ŠIFRANT IZOBRAZB po
1.12.2019

Povzetek dopolnitve
Obstoječi šifranti izobrazb so dopolnjeni z novimi šifranti zaradi zakonske spremembe šifranta Klasius-P v
Klasius P-16 (velja od 1.12.2019 dalje).
• Dopolnjeni so šifranti:
• program vrste izobrazbe,
• področje izobrazbe,
• vrsta izobrazbe.
• Nove šifre se od obstoječih razlikujejo po strukturi in vsebini podatkov, ki so vezani na posamezno šifro.
• Šifrant izobrazb se uporablja:
• v modulu e-Vem za vnos podatkov na M obrazcih;
• v Kadrovskem portalu pri definiranju izobrazbe zaposlenega;
• v modulu Zaposlovanje pri definiranju podatkov/pogojev na razpisu.

1. Naročnik uporablja verzijo nižjo od 4612.52
Za verzije nižje od 4612.52 dopolnitev ne bomo izvajali.

2. Naročnik uporablja verzijo 4612.52 SP31+
Dopolnitev bo podprta.
Pogoj:
- Nameščen zadnji patch za verzijo 4612.52
Akcije:
- Namestitev zadnjega patcha
- Seznanitev naročnika z novostmi

3. Naročnik uporablja verzijo 4612.54 SP36+
Dopolnitev bo podprta.

Pogoj:
- Nameščen zadnji patch za verzijo 4612.54
Akcije:
- - Namestitev zadnjega patcha
- Seznanitev naročnika z novostmi

Podrobnejši opis dopolnitve
• Obstoječe šifrante izobrazb smo dopolnili z novimi zaradi zakonske spremembe šifranta Klasius-P v Klasius P-16. Zaradi zagotavljanja
veljavnosti in zgodovine obstoječih podatkov ni bil možen prepis šifranta z novimi vrednostmi, ampak smo obstoječe šifrante dopolnili z
vsemi vrednostmi šifrantov, ki veljajo od 1.12.2019 dalje (torej se je število šifrantov izobrazb v aplikaciji približno podvojilo).
• Dopolnjeni so šifranti:
• program vrste izobrazbe,
• področje izobrazbe,
• vrsta izobrazbe.
• Nove šifre se od obstoječih razlikujejo po strukturi in vsebini podatkov, ki so vezani na posamezno šifro.

Primer:
Vzdrževanje šifrantov pred 1.12.2019

Vzdrževanje šifrantov po 1.12.2019

• program vrste izobrazbe
unikatna šifra: 001 (3-mestna)
naziv programa vrste izobrazbe: Administrator

• program vrste izobrazbe
unikatna šifra: 1007_P16 (4-mestna z oznako _P16)
naziv programa vrste izobrazbe: Administrator
velja od: 01.12.2019
velja do:
• področje izobrazbe
unikatna šifra: 0313_P16 (sestavljena iz kode KLASIUS-P16 in predpone _P16)
šifra KLASIUS-P16: 0313
naziv KLASIUS-P16: Psihologija
angleški naziv: Psychology
• vrsta izobrazbe
unikatna šifra: 18101-0111-2632_P16 (sestavljena iz kode KLASIUS-SRV in kode
KLASIUS-P16 in unikatne šifre programa vrste izobrazbe (ki so ločene s -) in
predpone _P16).
V primeru, da se šifre podvojijo, imajo dodano še številsko vrednost
1/2/3…, npr. 16204-0113-2391_P16, 16204-0113-2391-1_P16, 162040113-2391-2_P16
šifra KLASIUS-SRV: 18101
naziv KLASIUS-SRV: Specialistično izobraževanje po univerzitetni izobrazbi
(prejšnje)/specializacija po univerzitetni izobrazbi (prejšnja)
angleški naziv: Specialization after academic higher education
(former)/Specialization after academic higher education (former)
dosežen naziv: specialist za šolsko psihologijo
zavod: UL PEF,UP PEF
klasifikacija: 1
unikatna šifra programa vrste izobrazbe: 2632_P16
unikatna šifra področja izobrazbe: 0111_P16
unikatna šifra ISCED: 5
velja od: 01.12.2019
velja do:

• področje izobrazbe
unikatna šifra: 071
šifra KLASIUS-P: 311
naziv KLASIUS-P: Psihologija
angleški naziv: Psychology
• vrsta izobrazbe
unikatna šifra: 1224
šifra KLASIUS-SRV: 18101
naziv KLASIUS-SRV: Specialistično izobraževanje po univerzitetni izobrazbi
(prejšnje)/specializacija po univerzitetni izobrazbi (prejšnja)
angleški naziv: Specialization after academic higher education
(former)/Specialization after academic higher education (former)
dosežen naziv: specialist za šolsko psihologijo
zavod:
klasifikacija: 1
unikatna šifra programa vrste izobrazbe: 696
unikatna šifra področja izobrazbe: 071
unikatna šifra ISCED: 5

