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Stopnja O: Predprimarna vzgoja in izobraževanje 
Predprimarna vzgoja in izobraževanje je definirana kot organizirano obdobje 

organiziranega poučevanja; večinoma je namenjena uvajanju še zelo majhnih otrok v 
okolje, podobno šolskemu, torej postopnemu premoščanju razlik med šolskim in domačim 

okoljem. Ti programi so poznani tudi kot vzgoja in izobraževanje v zgodnjem otroštvu, 

otroški vrtec ali predšolska vzgoja. 
 

1. stopnja: Primarno izobraževanje ali prvo obdobje osnovnega izobraževanja 
Cilj teh programov je, da zagotovijo učencem začetno osnovno izobraževanje v branju, 

pisanju in matematiki, skupaj s temeljitim razumevanjem drugih predmetov kot so 
zgodovina, zemljeis, naravoslovje, družboslovje, risanje in glasba. Starost ob vpisu je na 

splošno od 5 do 7 let. 

 
2. stopnja: Nižje sekundarno ali drugo obdobje osnovnega izobraževanja 

Dokončanje te stopnje se v državah, v katerih je polično ali pravnodoločeno obvezno 
izobraževanje, pogosto ujema z dokončanjem obveznega izobraževanja. V splošnem je 

namenjeno izpopolnjevanju temeljnih veščin in znanja ter pripravljanju na vseživljenjsko 

izobraževanje. Učenci končajo izobraževanje na tej stopnji po približno 9 letih šolanja. 
 

3. stopnja: (Višje) sekundarno izobraževanje 
Takšni programi se večinoma začnejo po koncu osnovnega izobraževanja oziroma 

obveznega izbraževanja v državah, kjer ga pač imajo. Na tej stopnji je specializacija večja 
kot na 2. stopnji, učitelji so večinoma bolje usposobljeni in bolj specializirani za 

poučevanje predmetov na tej stopnji. Večkrat so mogoče različne smeri in različne vrste 

programov. Na splošno je dokončanje 3. stopnje minimalni pogoj za vpis v terciarno 
izobraževanje. Poklicno in strokovno izobraževanje na tej stopnji ponavadi usposablja za 

zaposlitev na delovnih mestih tehnikov. Programi trajajo od 2 do 5 let. Ob koncu te 
stopnje so dijaki praviloma stari 17-19 let. 

 

Isced 3A – Programi, oblikovani tako, da omogočajo neposreden dostop do Isceda 5A, to 
je do terciarnega izobraževanja ali drugega izobraževanja, ki usposablja 

študente za vpis v raziskovalni študij ali za zelo zahtevne poklice; 
Isced 3B – Programi, oblikovani tako, da omogočajo dostop do Isceda 5B, za to skupino 

terciarnega izobraževanja pa je značilna naravnanost v poklice in trg dela; 

Isced 3C – Programi, oblikovani tako, da vodijo neposredno na trg dela ali pa omogočajo 
vpis v programe na 4. Iscedovi stopnji ali celo druge programe v 4. Iscedovi 

stopnji. 
 

4. stopnja: posekundarno predterciarno izobraževanje 
Ta stopnja zajema programe, ki so v mednarodnem pogledu na meji med višjim 

sekundarnim in terciarnim izobraževanjem. To so programi, ki jih ni mogoče šteti  med 

programe terciarnega izobraževanja, ker glede na vsebino niso pomembno zahtevnejši od 
programov 3. stopnje. To so bodisi kratki poklicni programi ali programi, namenjeni 

pripravi tistih dijakov za vpis v 5. stopnjo, ki so se poprej izobraževali po programu 3. 
stopnje, ki jim tega ni omogočila. 

 

Isced 4A – Programi, namenjeni pripravi dijakov za vpis v terciarno izobraževanje Isced 
5A ali 5B; 

Isced 4B – Programi, ki ne omogočajo dostopa do terciarnega izobraževanja (Isceda 5A 
ali 5B), temveč so namenjeni zlasti usposobitvi udeležencev za vstop na trg 

dela. 
 



5. stopnja: Prva raven terciarnega izobraževanja (ki se ne konča z najzahtevnejšo 

visokošolsko kvalifikacijo) 

Te programe izvajajo univerze, kolidži in podobne institucije visokošolskega programa. V 
tej stopnji je mnogo različnih programov in tudi velika raznolikost v načinu izvajanja. 

Programi te stopnje naj bi imeli skupno teoretično trajanje najmanj 2 leti. Dejansko 
trajanje je lahko zelo različno, od 2 do 10 let, odvisno od študijskega predmeta in 

kvalifikacije, ki si jo je mogoče pridobiti ob koncu študija. 

 
Isced 5A – programi, ki so večinoma teoretski, pripravljajo na raziskovalno delo ali 

zagotavljajo dostop do zelo zahtevnih poklicev; 
Isced 5B – programi, ki so bolj praktični, strokovni, poklicno specifični. 

 
6. stopnja: Druga raven terciarnega izobraževanja (ki se konča z najzahtevnejšo 

visokošolsko kvalifikacijo) 

Ta stopnja zadeva terciarne programe, ki omogočajo pridobitev najzahtevnejše 
znanstvene kvalifikacije, kot je doktorska. Programi predvidevaj zahteven študij in izvirno 

raziskovalno delo, večkrat so lahko obvezna tudi predavanja. Program predvideva 
doktorsko delo oziroma prezentacijo, primerno za objavo, ki je rezultat izvirnega 

raziskovanja. 


