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Programi usposabljanja v posameznih državah/kurikuli za 
procesnega operaterja v kemijski in farmacevtski industriji  

 
Uvod  
 

Cilj intelektualnega outputa 6 v okviru projekta ChemPharmVET je bil zbrati nove specifične 
programe usposabljanja/kurikule za procesnega operaterja v kemijski in farmacevtski industriji, ki so 
bili oblikovani na podlagi evropske matrike kompetenc, in o njih poročati. Po potrebi se lahko 
programi usposabljanja v posameznih državah, ki smo jih zbrali v projektu ChemPharmVET, v 
sodelovanju z ustreznimi predstavniki kemijske in farmacevtske industrije prilagodijo ob upoštevanju 
specifičnih razmer v posamezni državi.   
 
Najprej je bil evropski model kurikula preveden v nacionalne jezike, nato je vsaka država pripravila 
svoj program, pri čemer je upoštevala opredelitev namena, ciljev in nalog, ki je temeljil na naslednjih 
točkah: 
  
• Priprava vsebin in praktičnih delov, morebitna časovnica; 
• Seznam potrebnega materiala in tehničnih zmogljivosti; 
• Opis potrebnega pedagoškega osebja in njegove strokovne usposobljenosti; 
• Pogoji za dostop za vajence/dijake; 
• Izračun potrebnih finančnih sredstev (za pripravo akreditacije programov). 
 
 
V pričujočem poročilu bomo predstavili programe usposabljanja za procesnega operaterja na ravni 
4 v Nacionalnem ogrodju kvalifikacij (NOK-u) v 4 državah, tj. primere programov usposabljanja v 
Sloveniji, (1), na Portugalskem (2), Slovaškem in Norveškem (3).  
 

1. Slovenski primer temelji na programu usposabljanja za brezposelne gimnazijske maturante 

s splošnimi/generičnimi kompetencami, ki lahko v programu usposabljanja pridobijo 

strokovne/poklicne kompetence za zaposlitev v kemijski in farmacevtski industriji. Gre za 

Program operativnega tehnologa v kemijski in farmacevtski industriji (POT-KE) in 

ocenjujemo, da bi se lahko brez težav prilagodil v drugih državah.  

 

2. Na Portugalskem je bil evropski kurikul za procesnega operaterja predstavljen 

predstavnikom s področja izobraževanja in odziv je bil zelo pozitiven. Čeprav nimajo 

nacionalnih standardov, lahko podobne elemente najdemo v različnih nacionalnih 

kvalifikacijah, kot je denimo kemijski tehnik v industriji, ki ga predstavljamo v tem poročilu.  

 

3. Na Slovaškem imajo program usposabljanja, ki je zelo podoben evropskemu kurikulu za 

procesnega operaterja. Program se imenuje kemik – operater. Program traja štiri leta in ga 

predstavljamo spodaj v poglavju o Slovaški. 

 

4. Predstavljen bo norveški primer kurikula za kemično predelavo VG3.  
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1. Slovenija  
 

 

V Sloveniji smo v l. 2015  pripravili in izvedli izobraževalni Program operativnega tehnologa v 
kemijski in farmacevtski industriji: POT-KE. 
 

1.1 Definicija namena,  ciljev in nalog  
 
Brezposelnim mladim osebam s splošnimi/generičnimi kompetencami pomagati do 
strokovnih/poklicnih kompetenc za zaposlitev v kemijski in farmacevtski industriji, kjer primanjkuje 
ustrezno usposobljenih kadrov.  
 
Kemijska industrija v Sloveniji zajema proizvodnjo kemijskih surovin in raznovrstnih kemijskih 
izdelkov, proizvodnjo farmacevtskih učinkovin in preparatov ter proizvodnjo izdelkov iz plastike in 
gume. Je ena izmed najpomembnejših gospodarskih panog.  Občasno se sooča s pomanjkanjem 
ustrezno tehniško usposobljenih kadrov na 4.in 5. SQF ravni izobrazbe (4.NQF).   
 
Cilji:   

 Brezposelne mlade gimnazijske maturante  usposobiti za zaposlitev v kemijski in 
farmacevtski industriji (5. SQF).  

 Pripraviti ustrezni izobraževalni program za dopolnitev kompetenc, ki jih potrebuje kemijska 
oz. Farmacevtska industrija.  

 

Na trgu dela je bilo evidentiranih večje število brezposelnih mladih gimnazijskih maturantov (5 SQF). 

V času svojega rednega šolanja so pridobili generične, predvsem teoretične kompetence, 

primanjkuje pa jim strokovno-specifično in praktično znanje ( kemijske tehnologije), ki je potrebno 

za delo operativnega tehnologa v kemijski industriji, pa tudi znanje s področja varovanja zdravja in 

okolja, ki je za kemijsko oz. farmacevtsko industrijo še posebej pomembno.   

  
Naloge:  

 Kompetenčni center kemijske industrije pri Združenju kemijske industrije Slovenije  je 
skupaj s farmacevtsko industrijo  pripravil izobraževalni program operativnega kemijskega 
tehnologa.   

 Program se je izvajal v Srednji kemijski šoli v Ljubljani in v štirih  podjetjih kemijske in 
farmacevtske industrije. 

  Po končanem izobraževanju je Združenje kemijske industrije je organiziralo pogovore o 
zaposlitvi med delodajalci s študenti, ki so uspešno dokončali usposabljanje  
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Brezposelne osebe s končano gimnazijsko maturo s predlaganim programom osvežijo, nadgradijo in 

dopolnijo znanja,in spretnosti. S tem se poveča možnost za njihovo zaposlitev v kemijski industriji, 

pa tudi v drugih predelovalnih dejavnostih. 

 

 

1.2 Ključne kompetence/znanja/usposobljenost, ki jih udeleženec pridobi po 

zaključku programa 

 

- Teoretično in praktično znanje iz vsebin predmeta kemija za splošne gimnazije v povezavi s 

tehnološkimi kemijski znanji  iz programa kemijski tehnik (na 5. ravni zahtevnosti).  

- Spoznavanje kemijske varnosti, ukrepanja ob nezgodah s ključnimi ukrepi za prvo pomoč, iz 

okoljske kemije in principov trajnostnega razvoja kot ključnih za varovanje zdravje in okolja ter 

udejanjanje evropskih smernic  trajnostnega razvoja. 

- Nekatere osnovne komunikacijske veščine, potrebne za dobre medosebne odnose in uspešno 

timsko delo v v proizvodnji, vpogled v etiko in vrednote.   

- Praktični vpogled v potek tehnoloških procesov v več podjetjih kemijske industrije, s poudarkom 

na doseganju standardov kakovosti ter varovanja zdravja in okolja na delovnem mestu in 

seznanitev  z različnimi področji in načini dela operativnega tehnologa v kemijski industriji.  

