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„Bologna“ a jak dále po roce „Bologna“ a jak dále po roce 
2010

� Zásadní otázkou je, co dokončíme, co musíme 
modifikovat, kde potřebujeme něco nově definovatmodifikovat, kde potřebujeme něco nově definovat

� Je třeba se vážně zamyslet nad tím, kam jsme 
došli, pokusit se vyhodnotit pokrok, sledovat došli, pokusit se vyhodnotit pokrok, sledovat 
trendy vývoje v celkových souvislostech

� Soustředění na skutečnou obsahovou implementaciSoustředění na skutečnou obsahovou implementaci
� Co dál?

� Minimalizovat slabé stránky a soustředit se na podporu 
silných (mj. i krédo Rozvojových programů)silných (mj. i krédo Rozvojových programů)

� Bude hotovo nezávislé expertní hodnocení 
Boloňského procesu pod vedením konsorcia Boloňského procesu pod vedením konsorcia 
vedeného CHEPS – do počátku roku 2010
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Strategický cíl

� Celoživotní přístup k učení� Celoživotní přístup k učení
� Atraktivita evropského prostoru VŠ 

vzdělávání a učenívzdělávání a učení

� Sociální prostor vstřícný k různým 
požadavkům a schopnostem různých skupin požadavkům a schopnostem různých skupin 
studentů/uchazečů o vzdělání
� Prostupnost v celé terciární sféře – i akademicky � Prostupnost v celé terciární sféře – i akademicky 

„níže“ než je bakalářské studium

� Stará akční linie s novým obsahem� Stará akční linie s novým obsahem
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Operační cíle

1. Kurikulární reforma a národní 1. Kurikulární reforma a národní 
rámce/soustavy kvalifikací

2. Systémy zabezpečení kvality založené na 2. Systémy zabezpečení kvality založené na 
důsledné implementaci ESGdůsledné implementaci ESG

3. Podpora mobility

4. Nastolení mechanismů pro diverzifikaci -4. Nastolení mechanismů pro diverzifikaci -
nástroje

5. Udržitelné financování vícezdrojové
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Kurikulární reforma a národní Kurikulární reforma a národní 
rámce/soustavy kvalifikací

� Vyhodnotit stávající studijní programy –� Vyhodnotit stávající studijní programy –
inovace, nové studijní programy –
spolupráce se zainteresovanými 
skupinami (zaměstnavateli)skupinami (zaměstnavateli)

� Soustava kvalifikací a její implementaceSoustava kvalifikací a její implementace
� Návaznost na systémy zabezpečení 

kvalitykvality
� Výsledky učení a kredity ECTS
� Systémy uznávání předchozího vzdělání � Systémy uznávání předchozího vzdělání 

navázané na výsledky učení
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Rámce kvalifikací na evropské úrovni
� 2 evropské rámce vznikaly nezávisle na sobě

� Zastřešující rámec kvalifikací pro Evropský prostor 
vysokoškolského vzdělávání rámci Boloňského procesu (rámec vysokoškolského vzdělávání rámci Boloňského procesu (rámec 
kvalifikací pro EHEA) 
� jeden ze tří pilířů Evropského prostoru vysokoškolského � jeden ze tří pilířů Evropského prostoru vysokoškolského 

vzdělávání
� přijat 2005 v Bergenu ministry odpovědnými za vysokoškolské 

vzdělávánívzdělávání
� pouze vysoké školy; diskutuje se i nižší kvalifikace (VOŠ)

� Evropský rámec kvalifikací pro celoživotní učení (EQF) na � Evropský rámec kvalifikací pro celoživotní učení (EQF) na 
úrovni EU 
� 8 úrovní celé vzdělávací soustavy

Charta pro celoživotní učení (Lifelong Learning Charter)� Charta pro celoživotní učení (Lifelong Learning Charter)
� Vznikal v rámci odborného vzdělávání 
� Vznikal zhruba od roku 2005 na EK, 
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� Vznikal zhruba od roku 2005 na EK, 
� Doporučení Evropského parlamentu a Rady z 23.dubna 2008



Proč Evropa potřebuje Proč Evropa potřebuje 
zastřešující rámec kvalifikací

� Restrukturalizace studijních programů na VŠ v drtivé většině 
evropských zemí v rámci Boloňského procesuevropských zemí v rámci Boloňského procesu

� Komunikace mezi systémy terciárního vzdělávání - prostředek 
pro porozumění („překlad“) 

