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Izobraževalni sistemi v Evropskih državah 
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SPLOŠNO IZOBRAŽEVANJE
51.6 %

POKLICNO IZOBRAŽEVANJE
48.4 %

Delež srednješolcev v poklicnem in splošnem
izobraževanju v EU leta 2018 

Slovenija: delež srednješolcev v splošnem
izobraževanju (gimnazija) nekaj pod 30 %

V Evropski uniji je leta 2020 delež

prebivalstva starega med 25-34 let

s terciarno izobrazbo znašal

40,5%. Do leta 2030 želi EU

odstotek povečati na vsaj 45,0%, kar

je Sloveniji že uspelo.

VIR: EUROSTAT



Bologna, 19. 6. 1999, 29 evropskih držav 

oblikovanje enotnega evropskega visokošolskega prostora in sprejetje

zlahka prepoznavnih in primerljivih diplomskim stopenj

sistem, ki ima dve glavni študijski stopnji, in sicer dodiplomsko in

podiplomsko

vzpostavitev kreditnega sistema ECTS

48 sodelujočih držav

Bolonjski sistem



Bolonjski sistem: prednosti in slabosti

omogočil učno mobilnost

območja EHEA

študentje študij zaključijo prej

in hitreje vstopijo na trg dela

povečalo se je povpraševanje

po izobraževalnih programih

novi učni načrti - stisnjene
različice daljših programov in
zato ni dovolj časa za asimilacijo,
razmislek in kritičen pristop k
učenju
krajši program - možnost
zmanjšanja zaposljivosti novih
diplomantov 



iskanje univerze in programov- spletni portali

javne ali zasebne univerze - višine šolnin

Zoisova štipendija za študij v tujini

štipendija Ad futura

akreditiranost študijskega programa v tujini: ENIC/NARIC

pogoji za vpis se razlikujejo od države do države (prevod spričevala,

potrdilo o znanju jezika, priporočilna pisma, življenjepis, sprejemni

izpiti, intervju..)

viza, začasno prebivališče

Pot do šolanja v tujini



evropski program za izobraževanje, usposabljanje, mladino in šport

EuRopean Action Scheme for the Mobility of University Students

na podlagi uredb Evropskega parlamenta in Sveta, financiran s strani

Evropske unije

študentske izmenjave za eden ali dva semestra- bolj dostopne kot

študij v tujini

fakulteta razpiše število mest na partnerskih univerzah po Evropi

postopek prijave bi lahko poenostavili

Comenius, Leonadro da Vinci

Erasmus + 





študent informatike na Dunaju 

vpis: srednješolsko spričevalo, potrdilo o znanju nemščine in

motivacijsko pismo 

bivanje v slovenskem študentskem domu, sobe v deljenih stanovanjih

med 300-400 EUR

študij razdeljen le na semestre, letnikov ni 

fleksibilno izoblikovan študijski plan

veliko dela v skupinah

Intervju s študentom v tujini



" Zdi se mi, da bi študiji v tujini zagotovo lahko bili bolj dostopni. Tistim, ki v tujino gredo

preko programa Erasmus je tako na matičnih kot tudi na ciljnih univerzah na voljo veliko

podpore, da se lahko vživijo v novo okolje, prav tako za življenje v tujini dobijo štipendijo.

Tega redni študenti v tujini v veliko primerih niso deležni in so velikokrat prepuščeni samim

sebi, prav tako so odvisni od dela, podpore staršev ali pa štipendij, ki jih tudi ni veliko. "
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