 
 

1.3 Priprava vsebine in praktičnega dela; možni urnik  
 
Pri pripravi vsebin so sodelovali  strokovnjaki iz farmacevtske industrije, Združenja kemijske 
industrije. in učitelji  Pri pripravi izvedbenega kurikula in praktičnega laboratorijskega dela tudi 
učitelji Srednje kemijske šole v Ljubljani. 
 

 
Vsebina in urna porazdelitev Programa operativnega tehnologa v kemijski/farmacevtski industriji 

(POTKE) 
 
Program se ne izvaja v šolskem izobraževalnem sistemu.  
Obsega 272 ur, od tega je 180 ur teoretičnega dela, 92 ur pa praktičnega dela. 
 

MODULI PROGRAMA POT-Ke: 
Ure 

teoretičn
i del 

Ure 
praktični 

del 

 
1Osnovni sklopi in moduli: znanja in kompetence, ki jih pokrivata gimnazijski program 
kemije in program kemijski tehnik 
 

I. Uvodna predstavitev programa: seznanitev udeležencev s 2  

                                                 
1 V Sloveniji sta oba programa na 5. ravni (SQF).  Gimnazijski program je splošno izobraževalen in večina dijakov 

nadaljuje izobraževanje v visokem in univerzitetnem šolstvu. Program kemijski tehnik je del poklicnega 

izobraževanja ( vocational education). Po zaključku se maturanti vključijo na trg dela ali nadaljujejo študij na 

terciarni ravni. 
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programom, načinom dela in s pogoji za uspešno dokončanje 
ter pridobitev potrdil o usposobljenosti 

II. Osvežitveni sklop (izbrana poglavje iz gimnazijskega 
programa kemije): 
- Splošna in anorganska kemija 
- Fizikalna kemija 
- Organska kemija 
- Kemijsko računstvo 

55 5 

III. Kemijsko tehnološki sklop (izbrana poglavja iz programa 
kemijski tehnik):  
- Kemijska tehnika  
- Materiali 
- Upravljanje kemijskih tehnoloških procesov in naprav 

Opomba: Praktično delo bo potekalo v kemijskem laboratoriju, 
kjer je lahko hkrati največ 17 udeležencev.  

75 45  

 
Ostali sklopi in moduli: znanja in kompetence, ki jih gimnazijski program kemije in 
program kemijski tehnik ne pokrivata 
 

IV. Kemijska varnost, ukrepanje ob nezgodah, okoljska kemija 
in principi trajnostnega razvoja:   
- Kemijska varnost (varovanje zdravja in okolja pred 

negativnimi učinki kemikalij), ukrepanje ob nezgodah in 
prva pomoč (opomba: modul se obvezno izvede pred 
pričetkom laboratorijskih vaj in ogledom proizvodnje) 

- Program odgovornega ravnanja 
- Kemijski procesi zaradi človekove dejavnosti, ki potekajo v 

okolju in povzročajo podnebne in druge spremembe 
- Smernice EU in njihovo uveljavljanje s poudarkom na 

trajnostni proizvodnji in potrošnji v slovenski kemijski 
industriji 

- Tehnološki  procesi čiščenja odpadnih snovi pred izpusti v 
okolje 

Opomba: Praktično delo bo potekalo v računalniški učilnici. 

18 10  

V. Komunikacija za uspešno delo v  timu v proizvodnji, etika in 
vrednote 

 4 

VI. Usposabljanje v podjetjih kemijske industrije za tehnološko 
delo v proizvodnji:  
- predstavitev celotnega podjetja in  enote podjetja, v 

katero bodo vključeni udeleženci 
- predstavitev ključnih delovnih procesov, sistema varovanja 

zdravja in okolja ter sistema kakovosti  
- ogled ključnih, izbranih proizvodnih ali razvojnih operacij. 

Opomba: Udeležencem se za ogled dodeli mentorja 
(tehnologa/raziskovalca), ki bo udeležencem v podjetju razkazal 
ključne izbrane proizvodne ali razvojne operacije 

 28 

VII. Podporne aktivnosti in preizkusi znanja 35  
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 Oblike poučevanja/usposabljanja: 

- predavanja pri teoretičnem delu in predavanja z demonstracijami v modulih II. in III. 

- laboratorijske vaje v sklopih II. in III. 

- predavanja in timsko delo pri vajah v sklopih IV. in V. 

- predstavitev in praktični vpogled v proizvodne procese z razlago v podjetjih kemijske industrije 

v sklopu VI. 

Program se izvaja 2,5 - 3 mesece, 5 delovnih dni v tednu kontinuirano, načeloma v povprečju po 6 

pedagoških ur dnevno 

  

 

1.4 Popis potrebnih materialov in tehniških kapacitet  

 

Za izobraževanje in usposabljanje programa POT-KE  smo zagotovili: 

učilnice, računalniško učilnico, kemijski laboratorij s splošno in kemijsko tehnološko opremo; 

obisk treh kemijskih in enega farmacevtskega podjetja za ogled  tehnoloških postopkov in 

spoznavanje delovnih nalog; učna gradiva, zdravniški pregled in osebno zaščitno opremo za delo v 

laboratoriju. 

 

 

1.5 Pogoji za predavatelje/inštruktorje posameznih predmetnih vsebin in zahtevane 

strokovne kvalifikacije  

 

- Sklop I.: predstavnik nosilca programa z dobrim poznavanjem kemijske industrije,  programa 

usposabljanja in načina izvedbe 

- Sklopa II. in III.: srednješolski učitelj kemije oz. strokovnih predmetov s področja kemije 

- Sklop IV.:  

o učitelj kemije v srednješolskih programih ter predavatelj s poznavanjem okoljske kemije in 

principov trajnostnega razvoja 

o predavatelj/inštruktor s specifičnimi znanji s področja kemijske varnosti, varstva okolja, 

varnosti in zdravja na delovnem mestu in ukrepanje ob nezgodah 

o za prvo pomoč strokovnjak s področja medicine - 

- Sklop V.: predavatelj/inštruktor s poznavanjem praktične uporabe komunikacijskih veščin za 

ustrezen in učinkovit prenos informacij med sodelavci 

- Sklop VI.: strokovnjak z ustrezno izobrazbo iz podjetja kemijske industrije, zaposlen na 

področjih, ki bodo predstavljena udeležencem; kot npr. univ. dipl. inž. kemijskega inženirstva ali 

kemijske tehnologije oz. univ. dipl. inž. farmacije ( v farmacevtski firmi).  

- Sklop VII: tutor – eden od predavateljev,  ki ima obenem široko poznavanje vseh programskih 

vsebin. 
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1.6 Vstopni pogoji za udeležence programa  

 

- Udeleženci programa morajo imeti opravljeno splošno maturo. 

