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Azonosító: H171
Megnevezés: Az oktatási programok és végzettségek egységes nemzetközi osztályozása, 2011
Rövid megnevezés: ISCED 2011
Jogi alap (forrás):


Az Európai Bizottság 912/2013/EU számú rendelete (2013. szeptember 23.) az
oktatással és az egész életen át tartó tanulással kapcsolatos statisztikák előállításáról és
kidolgozásáról szóló, 452/2008/EK számú európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az
oktatási és képzési rendszerekre vonatkozó statisztikák tekintetében történő
végrehajtásáról

Bevezetés időpontja (érvényesség): 2011. november
Az osztályozás története:
Az ISCED az ENSZ gazdasági és társadalmi osztályozások nemzetközi családjának a tagja, és
az oktatási programok szervezésének és az azokhoz kapcsolódó végzettségi szinteknek,
valamint a képzési területeknek a referenciaosztályozása. Először az UNESCO dolgozta ki az
1970-es évek közepén, azóta két revízión esett át, legutóbb 2011-ben. Az ISCED nemzetközi
megállapodás alapján jött létre, és az UNESCO tagállamainak általános kongresszusa fogadta
el.
Az ISCED legutóbbi revíziója elsősorban az oktatási, képzési programok (ISCED-P)
változásaira koncentrált, és első alkalommal vezette be az iskolai végzettségek osztályozását
(ISCED-A).
Struktúra:
Az ISCED-kódok 3 jegyből állnak. Az első számjegy a szintet, a második a kategóriát (a képzés
orientációja), a harmadik az alkategóriát (a továbbhaladás lehetősége) jelöli.
Rövid tartalmi leírás:
Az ISCED a képzési programokat tartalmuk alapján a teljes osztályozási rendszeren átívelő, két
fő változó segítségével osztályozza: az oktatás szintje szerint és a képzés terület szerint. Az
ISCED 2011 az ISCED 1997 átdolgozott változata, továbbá bevezeti az egyes
programszintekhez tartozó elismert képesítések osztályozását. Az ISCED fő
keresztklasszifikációs változói az oktatás szintje és a képzési terület. A szinteken belül a
programokat és képzettségeket a programok kiegészítő jellemzői alapján tovább osztályozzák.
Ilyen jellemzők:
- a program jellege (tartalmi orientációja általános vagy szakmai jellegű),
- a program elvégzésével teljesíthető-e az ISCED-szint,
- a magasabb ISCED-szintre való továbbhaladás lehetősége,
- a nemzeti képesítési rendszerben elfoglalt hely.
A programok szintekbe történő besorolásánál és a szintek elvégzésének azonosításánál fontosak
az időtartammal kapcsolatos kritériumok. Az ISCED 2011 az oktatási adatok nemzetközi
összehasonlíthatóságát biztosító osztályozási rendszer. Felhasználási terület: oktatási, képzési
statisztika, egyéb társadalomstatisztikák (iskolai végzettség, képzésben való részvétel stb.)

Felhasználási terület: oktatási, képzési statisztika, egyéb társadalomstatisztikák (iskolai
végzettség, képzésben való részvétel stb.).
Kapcsolat nemzetközi osztályozásokkal: megfelel az UNESCO által elfogadott ISCED 2011osztályozásnak.
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