NPK

OSVEŽI SVOJE

PAPIRNIČAR/KA
PAPIRNIŠKI TEHNOLOG/INJA

ZNANJE S PRAKTIČNIMI
SEMINARJI IN USPOSABLJANJI IN
BOLJ SAMOZAVESTNO PREPRIČAJ KOMISIJO

Program izobraževanja
»Papirniška šola«
Program izobraževanja za papirničarje,
»Papirniška šola« predstavlja prvi celovit
program strokovnega izobraževanja v okviru
»Akademije za papirništvo«, ki je nastal v
sodelovanju s strokovnjaki iz podjetij na
Inštitutu za celulozo in papir. 86-urni program
pokriva celoten proces proizvodnje papirja in
kartona.
Strokovni seminarji:

Analitika v papirništvu
Vse o papirju za nepapirničarje
Standardizacija v večbarvnem tisku
Mikrobiologija v papirništvu
in ostala izobraževanja po naročilu.
Dodatne informacije na:
http//icp-lj.si

Dobro je imeti NPK, ker:
pridobiš veljavno listino za opravljanje
poklica,
se ti priznajo rezultati učenja in izkušenj,
ki jih pridobivate skozi vse življenje na
različnih delovnih mestih in s tem
karierno in osebnostno napreduješ,
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,

Potrdi svoje neformalno
pridobljena papirniška znanja in
spretnosti in pridobi Nacionalno
poklicno kvaliﬁkacijo (NPK)
papirničar/ka,
papirniški tehnolog/inja.

lahko napreduješ v poklicni karieri z isto
stopnjo izobrazbe, saj lahko pridobiš
javno veljavno listino za opravljanje
določenega poklica na višji ravni
zahtevnosti del,
pridobiš osnovo za morebitno
nagrajevanje s strani podjetja.
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Kako postanem
kandidat za NPK?

Kako poteka postopek
pridobitve NPK?

Kandidat lahko postane vsak, ki si želi
pridobiti dokazilo o usposobljenosti za
opravljanje poklica.

Postopek je enostaven. Za začetek se oglasi pri
našem svetovalcu, ki ti bo natančno razložil
celoten postopek pridobitve NPK.

Poleg želje moraš izpolnjevati tudi zakonske omejitve
in vstopne pogoje določene s katalogom znanj;

Kakšni so osnovni koraki do pridobitve NPK?

si star najmanj 18 let, izjemoma tudi če si mlajši
in ti je prenehal status vajenca ali dijaka in
izkazuješ ustrezne delovne izkušnje,
referenčno delodajalčevo pismo o delovnih
izkušnjah, usposobljenosti in uspešnosti iz
papirne in papirno predelovalne industrije,
za papirničarja
imaš osnovnošolsko izobrazba in tri leta
delovnih izkušenj v papirni in papirnopredelovalni industriji ali srednjo poklicno
izobrazbo in eno leto delovnih izkušenj v papirni
in papirno- predelovalni industriji ali
za papirniškega tehnologa
imaš srednjo poklicno izobrazbo in pet let
delovnih izkušenj v papirni in papirno
predelovalni industriji ali srednjo strokovno ali
splošno izobrazbo in tri leta delovnih izkušenj v
papirni in papirno-predelovalni industriji.
Kakšna znanja moram dokazati,
da dobim NPK certiﬁkat?
Za pridobitev NPK certiﬁkata moraš dokazati,
da imaš znanja in spretnosti, ki so za NPK zapisana v
katalogu znanj, ki ga najdeš na spletni strani
http://www.nrpslo.org/ ali pa se oglasi pri našemu
svetovalcu, ki ti bo razložil vse kar te zanima.

PRIPRAVA DOKUMENTACIJE

Svetovalec te bo vodil skozi postopek priprave
osebne zbirne mape, ki vsebuje: predstavitev
kandidata (življenjepis in javno veljavna
spričevala), delovne izkušnje (delovna knjižica,
pogodbe o zaposlitvi), izobraževanja in
usposabljanja (potrdila – vsebina in trajanje),
reference (izdelek, priporočilo delodajalca).

VREDNOTENJE,
PREVERJANJE PRIJAVE

Komisija po kriterijih, opisanih v katalogu
strokovnih znanj in spretnosti, ovrednoti
osebno zbirno mapo in se, na osnovi te ocene,
odloči ali kandidatu poklicno kvaliﬁkacijo
podeli, oz. ga napoti na preverjanje tistega dela,
poklicnih standardov, ki jih kandidat ni dokazal.

IZVEDBA PREVERJANJA NPK
IZDAJA CERTIFIKATA.

Stopite v stik z nami
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INŠTITUT ZA CELULOZO IN PAPIR
Bogišićeva ulica 8, 1000 Ljubljana
Svetovalec za NPK
JANJA JUHANT GRKMAN
janja.juhant-grkman@icp-lj.si
tel.: 01 200 2848
Obiščite nas na spletni strani:
http://www.icp-lj.si