- Pričakovane osnovne lastnosti kandidata so: zanimanje za  naravoslovje, še posebej za kemijo, 

radovednost, samoiniciativnost, odprtost in komunikativnost, smisel za timsko delo in 

urejenost, prav tako pa pripravljenost za morebitno kasnejše delo oziroma zaposlitev v industriji. 

- Glede na pred-izbor kandidatov s strani Zavoda RS za zaposlovanje, se za vključitev v končni 

izbor lahko predhodno opravi kratek test iz osnov kemije. Kandidate se o vsebinah preverjanja 

vnaprej obvesti. 

 

 

1.7 Finančna kalkulacija priprave, akreditacije in izvedbe programa  

 

V skupnem obsegu obsegu 277 ur in v primeru polne zasedenosti učilnic in laboratorijev:  

1654 EUR/person ( vključno DDV)   

 

 

1.8 Pregled nadaljnjih aktivnosti  2017/ 2018 na področju usposabljanja kadrov za 

kemijsko in farmacevtsko industrijo 

 

Na pobudo farmacevtske industrije in njenih potreb v proizvodnji, smo v letu 2017 pristopili k delni 

korekciji  programa POT-KE. Iz začetnega namena, da bi usposabljali za dve ločeni kvalifikaciji: 

operaterj - mehatronika in kemijski procesničarja, smo se odločili za pripravo kvalifikacije v okviru 

enega programa  na 4.ravni zahtevnosti SQF(= 4. EQF), ki omogoča sočasni razvoj kompetenc iz 

mehatronike in kemije/farmacije. Profil smo imenovali  Operater v kemijski in farmacevtski 

industriji. 

V aprilu 2018 načrtujemo začetek realizacije pilotnega programa Operater v kemijski in 
farmacevtski industriji v obsegu 208 ur; 100 ur teoretičnega  in 108 ure praktičnega dela, ter 
dodatno še 14 ur za kontakte s tutorjem in konzultacije. Definirani so vsebinski in praktični moduli, 
struktura kompetenc - ( matrix of knowledge and skills) pa je trenutno v pripravi. Planiramo še  1 
mesec  treninga v farmacevtski industriji, a  še ne vemo, ali bo to možno realizirati. 
 

Vstopni pogoj za udeležence bo poklicna tehniška izobrazba (4. stopnja  SQF). Prednostno bi 

izobraževali trenutno nezaposlene osebe s poklicno izobrazbo tehniških smeri (4.raven) in kadre, že 

zaposlene v farmacevtski industriji za dopolnitev kompetenc. 

 

 

1.9 Vključenost elementov programa Process operator in the European Chemical 

and Pharmaceutical Industry v oba podobna slovenska programa   

 

Pojasnilo: SQF ima 10 ravni. 4. in 5. raven SQF je zajeta v 4. ravni (level) EQF.  Izobrazba in 
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kompetence se na teh dveh nivojih v Sloveniji razlikujejo. 

Program Operativni  tehnolog v kemijski in farmacevtski industriji je na  5 SQF,  

program Operater v kemijski in farmacevtski industriji je na  4 SQF.  

 Ker usposabljanje ne  poteka v industrijski proizvodnji ( ni predvideno vajeništvo), določenih 

elementov, zajetih v CHEMPHARM ni možno izvesti in se pričakuje še določeno usposabljanje na 

delovnem mestu. 

Kateri element CHEMPHARM je zajet v teh dveh programih, je označeno s  številko 4 oz.5 V tabeli. 

Kjer je element zajet v obeh programih, je na ravni 4 v manjšem obsegu  in na nižji stopnji 

zahtevnosti. 

 

 

 

 

CHEMPHARM      UNIT 1 Perform operational logistics 
Learning outcome  

 

2Learning outcomes (LO)  on the basis of of two VET 
programs on NQF level 4 or 5 and of Slovenian 
Occupational Qualifications3  
4 * Y(es) – a part of LO is on 4 SQF, a part on 5;   
x = no or No on SQF 4;  EQF 4 =SQF 4 + 5 

1.1 Preparation  Y  
1.1.1: Prerequisite: Foreign language X 5 
1.1.2: Prerequisite: Digital tools and software 
use 

Y  

1.1.3:  Production planning X, 5 
1.1.4: Logistics X 
1.2: Execution X, 5 
1.2.1: Health and safety Y 
1.2.2: Process control X 
1.2.3: Products and packaging X 
1.3: Monitoring Y  
1.3.1: Quality standards and assessment X 5  
1.3.2: Compliance with requirements Y  
1.3.3: Feedback and improvements Y  

  
 

UNIT 2 Conduct Processes 
Learning outcome 

 
 Learning outcomes (LO)  of Slovenian Occupational 

Qualifications5 and and on the basis of of two VET 

programs on NQF  4 or 5.  

6 * Y(es) – a part of LO is on 4 SQF, a part on 5;  x = No 

or No on SQF 4 ;       EQF 4 =SQF 4 + 5 

2.1 Process preparation Y 
                                                 

2  The first comparable VET program in Slovenia we implemented as pilot on SQF 5 in 2015, another 

currently planned on SQF 4, it will probably pilot launched in 2018. 
3 http://www.nrpslo.org/en/ 

4 Please note the explanation * 

5 http://www.nrpslo.org/en/ 

6 Please note the explanation * 
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2.1.1 Basic process understanding Y 
2.1.1.1 Production process  Y 
2.1.1.2 Equipment Y 
2.1.1.3 Equipment setup  Y 
2.1.2 Instrumentation and control Y 
2.1.2.1 Calculation  X,6 
2.1.2.2 Instrumentation diagrams Y, 
2.1.2.3 Mode of operation Y 
2.1.3 Equipment operation  X,5, 
1.3.1: Quality standards and assessment X 
2.1.4 Software  Y 
2.1.5 Procedures  Y 
2.1.6 Contamination Y 
2.1.7 Handling of raw material Y – in plan 
2.2 Handling of machinery in process Y 
2.2.1 Production process X,6 
2.2.1.1 Preparing production X,6 
2.2.1.2 Starting production Y 
2.2.1.3 Closing down X 
2.2.2 Production quality standards Y 
2.2.2.1 Purification and contamination  

2.2.2.2 Product characteristics and handling Y,5 
2.2.2.3 Product packing and storing Y,6 
2.2.2.4 Waste handling Y 

 

2.2.3 Production modus variation Y, 5,6 
2.2.3.1 Identification of critical values Y,6 
2.2.3.2 Experimental setups Y5,6 
2.3 Control of the working process Y 
2.3.1 Standards compliance Y 
2.3.2 Safety Y 
2.3.2.1 Risk management and mitigation Y  
2.3.2.2 Handling of hazardous situations Y 
2.3.3 Quality control Y 
2.3.3.1 Sampling control X,5 
2.3.3.2 Measurements X,5 
2.3.3.3 Test series in process control X,5 
2.3.3.4 Quality analysis and reporting X,5,6 

