kriterij AKTUALNOST
Dokazilo mora zagotavljati, da je znanje, ki ga posameznik ima še vedno uporabno, zato je z vidika
presoje aktualnosti pomembno, da je iz dokazil razviden podatek o tem, kdaj je bilo neko znanje
pridobljeno oziroma kdaj je neka izobraževalna ali učna dejavnost potekala.
Potrdilo Savatech:
Med podatke o usposabljanju je z vidika presoje aktualnosti potrebno dodati še podatek o tem,
kdaj je program usposabljanja potekal. Stroka se namreč spreminja, razvija in temu primerno je
potrebno nenehno posodabljati in nadgrajevati tudi znanja. Zato je v postopku vrednotenja
pomemben podatek tudi o tem, kdaj je neka učna ali izobraževalna dejavnost potekala, saj je od
tega odvisno tudi, v kolikšni meri so pridobljena znanja, spretnosti in kompetence še vedno
uporabne, ta podatek pa predstavlja podlago za priznavanje teh.
3. Kriterij USTREZNOST
V postopku vrednotenja se za vsako priloženo dokazilo ugotavlja skladnost vsebine dokazila
(programa usposabljanja) z zahtevanimi vsebinami in standardi.
Potrdilo Savatech:
V potrdilu so zajete kompetence, ki si jih je posameznik v programu usposabljanja pridobil in
predstavljajo osnovo za presojo potrdila po kriteriju ustreznosti oziroma presojo usposobljenosti
posameznika. Z vidika postopka vrednotenja bi bilo uporabno k potrdilu dodati še program
usposabljanja, kjer je poleg posameznih tematskih sklopov ter njihovega trajanja navedena še
podrobnejša vsebina posameznega tematskega sklopa ter cilji, ki naj bi jih kandidat pri
posameznem tematskem sklopu dosegel oziroma, zagotoviti dostopnost programa v arhivu, če bi
posameznik le-to potreboval v postopkih vrednotenja, ki bi/bodo potekali izven podjetja Savatech.
Pripravila:
Vera Mlinar, strokovna sodelavka Andragoškega centra Slovenije
Ljubljana, 23. junij 2011