� Podpora diverzifikaci studijní nabídky� Podpora diverzifikaci studijní nabídky
� Transparentnost
� Jednotná metodika pro celou Evropu, kdy popisy kvalifikací jsou 

založeny na výsledcích učení (learning outcomes), tedy na na založeny na výsledcích učení (learning outcomes), tedy na na 
výstupech nikoli na vstupech (doba učení, typ instituce apod.) - popisují
� co studující zná, 

čemu rozumí, � čemu rozumí, 
� co dovede po ukončení vzdělávacího procesu

� Prostupnost vertikální i horizontální
� Atraktivita – zvyšující se soutěž o kvalitní studenty
� Podpora celoživotního vzdělávání – snazší uznávání částí 

studia/částí kvalifikace
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studia/částí kvalifikace
� Dialog se všemi zainteresovanými subjekty – zejména 

zaměstnavateli



Návrh řešitelského týmu projektu NSK na propojení 
kvalifikačních úrovní ČR a EQF s doplněním Rámce kvalifikačních úrovní ČR a EQF s doplněním Rámce 
kvalifikací pro EHEA

Úroveň 
NSK 

Stupeň vzdělání/  
typ 

vysokoškolského 
vzdělání 

Kód 
kategorie 

dosaženého 
vzdělání podle 

Úroveň 
EQF 

Cyklus  
v Rámci  kvalifikací pro EHEA 

vzdělání vzdělání podle 
KKOV1 

Z základní vzdělání C 1 - 
1  střední vzdělání D 2 - 
2  E 3 
3 

střední vzdělání s 
výučním listem H 4 

- 

4 
střední vzdělání  

s maturitou 
K,L,M 5 - 

s maturitou 

5 
vyšší odborné 
vzdělání N 

1   
„Kvalifikace krátkého cyklu“ 

120 ECTS  
vysokoškolské  
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6 
vysokoškolské  
bakalářské 
vzdělání 

R 
1 

180-240 ECTS 

vysokoškolské 
magisterské vzdělání 

2 
60-180 ECTS 

7 
magisterské vzdělání 

T 7 
60-180 ECTS 
zpravidla  

90 – 120 ECTS 

8 
vysokoškolské 
doktorské V 8 

3 

8

8 doktorské 
vzdělání 

V 8 
3 

3-4 standardní roky 

 



Národní soustava kvalifikací

� V Evropě: Irsko a Velká Británie; mimo Evropu:  Nový Zéland, 
Austrálie, Jižní AfrikaAustrálie, Jižní Afrika
� průkopníci (90.léta minulého století)
� Snaha o transparentnost v diverzifikované nabídce studijních 

programů, programů, 
� Snaha získat studenty

� V České republice zahájeny práce na vytvoření Národní soustavy 
kvalifikací (NSK) v roce 2006kvalifikací (NSK) v roce 2006
� zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání - základní struktura 

NSK
� systémový projekt „Rozvoj Národní soustavy kvalifikací podporující � systémový projekt „Rozvoj Národní soustavy kvalifikací podporující 

propojení počátečního a dalšího vzdělávání“, financovaný s podporou 
ESF (duben 2005 – listopad 2007) - NÚOV

� Veřejná zakázka Národní soustava povolání – TREXIMA� Veřejná zakázka Národní soustava povolání – TREXIMA
� Klíčová role zaměstnavatelé ( Hospodářská komora ČR a Svaz průmyslu 

a dopravy)
� Zpracovány kvalifikační a hodnoticí standardy pro 110 úplných a 340 
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� Zpracovány kvalifikační a hodnoticí standardy pro 110 úplných a 340 
dílčích kvalifikací    



Národní soustavu kvalifikací pro Národní soustavu kvalifikací pro 
terciární vzdělávání (1)

� Zahrne oba existující rámce na evropské úrovni
� Popíše a vytvoří rámec pro jednotlivé úrovně/cykly/stupně� Popíše a vytvoří rámec pro jednotlivé úrovně/cykly/stupně

terciárního vzdělávání tak, aby byl patrný rozdíl mezi 
� postsekundárním a terciárním vzděláváním 
� mezi jednotlivými úrovněmi terciárního/ vysokoškolského vzdělání� mezi jednotlivými úrovněmi terciárního/ vysokoškolského vzdělání

� Nabízí se i možnost zjemnění výstupních úrovní/stupňů
terciárního/ vysokoškolského vzdělávání v rámci jednotlivých 
kvalifikačních úrovní.kvalifikačních úrovní.