 
* Not all of the described Learning Outcomes are part of job responsability by one person. In 
Slovenia, we have 3 profiles on diferent SQF/EQF level, which are covered by those who are 
independent of the above mentioned knowledge and skills. 
From our point of view of actual tasks and employment in the pharmaceutical industry, many 
elements of Learning Outcomes are to demanding for the Process Operator on SQF 4 and 5 = (EQF 
4). 1.2.2 .; 1.2.3.; 1.3.2 .; 2.1.1 .;  He does not lead the team in the production process and is not a 
supervisor or a team instructor. In the Slovenian National VET Profile, such competencies are 
described at the 6th level of complexity. The profile is called the Operational Technologist in the 
Chemical Process Manufacturing Process (confirmed at National level 2017). They are also partly 
produced by the Operational Technologist at 5 SQF. 
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UNIT 3 Participate in quality control 
Learning outcome  Learning outcomes (LO)  of Slovenian 

Occupational Qualifications7 and and on the 

basis of of two VET programs on NQF level 4 

or 5 

8 * Y(es) – a part of LO is on 4 SQF, a part on 

5;  x = No;or No on SQF 4 ; EQF 4 =SQF 4 + 5 

3.1: Taking samples Y 
3.1.1 Safety Y 
3.1.2: Methods of sampling X,5,6 
3.1.3: Implementation of sampling X,5,6 
3.1.2.1: Sampling and offloading of samples 

from equipment 

Y 

3.1.2.2: Packaging, storing and transfer of 

samples 

Y 

3.1.2.3: Documentation of samples X,5 
3.2: Sample analysis X,5 
3.2.1: Procedure and process  X,5 
3.2.3: Result X,5 
3.3: Participating in quality control X,5 
3.3.1: Quality control X,5 
3.4: Feedback and fine-tuning X,5,6 

 

 

UNIT 4 Participate in maintenance and repairs 

 

Learning outcome Learning outcomes (LO)  of Slovenian 

Occupational Qualifications9 and and on the 

basis of of two VET programs on NQF level 4 

or 5 
10 * Y(es) – a part of LO is on 4 SQF, a part on 

5;  x = No;or No on SQF 4 ; EQF 4 =SQF 4 + 5 
4.1. Operating permit (required to start 

working on the site) 

 

 

4.1.1: Safety precautions in maintenance  

 

Y 

4.1.2: Maintenance preparation Y 
4.2. Lock out and tag out of installation Y,5,6 
4.3. Maintenance and repair Y, 5.6. 
4.3.1: Specific conditions Y,5 
4.3.2 Feedback and improvements Y,5,6 

 

                                                 
7 http://www.nrpslo.org/en/ 

8 Please note the explanation * 

9 http://www.nrpslo.org/en/ 

10 Please note the explanation * 
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2. Portugalska 

2.1 Portugalski sistem izobraževanja in usposabljanja (I & U) 
 
Portugalski sistem izobraževanja in usposabljanja (I & U) je v pristojnosti osrednje vlade. Spodaj navajamo 
glavne akterje, ki so na Portugalskem vključeni v sistem I & U: 

 Ministério da Educação e Ciência (MEC – Ministrstvo za šolstvo in znanost) je tradicionalno pristojno 
za sektor izobraževanja (predšolsko izobraževanje, osnovnošolsko izobraževanje, srednješolsko 
izobraževanje, usposabljanje v šoli in visokošolsko izobraževanje). 

 Ministério da Solidariedade, Emprego e Segurança Social (MSESS – Ministrstvo za solidarnost, 
zaposlovanje in socialno varnost), predvsem Instituto para o Emprego e Formação Profissional (IEFP 
– Institut za zaposlovanje in usposabljanje), ima tradicionalno pristojnost za usposabljanje – nadaljnje 
poklicno izobraževanje, vajeništvo in aktivne politika na trgu dela).  

 Obe ministrstvi imata deljene pristojnosti za Agência Nacional para a Qualificação e o Ensino 
Profissional (ANQEP – Nacionalno agencijo za kvalifikacije in poklicno in strokovno izobraževanje). 

Splošna odgovornost za storitve I & U je v rokah osrednjih oddelkov obeh ministrstev, ki sta ključna organa 
za izvedbo politik. Izobraževalni regionalni organi na predšolski, osnovnošolski in srednješolski ravni in 
regionalni organi za PSI (pod okriljem MEC in MSESS) so pristojni za izvajanje politik na lokalni ravni.  
Ključni deležniki v poklicnem in strokovnem izobraževanju (PSI-ju) so:  
a) Notranji Interni deležniki: ANQEP in IEFP, šole in centri za usposabljanje IEFP, certificirani izvajalci PSI-

ja, učenci, učitelji/inštruktorji kot tudi  
b)  Zunanji deležniki: socialni partnerji, vključno s konfederacijami združenj delodajalcev in sindikatov, 

ki imajo svoje člane v svetovalnih organih za PSI.  
c) Visokošolske ustanove (univerze in visoke šole za tehnične vede) so avtonomne.  
Na vsaki ravni sistema I & U so številni svetovalni organi, vključno s socialnimi partnerji, ki posredujejo 
strokovna stališča in priporočila, tj.:  

(a) Conselho Nacional de Educação (Nacionalni svet za izobraževanje), ki zajema celoten spekter  
I & U; 

(b) Conselho das Escolas (šolski sveti), ki se posebej osredotočajo na osnovnošolsko in 
srednješolsko izobraževanje;  

(c) Conselho Coordenador do Ensino Superior (Koordinacijski svet za visokošolsko 
izobraževanje). 

 
Na sliki 1 je struktura portugalskega sistema I & U, in sicer trenutna organizacijska shema izvajanja I & U od 
predšolske do visokošolske ravni.  
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Kot je ponazorjeno v sliki zgoraj, ima portugalski sistem I & U naslednje ravni: 
 Predšolsko izobraževanje   
 Obvezno izobraževanje: osnovne in srednješolske ravni (raven 1 do 3 v EOK-u) 
 Programi poklicnega in strokovnega izobraževanja (PSI-ja) na sekundarni ravni (raven 4 v EOK-u) 
 Neterciarno izobraževanje po srednji šoli (raven 5 v EOK-u) 
 Visokošolsko izobraževanje: univerze in visoke šole za tehnične vede (raven 6 do 8 v EOK-u) 

 

