ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE (ZDA)
(VKLJUČNO S ŠOLAMI, KI SODIJO V AMERIŠKI
SISTEM IZOBRAŽEVANJA)
PRETVORBA OCEN
Pretvorba ocen iz ameriških spričeval v slovenski ocenjevalni sistem:

ameriška lestvica ocen

slovenska lestvica ocen

lestvica ocen na AP izpitih

slovenska lestvica ocen

A / 90.00 – 100.00
B / 80.00 – 89.99
C / 70.00 – 79.99
D / 60.00 – 69.99
F / 0.00 – 59.99

5 (extremely well qualified)
4 (very well qualified)
3 (qualified)
2 (possibly qualified)
1 (no recommendation)

5 (odlično)
4 (prav dobro)
3 (dobro)
2 (zadostno)
1 (nezadostno)

5 (odlično)
4 (prav dobro)
3 (dobro)
2 (zadostno)
1 (nezadostno)

Upošteva se splošni uspeh predzadnjega in zadnjega letnika srednje šole in ocene iz zaključnega
spričevala.
DOLOČANJE SPLOŠNEGA USPEHA V ZADNJIH DVEH LETNIKIH
Upošteva se uspeh predzadnjega in zadnjega letnika srednje šole. Če splošni uspeh v zadnjih dveh
letnikih ni naveden, se pri določanju splošnega uspeha za posamezen letnik upoštevajo pravila, ki
veljajo v slovenskih srednjih šolah.
DOLOČANJE USPEHA NA ZAKLJUČNEM SPRIČEVALU
Če se v postopku priznavanja zaključno spričevalo obravnava kot maturitetno spričevalo
pridobljeno v Republiki Sloveniji (High School Diploma in AP izpiti):
upoštevajo se ocene v zadnjih dveh letnikih srednje šole in na izpitih ob koncu srednje šole po
programu Advance Placement Program (AP izpiti iz 4 različnih predmetov) in ocena iz angleščine
v zadnjem letniku (12. stopnja).
Trije predmeti se točkujejo kot pri slovenski splošni maturi na višji ravni (lestvica 2-8), ostali
predmeti pa na osnovni ravni (lestvica 2-5).
Najvišje število točk je 34 (100 normiranih točk), najnižje število točk pa 10 (40 normiranih točk).
Če se v postopku priznavanja zaključno spričevalo (High School Diploma) obravnava kot
zaključni izpit, ki se je v Sloveniji opravljal do 1. 6. 1995, se kot uspeh na zaključnem izpitu
upošteva splošni uspeh zadnjih dveh letnikov srednje šole, najvišje število točk je
10 – 100 normiranih točk, najnižje pa 4 točke – 40 normiranih točk.

QSI INTERNATIONAL SCHOOL OF LJUBLJANA
Zaključno spričevalo (High School Diploma) se obravnava kot zaključni izpit, ki se je v Sloveniji
opravljal do 1. 6. 1995: kot uspeh na zaključnem izpitu se upošteva splošni uspeh zadnjih dveh
letnikov srednje šole, najvišje število točk je 10 – 100 normiranih točk, najnižje pa 4 točke –
40 normiranih točk.