� Větší transparentnost podpoří 
� prostupnost studijních programů (vertikální i horizontální) prostupnost studijních programů (vertikální i horizontální) 
� prostupnost i mezi jednotlivými sektory vzdělávání

� V rámci NSK by měla být vyjasněna i vazba jednotlivých 
studijních programů na příslušné kvalifikacestudijních programů na příslušné kvalifikace

� Školy, které svoji studijní nabídku doplní i o tyto informace, se 
stanou srozumitelnější – přispěje k větší atraktivnosti

� otevřou se nové možnosti uznávání v rámci celoživotního 
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� otevřou se nové možnosti uznávání v rámci celoživotního 
učení a validace neformálního vzdělávání a informálního učení



Národní soustava kvalifikací pro Národní soustava kvalifikací pro 
terciární vzdělávání (2)

� Důraz na výsledky učení může napomoci vyhodnocení toho, zda 
programy odpovídají požadavkům praxe, zda byla nedávná 
restrukturalizace provedena efektivně, zda se neučí totéž v několika 
programy odpovídají požadavkům praxe, zda byla nedávná 
restrukturalizace provedena efektivně, zda se neučí totéž v několika 
studijních programech. Využití metodiky založené na výsledcích učení a 
kreditech ECTS může vést i k zlepšení metodiky hodnocení kvality 
studijních programů.studijních programů.

� Využití diverzifikovaných očekávání a předpokladů pro studium uchazečů -
diverzifikace studijní nabídky, aniž by se stala nepřehlednou - ?Bude 
skutečně nutné učit vždy celé studijní programy, nebo některé skutečně nutné učit vždy celé studijní programy, nebo některé 
vhodné moduly se stanou jakousi dílčí kvalifikací, pokud je 
zaměstanavatelé budou uznávat?

� Výsledky učení správně definované ve spolupráci s aplikační sférou pak � Výsledky učení správně definované ve spolupráci s aplikační sférou pak 
významně napomohou inovaci studijních programů. 

Snížení propadovosti a zvýšení efektivity vynakládaných finančních Snížení propadovosti a zvýšení efektivity vynakládaných finančních 
prostředků

� 2007-2013  jedinečná možnost využít k realizaci rozsáhlejších projektů 
operačních programů (zejména Vzdělávání pro konkurenceschopnost), 
případně rozvojových programů vyhlašovaných každoročně MŠMT –
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operačních programů (zejména Vzdělávání pro konkurenceschopnost), 
případně rozvojových programů vyhlašovaných každoročně MŠMT –
priorita pro Aktualizaci DZ 2009



Národní deskriptory pro kvalifikace Národní deskriptory pro kvalifikace 
terciárního vzdělávání

� Informační funkce NSKTV - seznam/registr kvalifikací, kt. je možno získat 
v terciárním vzdělávání. v terciárním vzdělávání. 

� 3 úrovně deskriptorů
„Obecné“ (společné pro všechny obory terciárního vzdělávání na dané 

úrovni kvalifikace) – zahrnouúrovni kvalifikace) – zahrnou
� jak Dublinské deskriptory - zejména pro akademické účely 
� tak deskriptory použité v EQF
� oba úhly pohledu - škol i praxe� oba úhly pohledu - škol i praxe

„Sektorové“ pro skupinu oborů terciárního vzdělávání v příslušné úrovni 
kvalifikace. 
� pracovní skupiny - možnost využít tzv. sektorové rady složené z � pracovní skupiny - možnost využít tzv. sektorové rady složené z 

reprezentativních zástupců zaměstnavatelů příslušného odvětví –
(problémem je, že činnost sektorových rad končí 30.9.2008 a nový 
projekt dosud není)

Na úrovni institucí – školy vyjdou ze „sektorových deskriptorů“- vytvořit 
deskriptory pro studijní programy – „Learning outcomes“
� jakou kvalifikaci příp. jaké kvalifikace absolvent získal, a které 

úrovni NSK a úrovni EQF/zastřešujícího rámce pro EHEA získaná 
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jakou kvalifikaci příp. jaké kvalifikace absolvent získal, a které 
úrovni NSK a úrovni EQF/zastřešujícího rámce pro EHEA získaná 
kvalifikace odpovídá, uvedou školy v dodatcích k diplomu