2.1.2 Portugalski sistem izobraževanja in usposabljanja – splošne značilnosti: 
 
Od leta 2000 poteka proces za premostitev tradicionalne vrzeli med izobraževanjem in usposabljanjem. V letu 
2007 je bil vzpostavljen Sistema Nacional de Qualificações (SNQ – Nacionalni sistem kvalifikacij). Predstavlja 
mejnik v razvoju sistema I & U in poskus usklajevanja s politikami EU. Okvir SNQ-ja temelji na strukturnih 
povezavah med PSI-jem znotraj izobraževalnega sistema in PSI-jem na trgu dela. Določa skupne cilje in 
instrumente, ki so jih oblikovali tekom let, in dopolnilna orodja za podporo pri izvajanju politik. Ti referenčni 
okviri so oblikovalcem politik, učencem, učiteljem/izvajalcem, delodajalcem in širši družbi pomagali razumeti, 
kako sistem deluje in, kar je še pomembnejše, njegove prednosti. Za podporo pri izvajanju SNQ-ja so oblikovali 
instrumente, in sicer: 

 Nacionalno ogrodje kvalifikacij (QNQ),  

 Nacionalni katalog kvalifikacij (CNQ),  

 Mehanizem za priznavanje, potrjevanje in certifikacijo kompetenc (RVCC) ter 

 Mapo individualnih kompetenc. SNQ določa poglavitne cilje politik, ki so glavna gonilna sila reform, 
ki vplivajo na določbe v zvezi s PSI-jem. 
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2.1.1 Poklicno in strokovno izobraževanje (PSI): cilji in poglavitne značilnosti  
 
Usposabljanje v okviru programov, ki se zaključijo s pridobljeno kvalifikacijo, so lahko v obliki programov 
poklicnega izobraževanja (usposabljanje na sekundarni ravni, ki traja tri akademska leta, kandidat pridobi 
poklicno kvalifikacijo na ravni 3 in diplomo o zaključenem srednješolskem izobraževanju), programi v okviru 
vajeniškega sistema (začetno izmenično usposabljanje, namenjeno mladim – med 15. in 25. letom – ki se 
konča s pridobljeno poklicno kvalifikacijo na ravni 2 in spričevalom o zaključku cikla 3 v osnovnošolskem 
izobraževanju, ali poklicno kvalifikacijo na ravni 3 in spričevalom o zaključenem srednješolskem izobraževanju) 
ter programi izobraževanja in usposabljanja (namenjeni posameznikom, ki so stari 15 let ali več, so opustili 
redno izobraževanje ali jim opustitev grozi, in mladim, ki so se uspešno šolali 12 let in želijo pridobiti poklicno 
kvalifikacijo; pridobijo akademski certifikat, ki je enakovreden šolskemu programu v letu 9 ali 12 in ravni 2 ali 
3). Drugi programi obsegajo specializirane umetniške in tehnološke vsebine (ki se končajo z diplomo o 
zaključenem srednješolskem izobraževanju in spričevalom o zaključenem poklicnem izobraževanju na ravni 
3). 
Kar zadeva poklicno in strokovno izobraževanje po srednji šoli, so poglavitna ponudba specializirani tehnološki 
programi neterciarnega PSI-ja (ki se končajo z diplomo specializirane tehnološke smeri in poklicno kvalifikacijo 
na ravni 4). 
 

2.2  Programi usposabljanja za procesnega operaterja v kemijski in farmacevtski 
industriji v posamezni državi – portugalski standard kvalifikacij – kemijski 
tehnik v industriji  

 
V prejšnjem razdelku smo na kratko opisali portugalski sistem izobraževanja in usposabljanja, ki 
obsega različne programe izobraževanja in usposabljanja od osnovne do terciarne ravni. 
Predstavljena kvalifikacija je del programov začetnega PSI-ja, ki so del specializiranih tehnoloških 
programov neterciarnega PSI-ja, v tem primeru na ravni 4.  
Evropski program usposabljanja za »procesnega operaterja v evropski kemijski in farmacevtski 
industriji« je bil predstavljen nekaterim deležnikom s področja izobraževanja in centrov za poklicno 
izobraževanja v kemijskem sektorju. Odziv glede kurikula je bil zelo pozitiven, saj na Portugalskem v 
nacionalnem katalogu kvalifikacij ni nacionalnega standarda za operaterja v kemijski in farmacevtski 
industriji, čeprav so določeni elementi vključeni v nekaterih obstoječih nacionalnih kvalifikacijah, 
denimo kemijski tehnik v industriji, vendar pa vsebuje kurikul Chempharm več učnih rezultatov in 
nalog, zlasti v delu, ki pokriva farmacevtsko industrijo. 
Obstoječi portugalski program usposabljanja za kemijskega tehnika v industriji predstavljamo spodaj. 
  

2.2.1 Kemijski tehnik v industriji  

 
Program PSI-ja ima tri dele: 
- Splošne in znanstvene vsebine (okoli 1500 ur)  
- Tehnološki in strokovni del (1225 ur) 
- Pripravništvo na delovnem mestu (600 ur/840 ur v podjetju, industriji ali drugje) 
Po opravljenem pripravništvu se lahko kandidati zaposlijo v podjetjih, kjer poteka usposabljanje na 

delovnem mestu. Najpomembnejši delodajalci tega profila kvalifikacij so zasebni laboratoriji, 

raziskovalni centri, bolnišnice, farmacevtska panoga in industrija. 

Spodaj predstavljamo profil in učne enote pri programu kemijski tehnik v industriji. 

 



15 

 

Profil kemijskega tehnika v industriji (tehnološki in strokovni del) 
(raven IV v EOK-u/NOK-u) 
 

Definicija  
Procesni operater v kemijskem obratu nadzira in upravlja opremo v proizvodnem procesu, pri kateri je treba 
upoštevati specifične postopke v zvezi z zdravjem in varnostjo, kakovostjo in varstvom okolja. V ta namen operater 
uporablja širok nabor vodene opreme za nadzor, ki sega od preproste opreme do opreme, ki se vodi iz osrednje 
kontrolne sobe z vgrajenimi merilnimi in regulacijskimi funkcijami za nadzor in kontrolo proizvodnega procesa. 

 

Splošen opis  
Ugotavlja in rešuje probleme v zvezi z zagonom, zaustavitvijo in vodenjem proizvodnih procesov v industrijskem 
obratu, pri čemer uporablja kvalitativno in kvantitativno tehnično analizo, kemične procese in osnovne tehnološke 
procese,  merilne in krmilne instrumente, spoštuje varnost, higienske standarde in načela zdravja pri delu in varstva 
okolja. 

Glavne naloge  
1. Sodeluje pri ohranitvi in nadzoru struktur in delovanju industrijske opreme. 

 
1.1 Analizira različne vrste tehničnih informacij v zvezi s proizvodnim procesom, vključno s podatki iz 

merilnih in krmilnih instrumentov, risb, zemljevidov, preglednic in tehničnih navodil, ki se nanašajo na 

opremo in razvoj procesa; 1. Opredeli in podrobno določi različne procese, industrijske tehnologije in 

regulacijske metode kemijske industrije. 

