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Z upoštevanjem etičnih načel sprejema član komisije za
preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij
temeljna načela etičnega vedenja in temeljne etične vrednote.
Etična načela morajo člani komisij upoštevati in se ravnati po njih
med postopkom preverjanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih
kvalifikacij.

ETIČNA NAČELA

POŠTENOST IN NEPRISTRANSKOST

S tem želimo:
 zagotoviti korektno in pošteno preverjanje in potrjevanje
nacionalnih poklicnih kvalifikacij,

INTEGRITETA OSEBNOSTI

 prispevati k dobrim medčloveškim in delovnim odnosom,
 postaviti temelj strokovnemu, hkrati pa prijaznemu in
vljudnemu odnosu do kandidatov,

EMPATIJA
OBČUTEK ZA DRUGE

ETIČNA NAČELA

 skrbeti za ugled in veljavo preverjanja in potrjevanja
nacionalnih poklicnih kvalifikacij.
KOMUNIKACIJSKE SPRETNOSTI

STROKOVNOST PREVERJANJA IN
POTRJEVANJA NPK

EVALVACIJSKE SPRETNOSTI

KONTINUIRANO IZPOPOLNJEVANJE

TOLERANCA IN TEAMSKO DELO

Izdal: Državni izpitni center
Priprava zloženke: mag. Jelka Kozjak Jezernik
Oblikovanje zloženke: Peter Škrlj
Ljubljana, junij 2006

PREVERJANJE IN POTRJEVANJE
NACIONALNIH POKLICNIH
KVALIFIKACIJ

RICKO - KOMISIJA

Državni izpitni center
Ob železnici 16, 1000 Ljubljana
Tel.: 01/548 46 00 Faks.: 01/548 46 01
e-naslov: info@ric.si
Spletna stran: www.ric.si

ČLANA KOMISIJE ZA

POZITIVEN ODNOS DO NPK

ODGOVORNOST

IZLOČITEV

ETIČNA NAČELA
ČLANA KOMISIJE ZA PREVERJANJE IN POTRJEVANJE NACIONALNIH POKLICNIH KVALIFIKACIJ

S svojim pristopom, videzom in ravnanjem pri kandidatih in drugih
č lanih komis ije zbuja zaupanje in obč utek vis oke s topnje
poštenosti in strokovne usposobljenosti.

POŠTENOST IN NEPRISTRANSKOST

Pri s vojem delu mora upoš tevati Zakon o preverjanju in
potrjevanju NPK in ustrezne podzakonske akte. V svojem
ravnanju je pravičen in pozoren na nepristransko izpeljavo
postopka pri vsakem kandidatu. Svoje obveznosti opravlja
učinkovito, pošteno in prizadevno.

INTEGRITETA OSEBNOSTI

Zna pozorno poslušati in postavljati jasna vprašanja. Zna napisati
jasna, jedrnata poročila, ki zadevajo opis doseganja kompetenc
in ne opisa kandidata.

EMPATIJA
OBČUTEK ZA DRUGE

KOMUNIKACIJSKE SPRETNOSTI

STROKOVNOST PREVERJANJA IN
POTRJEVANJA NPK
Sposoben je dati povratno informacijo kandidatu in svetovalcu,
katere spretnosti ima kandidat dovolj razvite in katere mora še
razvijati. Pri svojem delu je sproščen in s svojim vedenjem daje
kandidatu vso podporo pri njegovem delu.

EVALVACIJSKE SPRETNOSTI

KONTINUIRANO IZPOPOLNJEVANJE
Odnosi med člani komisij temeljijo na spoštovanju, iskrenosti,
strpnosti, kolegialnosti in na osebnemu dostojanstvu. Član
komisije je sposoben sprejemati argumentirane strokovne kritike,
ki jih ne jemlje kot osebne zamere. Sposoben je sodelovanja z
drugimi člani komisije in strokovnega argumentiranja svojih in
skupnih odločitev.

Zna primerjati kandidatove spretnosti s predpisanimi poklicnimi
standardi, zna preverjanje in potrjevanje prilagoditi vsaki
individualni situaciji. Sodeluje pri definiranju meril in kriterijev
za posamezne naloge, pri določanju kriterijev kvalitete in pri
analizi veljavnosti in zanesljivosti ocenjevalnih orodij in se jih
trudi izboljšati.

Zaveda se, da mora kontinuirano obnavljati svoje strokovne
kompetence, kakor tudi kompetence na področju preverjanja in
potrjevanje (se udeleževati ustreznih usposabljanj).

TOLERANCA IN TEAMSKO DELO

POZITIVEN ODNOS DO NPK

V ar ovat i m or a p od at k e i n i n f or m ac i j e o p r ever j an j u i n
potrjevanju, s katerimi pride v stik pri opravljanju svojega dela.
Ne informira in ne komentira rezultatov preverjanja in potrjevanja
nikomur zunaj postopka. Upoštevati mora kriterije in merila za
preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij in biti
pravičen do vseh kandidatov.

V vsakršnih okoliščinah se vede vljudno, ter spoštuje pravice in
dolžnosti svojih sogovornikov. Upošteva pravila uglajenega in
dostojnega vedenja. Zaveda se vpliva na kandidate in na druge
člane komisije z lastnim obnašanjem. Sposoben se je postaviti
v vlogo tistega, ki ga ocenjuje in spoštuje njegova čustva, zato
daje kandidatu vso podporo in spodbudo.

Ima pozitiven odnos do preverjanja in potrjevanja nacionalnih
poklicnih kvalifikacij. Ima motivacijo za opravljanje svojega
dela. Zaveda se, da s svojim delom in vedenjem ustvarja ugled
članov komisij. Tudi v osebnem življenju se vede tako, da ta
ugled varuje in povečuje.

ODGOVORNOST

IZLOČITEV

Če je član komisije s kandidatom v sorodstvenem razmerju ali
kakor koli drugače s stranko v konfliktu interesov, ne sodeluje v
komisiji za preverjanje in potrjevanje NPK.