Kvalifikace na VŠ/ VOŠ

� Bude definována
� Stupněm vzdělání – cyklus/úroveň� Stupněm vzdělání – cyklus/úroveň
� Odborným profilem – stanoven po dohodě se zaměstnavateli 

a dalšími zainteresovanými subjekty 
prostor pro diverzifikaci� prostor pro diverzifikaci

� Výsledky učení (learning outcomes ) - stanoveny institucí 
(VŠ, VOŠ)(VŠ, VOŠ)

� Kompetencemi, , které získá absolvent (knowledge, 
understanding, skills, abilities, attitudes, values)

� Studijní zátěží – v ECTS kreditech pro první a druhý cyklus � Studijní zátěží – v ECTS kreditech pro první a druhý cyklus 
studia; ve standardních rocích ve třetím cyklu – nicméně 
probíhá diskuse o využití ECTS i ve 3. cyklu (v závislosti na 
výstupech z učení)výstupech z učení)

� Sebe-hodnocení (self-certification)/ reference 
(referencing) za účasti mezinárodních expertů potvrdí 
kompatibilitu s evropskými rámci
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kompatibilitu s evropskými rámci

� pro Boloňský proces pravidla stanovena, pro EQF (referencing) se 
vytvářejí



Výsledky učení (learning outcomes)

� Specifické duchovní a praktické dovednosti získané a 
ověřené na základě úspěšného dokončení studia 
jednotky, kurzu nebo studijního programu.jednotky, kurzu nebo studijního programu.
(Příručka pro technické zpracování Dodatku k diplomu, 2000)

� Výsledky učení popisují , co by student měl umět, 
čemu by měl porozumět a co by měl umět udělat poté, 
co úspěšně završí proces učení. Výsledky učení jsou co úspěšně završí proces učení. Výsledky učení jsou 
vztaženy k deskriptorům v rámci kvalifikací na 
národní i evropské úrovni.
(ECTS Key Features, 2007)

� Výroky o tom, co učící se zná, čemu rozumí a co je � Výroky o tom, co učící se zná, čemu rozumí a co je 
schopen vykonávat po ukončení procesu učení; jsou 
definovány jako znalosti, dovednosti a kompetence.
(Doporučení o EQF, 2008)
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(Doporučení o EQF, 2008)



MožnostiMožnosti

� Školy budou samy definovat kvalifikaci, kterou si student složí 
z příslušných modulů /kurzů (i např. z různých fakult)
� moduly (kurzy) , které budou odběratelskou sférou uznány jako � moduly (kurzy) , které budou odběratelskou sférou uznány jako 

dílčí kvalifikace, mohou být zařazeny do NSKTV
� VŠ rozdělí své programy na moduly a ponechají na 

zaměstnavatelích, zda a jak je využijí pro vytvoření nové zaměstnavatelích, zda a jak je využijí pro vytvoření nové 
kvalifikace
� Moduly/kurzy, které nebudou uznány jako dílčí kvalifikace, budou 

sloužit pouze jako ucelené části studijního programu – vytvořeny v sloužit pouze jako ucelené části studijního programu – vytvořeny v 
konsensu s aplikační sférou            uznávány na trhu práce 

� Uchazeč o studium (certifikaci dosaženého vzdělání) přinese své 
portfolio (včetně výsledků neformálního vzdělávání či 

� Uchazeč o studium (certifikaci dosaženého vzdělání) přinese své 
portfolio (včetně výsledků neformálního vzdělávání či 
informálního učení) a instituce tyto výsledky vyhodnotí oproti 
výsledkům učení a kompetencím náležejícím k některému 
vhodnému moduluvhodnému modulu
� určí, co je třeba doplnit dalším studiem, případně výsledky uzná
� uchazeč bude studovat pouze to, co mu škola předepíše, nikoliv 
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� uchazeč bude studovat pouze to, co mu škola předepíše, nikoliv 
celý studijní program 



Prostupnost

� Prostupnost 
horizontální � horizontální 

� vertikální v obou směrech (nahoru ale i dolů)
� Kredity nebudou uznávány automaticky, ale „přepočítány“ � Kredity nebudou uznávány automaticky, ale „přepočítány“ 

vždy vzhledem k výstupům z učení (learning outcomes) z 
kurzu/modulu,/studijního programu – a to v jak rámci 
přechodu VOŠ-VŠ, tak i mezi VŠpřechodu VOŠ-VŠ, tak i mezi VŠ