1.2. Meri in nadzira krmilno tehnologijo in spremenljivke v tehničnem procesu in opremi, da bi ugotovil 

probleme, ki se pojavijo v proizvodnji; 

1.3. Zbira in pripravi snovi in vzorce proizvodov za analizo; 

1.4. izvede preprosto fizikalno-kemijsko analizo, tolmači rezultate in jih obdela; 

1.5. Poroča, izvede potrebne izračune in v tabele in grafe vnese podatke v zvezi z nadzornimi dejavnostmi 

izvedenih testov; 

1.6. Ugotovi neskladnosti pri proizvodih v proizvodnem procesu in diagnosticira njihove vzroke; 

1.7. Predlaga korektivne in preventivne ukrepe v primeru neskladnosti in pomaga pri njihovi izvedbi; 

1.8. Sodeluje pri zagonu, ustavitvi in izvajanju aktivnosti pri proizvodnih procesih in opremi v skladu s pravili 

in uveljavljenimi postopki. 

 

2. Sodeluje pri izboljšanju proizvodnega procesa s ciljem večje učinkovitost opreme, pri čemer upošteva 
dejavnike za propadanje materialov ter tehnike preprečevanja in nadzora.  
 

2.1. Določi regulacijske parametre za opremo, ki so primerni za proizvod in proces; 

2.2. Sodeluje pri opredelitvi najprimernejšega postopka nadzora v industrijski enoti; 

2.3. Sodeluje pri izboru opreme in instrumentov, ki se uporabljajo v  procesu. 

 
3. Sodeluje pri opredelitvi in izvedbi standardov s področja varnosti, higiene, zdravja in varstva okolja, ki 

veljajo za kemijsko  industrijo. 
 

4. Pripravlja poročila in kontrolne dokumente v zvezi z izvedeno dejavnostjo. 
 
 

Spretnosti (kako) 
1. Opredeli in podrobno določi različne procese, industrijsko tehnologijo in metode regulacije v kemijski 

industriji. 
2. Opredeli in podrobno določi različne začetke delovanja in nadzora pri odseku ali delu v proizvodnji in 

zadevno opremo. 
3. Uporabi metode dela pri načrtovanju in organizaciji. 
4. Tolmači risbe, sheme in druge tehnične specifikacije v zvezi s proizvodnimi tehnologijami, surovinami in 

proizvodi. 
5. Uporabi orodja in meroslovne tehnike. 
6. Uporabi tehnike vzorčenja. 
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7. Opredeli in uporabi različne laboratorijske materiale in opremo. 
8. Uporabi osnovne postopke pri laboratorijskem delu.  
9. Uporabi kvantitativne in kvalitativne tehnike analize vzorcev. 
10. Tolmači rezultate analiz. 
11. Diagnosticira napake v proizvodnem procesu, pomanjkljivosti opreme in odstopanja v proizvodnji. 
12. Uporabi tehnike pri pogonu in regulaciji opreme. 
13. Tehnike monetizacije opreme. 
14. Nastavi parametre za regulacijo opreme ob upoštevanju njenih značilnosti in proizvodnje.   
15. Uporabi tehnike kontrole kakovosti. 
16. Uporabi tehnične postopke za preprečitev poklicnih tveganj na delovnem mestu. 
17. Upošteva varnost, higienske in zdravstvene standarde ter varstvo okolja, ki veljajo za opravljanje poklicne 

dejavnosti. 
18. Uporabi tehnično dokumentacijo pri registraciji dejavnosti. 

 

Učne enote: 
1. Osnove laboratorijskega dela 25 
2. Osnovni pojmi okolja, zdravja in varnosti pri delu 25 
3. Varnost, higiena in zdravje v laboratoriju 25 
4. Osnovne operacije 50 
5. Osnove meroslovja 25 
6. Kemijsko računstvo 25 
7. Volumetrija (baza, kislina) 50 
8. Obarjalna prostornina 25 
9. Volumetrična kompleksacija 25 
10. Volumetrična redoks reakcija 50 
11. Ogljikovodiki 25 
12. Funkcionalne skupine in reakcije organskih spojin 50 
13. Biomolekule 25 
14. Encimologija 5 
15. Fotosinteza in dihanje 25 
16. Kemijska industrija – uvod 25 
17. Osnovne operacije v industriji 25 
18. Statične in dinamične tekočine 25 
19. Gibanje trdnih delcev v tekočini 25 
20. Obdelava trdnih snovi 25 
21. Toplotna prehodnost 25 
22. Snovni prenos 25 
23. Mešanje kemijskih reagentov 25 
24. Upravljanje okolja 50 
25. Kakovost 50 
26. Prenos tekočin in stiskanje plina 25 
27. Generatorji in toplotni izmenjevalniki 25 
28. Industrijske turbine 25 
29. Destilacijske kolone pri zagonu in oprema za izklop 25 
30. Elektrotehnika 25 
31. Pritisk in nivo 25 
32. Temperature 25 
33. Stopnje pretoka in ventili 25 
34. Industrijski predpisi 25 
35. Kovine 50 
36. Zlitine in posebni materiali 25 
37. Vedenje materialov 50 
38. Zaščitni materiali 25 
39. Industrijske barve 25 

 
 
 

Potrebni materiali in tehnične zmogljivosti  
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Kemijski laboratorij z vso zadevno opremo – za praktičen pouk; običajne učilnice, opremljene z računalniki – za 
teoretičen del  

 

Opis potrebnega pedagoškega osebja in njegove strokovne usposobljenosti 
Strokovni izvajalci/učitelji poklicnega izobraževanja z znanjem kemije ali zadevnih predmetov na visoki ravni in 
opravljenim pedagoškim usposabljanjem za učitelje /inštruktorje. 

 

Merila za dostop za vajeništvo  
Ker gre za specializiran tehnološki program v okviru neterciarnega PSI-ja, pri katerem kandidati pridobijo poklicno 
kvalifikacijo na ravni 4, so merila za dostop za vajeništvo naslednja: pridobljena kvalifikacija na najmanj ravni 2. Za vpis 
morajo učenci ravno tako biti brezposelni in ne smejo biti vpisani v katerikoli drug program usposabljanja.   
 

