NPK

Nacionalna poklicna kvalifikacija
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Kaj je Nacionalna poklicna kvaliﬁkacija (NPK)?
Nacionalna poklicna kvaliﬁkacija
ti omogoča, da pridobiš
javno veljavno listino o poklicni
usposobljenosti: certiﬁkat NPK,
s katero dokazuješ usposobljenost
za opravljanje poklica.
Kaj ponuja NPK?
NPK ponuja možnost ovrednotenja in
potrditve spretnosti in znanj, pridobljenih z
neformalnim učenjem. Z njimi se dokazuje
delovna oz. strokovna usposobljenost, ki je
potrebna za opravljanje posameznega poklica
ali sklopov nalog v okviru poklica. Certiﬁkat
NPK je javna in mednarodno priznana listina.

Dobro je imeti NPK, ker:
pridobiš veljavno listino za opravljanje
poklica,
se ti priznajo rezultati učenja in
izkušenj, ki jih pridobivaš skozi vse
življenje na različnih delovnih mestih in
s tem karierno in osebnostno
napreduješ,
ti omogoča lažje prehajanje iz enega
podjetja ali dejavnosti v drugo, saj je
nacionalna poklicna kvaliﬁkacija javno
veljavna listina,
postaneš bolj konkurenčni na trgu dela,
tako v Sloveniji kot v državah EU,
lahko napreduješ v poklicni karieri z isto
stopnjo izobrazbe, saj lahko pridobiš
javno veljavno listino za opravljanje
določenega poklica na višji ravni
zahtevnosti del.

Želiš, da se znanja in spretnosti, ki si jih pridobil na delovnih mestih v papirni industriji
vrednotijo? SI starejši od 18 let. Potem v letaku preveri še vstopne pogoje za
NPK PAPIRNIČAR / PAPIRNIČARKA
NPK PAPIRNIŠKI TEHNOLOG / PAPIRNIŠKA TEHNOLOGINJA
ali se oglasi pri svetovalcu, da se podrobneje seznaniš s postopkom in načinom
pridobivanja certiﬁkata NPK. Na voljo smo ti po predhodnem dogovoru na Inštitutu za
celulozo in papir, vsako sredo med 9:00 in 16:00 uro, dodatne informacije pa lahko
pridobiš tudi preko telefona ali e-pošte.
Svetovalec za NPK:
Matej Šuštaršič
matej.sustarsic@icp-lj.si
tel.: 01 200 2815
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