� Masifikace – propadovost a dosažení maximálních 
možností jedincemožností jedince

� Důležité – jak bude nalezen kompromis mezi relativně 
dlouhodobými cíli vysoké školy a krátkodobými dlouhodobými cíli vysoké školy a krátkodobými 
odběratelské sféry – musí odpovídat i očekáváním a 
schopnostem studentů
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schopnostem studentů
� Nároky školy i zaměstnavatelů by měly vždy motivovat



Dlouhodobý záměr 2006-2010 (1)

� Aktualizace 2008 – úkol pro MŠMT
Kvalita a excelence akademických činností: „Ministerstvo do � Kvalita a excelence akademických činností: „Ministerstvo do 
konce roku 2008 připraví návrh Národního kvalifikačního rámce 
pro oblast terciárního vzdělávání tak, aby na něj mohly navázat pro oblast terciárního vzdělávání tak, aby na něj mohly navázat 
ve své práci vysoké školy a další instituce terciárního 
vzdělávání (např. vyšší odborné školy), jakož i jiné subjekty, 
např. Akreditační komise. Národní kvalifikační rámec bude např. Akreditační komise. Národní kvalifikační rámec bude 
základem pro vytvoření transparentního mechanismu  uznávání 
kvalifikací/částí studia získaného v zahraničí i pro uznávání 
vzdělání získaného mimo vysokou školu – formálního i vzdělání získaného mimo vysokou školu – formálního i 
neformálního. Národní rámec kvalifikací bude založený na 
výstupech, získaných kompetencích a profilech absolventů a 
bude využívat evropského systému kreditů (ECTS), jeho bude využívat evropského systému kreditů (ECTS), jeho 
transferové i akumulační funkce…“ 
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Dlouhodobý záměr 2006-2010 (2)

� Aktualizace 2009 – zapojení vysokých škol
Priorita 2: Implementace národní soustavy kvalifikací na � Priorita 2: Implementace národní soustavy kvalifikací na 
úrovni jednotlivých vysokých škol (tedy až do úrovně 
jednotlivých studijních programů)jednotlivých studijních programů)

� Priorita 3: Vyhodnocení provedené restruktu-ralizace 
studijních programů a jejich inovace

Rozvojové programy 2009� Rozvojové programy 2009
2. Program na podporu implementace národní soustavy 

kvalifikací na úrovni jednotlivých vysokých škol - pilotně kvalifikací na úrovni jednotlivých vysokých škol - pilotně 
využívat nové metodiky k popisu inovovaných nebo nově 
vznikajících studijních programů.

3. Program na podporu vyhodnocení provedené 3. Program na podporu vyhodnocení provedené 
restrukturalizace studijních programů a jejich inovace -
výhradně na provedení vyhodnocení/analýzy restrukturalizace 
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výhradně na provedení vyhodnocení/analýzy restrukturalizace 
studijních programů na vysoké škole – ohled na OP VpK



Důležité je mít na paměti

� aby se na tvorbě a využívání podíleli � aby se na tvorbě a využívání podíleli 
všichni zainteresovaní
� Stát – MŠMT� Stát – MŠMT
� Obě akreditační komise
� Vysoké školy/Vyšší odborné školy� Vysoké školy/Vyšší odborné školy

� Akademičtí pracovníci
� Studenti� Studenti

� Zaměstnavatelé/ aplikační sféra
� a to vhodně uplatnit i při přípravě a � a to vhodně uplatnit i při přípravě a 

realizaci rozvojových projektů
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Další informace

� Tuning na http://tuning.unideusto.org/tuningeu nebo 
www.rug.nl/let/tuningeuwww.rug.nl/let/tuningeu

� dále na www.bologna.msmt.cz – sekce „soustavy 
kvalifikací“kvalifikací“
� http://www.bologna.msmt.cz/files/learning-outcomes.pdf -

„Learning and writing learning outcomes“
http://www.bologna.msmt.cz/files/narodni-soustava-kvalifikaci-� http://www.bologna.msmt.cz/files/narodni-soustava-kvalifikaci-
uvod-do-diskuse.pdf - „Národní soustava kvalifikací pro 
terciární vzdělávání (Úvod do diskuse) 

� a na staránkách ENIC/NARIC: http://www.enic-
naric.net/index.aspx?s=n&r=ena&d=qf

� Děkuji vám za pozornost ☺
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