Izračun potrebnih finančnih sredstev  
Programe sofinancira portugalska vlada, predvsem prek IEFP-ja (Institut za zaposlovanje in usposabljanje). 
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3. Slovaška 
 

3.1 Opredelitev namena, ciljev in nalog   
 
Cilj izobraževanja je, da se lahko diplomant ob njegovem zaključku zaposli v kemijski, živilski in farmacevtski 
proizvodnji. Pozna načela tehnoloških postopkov, kako jih obvladati in na njih vplivati v proizvodnem procesu.  
Sposoben je delovati v obratovalnih in laboratorijskih pogojih, meriti in nadzirati parametre kemijskih in 
biotehnoloških procesov ter izvajati druge aktivnosti, ki so osnova za strokovno opravljanje poklica. 
Diplomant je sposoben nadzirati nastavitve tehnoloških parametrov v ustreznih delih proizvodnega procesa, 
avtomatizirane elemente strojev in proizvodnih linij. Poleg tega zna ugotoviti okvare opreme in zagotoviti 
sinergijo v procesih vzdrževanja. Sposoben je opredeliti odstopanja pri kakovosti surovin in proizvodov ter 
tudi zagotoviti sinergijo v procesu vodenja kakovosti.  
Kemik – operater dela v timu, aktivno komunicira in sodeluje pri organizaciji in upravljanju delovnega mesta. 
Nenehno se uči, išče, razvršča in obdeluje informacije v zvezi s svojo specializacijo. Istočasno je sposoben 
uporabiti sodobne metode, tehnologijo in način dela, logično mišljenje, avtonomijo, odgovornost in pobudo.  
Trenutno na Slovaškem izobraževanje v tej smeri zagotavlja program kemik – operater (identifikacijska 
številka 2860 K). Program traja štiri leta.  
Skupno število ur je 4224, od katerih je 1920 ur posvečeno splošnemu izobraževanju, 640 ur je namenjeno 
teoretičnemu izobraževanju, 576 pa praktičnemu usposabljanju. Preostalih 1088 razpoložljivih ur lahko šola 
po potrebi uporabi za nadgradnjo pri poučevanju predmetov.  
 
 

3.2 Priprava vsebin in praktičnih delov, morebitna časovnica  
 
Teoretičen del izobraževanja – znanje:  
- Opredeli osnovne pojme in zakonitosti splošne, anorganske in organske kemije, uporabi kemijska imena in 
simbole;  

- Opiše sestavo homogenih in heterogenih zmesi, izvede z njimi povezane izračune;  
 
- Opredeli pomen in vključitev najpomembnejših tehnoloških postopkov kemijske proizvodnje;   

- Opiše funkcijo najpomembnejših vrst strojev in opreme v kemijski proizvodnji in ustrezne dele; 

- Opredeli fizikalne parametre, s katerimi se regulirajo procesi kemijske in farmacevtske proizvodnje, jih opiše 
z uporabo fizikalnih količin in opravi potrebne izračune; 

- Opredeli varnostne parametre zahtevanega spektra kemikalij glede na njihov pomen za uporabo v kemijski 
proizvodnji;   

- Opredeli tehnološko pomembne kakovostne kazalnike surovin, vmesnih proizvodov in kemijskih proizvodov 
ter načela za njihovo meritev;  

- Opredeli načela tehnološke stroke, varnosti in higiene v pogojih, ki veljajo za proizvodne procese v kemijski 
industriji;  

- Pozna temelje ekonomije in poslovanja na specifičnem področju;  

- Opredeli načela za zdravje pri delu in varnost delovnega okolja ter varovanja okolja.   
Pri teoretičnem izobraževanju se uporabljajo klasične in specializirane učilnice v poklicnem izobraževanju.  
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3.3 Praktičen del izobraževanja – spretnosti:  
 
- Pozna delovanje tehnoloških naprav, ki se uporabljajo pri določenem procesu;  

- Bere in tolmači tehnično in tehnološko dokumentacijo;  

- Varno dela z materiali, kemikalijami, orodji, napravami in stroji. Uporablja osebno zaščitno opremo; 

- Upošteva navodila, nastavi stroje, naprave in določeno tehnično opremo v zadevni panogi in z njo upravlja;  

- Izvaja rutinske dejavnosti s krmilnimi elementi v proizvodnem obratu;  

- Bere in preveri ključne parametre procesa, vnese potrebne podatke v uporabniško programsko opremo. 
Nastavi in preveri merilne instrumente;  

- Odvzame vzorce materialov, jih pripravi za analizo, izvede ustrezne analize in oceni pridobljene rezultate;  

- Izmeri fizikalno-kemijske parametre pri osnovnih tehnoloških postopkih ročno in z uporabo instrumentov;  

- Oceni parametre kakovosti surovin in proizvodov z uporabo osnovnih fizikalno-kemijskih metod;  

- Izrazi izmerjene vrednosti v enotah SI, naredi izračune za druge pogosto uporabljene tehnične enote; 
 
- Prepozna osnovne okvare naprav in njihovih virov. Zagotovi pomoč namenski ekipi za vzdrževanje; 

- Ugotovi napake proizvodov, analizira vzroke in predlaga izboljšave;  

- Dokumentira delo kemijskega obrata (ali njegovih posameznih delov). Ustrezno bere in tolmači evidence; 

- Upošteva načela za zdravje pri delu, delovno okolje in varstvo okolja;  
 
Praktično usposabljanje za mlajše učence poteka v laboratorijih, v višjih letnikih pa na delovnem mestu v 
proizvodnem procesu (v obratih, delavnicah, laboratorijih).  
 

 

3.4 Opis  pedagoškega osebja in njegove strokovne usposobljenosti  
  
Za razred s 17 učenci:  
- za izvedbo teoretičnega usposabljanja sta potrebna dva učitelja (magisterij ali visokošolska izobrazba 
tehnološke smeri); 

- trije magistri poklicnega izobraževanja (visokošolska diploma in praksa) izvajajo pouk praktičnega 
usposabljanja.  
 

 

3.5 Merila za sprejem za vajence/dijake  
 
Zahtevana izobrazba: Zaključeno nižje sekundarno splošno izobraževanje in izpolnitev pogojev, ki veljajo za 
postopek sprejema.  
Zdravstvene zahteve: V ustrezen izobraževalni program se sprejmejo kandidati, katerih zdravstveno stanje 

je ocenil in potrdil zdravnik. V primeru kandidatove spremenjene sposobnosti za delo se zahteva ocena 

zdravstvene sposobnosti. 
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4. Norveška  
 

4.1 Opredelitev namena, ciljev in nalog  
 

Struktura  
Program kemične predelave ima tri poglavitna tematska področja, ki se medsebojno dopolnjujejo in jih je 
treba obravnavati v medsebojni povezavi. 
 

Pregled poglavitnih tematskih področij: 

Leto / raven  Poglavitna tematska področja  

Vg3 / Usposabljanje na delu v 
centru/instituciji za usposabljanje  

Proizvodnja in 
vzdrževanje  

 
Proizvod in tok 
proizvoda  
 

Dokumentacija in 
kakovost 

 

Poglavitna tematska področja  
Proizvodnja in vzdrževanje  
Poglavitno tematsko področje obsega uporabo opreme za obdelavo in obdelavo podatkov v obratovalnih  in 
izrednih razmerah. Poglavitno tematsko področje vključuje tudi interakcijo s kolegi in drugimi poklicnimi 
skupinami. Poleg tega zajema vzdrževanje proizvodnega obrata in opreme ter način priprave za delo s 
sistemom. Delo v skladu z veljavnimi pravili in predpisi je osrednja tema predmeta.  
Proizvod in tok proizvoda  
Poglavitno tematsko področje obsega tok proizvoda od surovin do končnega proizvoda. Poleg tega predmet 
posreduje znanja o tem, kako se pri poslovanju ustvari vrednost. Rezultati ocen in poročil so vključeni v 
poglavitno tematsko področje. Osrednje teme predmeta so okolje, zdravje in varnost. 
Dokumentacija in kakovost 
Poglavitno tematsko področje zajema izračune in uporabo risb, slik, urnikov, navodil, postopkov in standardov. 
Poglavitno tematsko področje poleg tega vključuje tudi spretnosti razpravljanja. Nadalje predmet posreduje 
znanja o postopkih registracije in poročanje o neskladnostih.  
Osnovne spretnosti 
Osnovne spretnosti so zajete v ciljne kompetence tega programa na področjih, kjer prispevajo k razvoju 
kompetenc in so del kompetenc pri osnovnih predmetih. V programu kemijske predelave so osnovne 
spretnosti opredeljene na naslednji način: 
Sposobnost ustnega in pisnega izražanja, kar vključuje opis delovnih nalog. Ravno tako obsega oceno tveganja 
in pripravo poročil o neskladnosti. Poleg tega zajema komunikacijo s kolegi in drugimi sodelavci o vprašanjih 
stroke. 
Bralno razumevanje vključuje razumevanje opisa dela, navodil za uporabo, postopkov in standardov ter 
sledenje le-tem.  
Računsko znanje obsega izračun tlaka, temperature, razmerij mešanic in drugih procesnih parametrov. Ravno 
tako vključuje prilagoditev in regulacijo proizvodnih postopkov, opravljanje meritev in zaključek registracije 
ob upoštevanju risb, urnikov in standardov, ki veljajo za kakovost proizvodov.  
Digitalna pismenost v programu kemijske predelave pomeni uporabo digitalnih orodij pri iskanju informacij, 
komunikaciji, koordinaciji dejavnosti in načrtovanju delovnih nalog. Poleg tega vključuje uporabo digitalnih 
krmilnih in nadzornih sistemov. 
 
 
 
   
Ciljne kompetence  
Proizvodnja in vzdrževanje  
Cilj usposabljanja je omogočiti vajencu, da: 
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 načrtuje, izvede in oceni delo v skladu z navodili, postopki in veljavnimi predpisi; 

 uporabi tehnične shematske prikaze; 

 poroča o operativnih vidikih enote in ustrezne opreme za obdelavo;  

 začne z obratovanjem, upravlja in zaustavi proizvodne enote in procese; 

 optimizira proizvodnjo s pomočjo meritev in analiz; 

 spremlja, analizira in odpravi napake s pomočjo orodij, opreme in lastne presoje; 

 reši naloge s področja obratovanja v sodelovanju z vzdrževalno ekipo; 

 pripravi opremo za obdelavo za vzdrževanje;  

 izvede sistematično preventivno vzdrževanje opreme;  

 pripravi opremo za obdelavo za zagon;  

 upošteva postopke likvidacije in ustavitve v sili;  

 uporabi merilno, krmilno in regulacijsko opremo  ter poroča, kako deluje;  

 uporabi krmilne in nadzorne sisteme; 

 izvede ukrepe glede na opozorila in postopke v sili. 

Proizvod in tok proizvoda  
Cilj usposabljanja je omogočiti vajencu, da:  

 uporabi obrazce in dokumentacijo ob upoštevanju rutinskih postopkov za okolje, zdravje, varnost in 

kontrolo kakovosti; 

 poroča o vrednostni verigi podjetja od surovin do končnega proizvoda; 

 obravnava in podrobno razloži dejavnike, ki vplivajo na dobičkonosnost proizvodnje; 

 poroča o kemijskih, bioloških in fizičnih operacijah, ki potekajo med osnovnimi operacijami in procesi;   

 poroča o organizaciji podjetja, njegovih značilnostih in vlogi v lokalnem, nacionalnem in 

mednarodnem kontekstu;  

 izvede operativne analize in jih oceni glede na specifikacije. 

Dokumentacija in kakovost  
Cilj usposabljanja je omogočiti vajencu, da:  

 pri delu uporablja risbe, urnike, slike, navodila, postopke in standarde; 

 ustno in pisno poroča v norveškem in angleškem jeziku ob uporabi digitalnih orodij;  

 evidentira odstopanja in o njih poroča;  

 dokumentira delo v skladu z navodili, postopki  in veljavnimi predpisi; 

 poroča o vplivu, ki ga ima podjetje na okolje, in o posledicah za  obratovanje in odstopanja; 

 opravi delo v skladu z etičnimi smernicami panoge; 

 obravnava in podrobno razloži reševanje problemov in optimizacijo proizvodnje v norveškem in 

angleškem jeziku v sodelovanju s kolegi in drugimi poklicnimi skupinami.   
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4.2 Priprava vsebin in praktičnih delov, morebitna časovnica 

Podjetja se lahko samostojno odločajo, kako bodo uporabila ure, namenjene usposabljanju. Zaradi dela v 
izmenah in kroženja se lahko pojavijo izzivi, predvsem  v podjetjih za usposabljanje na morju, kjer kandidat 
dela 14 dni in je prost 4 tedne.  

 
 

4.3 Seznam potrebnega materiala in tehničnih zmogljivosti  

Podjetja se sama odločijo, katero predelovalno opremo in opremo za usposabljanje bodo uporabila. Za 
potrditev podjetja kot institucije za usposabljanje je vzpostavljen postopek, ravno tako mora ustreznost 
opreme podjetja in njegovih tehničnih zmogljivosti potrditi lokalni urad za usposabljanje. 
 
 

4.4 Opis potrebnega pedagoškega osebja in njegove poklicne usposobljenosti 

Pristojna oseba za usposabljanje v podjetju mora imeti vsaj potrdilo, da obvlada terminologijo na področju, 
ki ga poučuje. Delovne izkušnje na strokovnem področju so predpogoj. Če podjetje nima strokovnjakov s 
področja, vodja usposabljanja zagotovi ustrezne kadre, ki imajo magisterij ali diplomo s področja kemije, 
laboratorijske dejavnosti, živilstva ali kemijskega procesnega inženirstva. 
 
 

4.5 Merila za dostop za vajence/dijake  

Dostop do programa VG3 na področju kemične predelave (raven 4 v EOK-u) je možen na dva načina: 

 Končan in uspešno zaključen program VG2 na področju kemične predelave. Opravljen v šoli.  

 5 let ustreznih delovnih izkušenj s področja v podjetju, ki je potrjeno kot ustanova za usposabljanje 

po programu kemične predelave. Temu sledi uspešno opravljen izpit, ki ustreza teoretični 

usposobljenosti, ki je v opredeljena v kurikulu za program VG3. 

 

 


