
Bologna Experts 
23.6.2009 

IP národní, odbor 35 

EVROPSKÁ UNIEEVROPSKÁ UNIE

 

Národní kvalifikační rámec 
terciárního vzdělávání 

 
(Q-RAM) 

 



Bologna Experts 
23.6.2009 
 

IP národní, odbor 35 

EVROPSKÁ UNIEEVROPSKÁ UNIE

Východiska projektu 
• Závazek vytvořit národní rámec kvalifikací terciárního 

vzdělávání kompatibilní se zastřešujícím rámcem kvalifikací 
v Evropském prostoru vysokoškolského vzdělávání 
(Bergenské komuniké ministrů zodpovědných za vysoké 
školství 2005) 

• Doporučení Evropského parlamentu a Rady Evropské Unie z 
23. 4. 2008 jasně deklarovat vztah národních rámců 
kvalifikací k Evropskému rámci kvalifikací pro celoživotní 
učení (EQF) 

• Požadavek na konsolidaci a zpřehlednění sektoru 
terciárního vzdělávání a proměnu systému akreditací v ČR  

• Požadavek na zintenzivnění dialogu mezi relevantními 
aktéry terciárního vzdělávání (VŠ, VOŠ, studenti, absolventi, 
zaměstnavatelé, akreditační komise, experti) 
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Hlavní cíle projektu 
• Zpřehlednění terciárního sektoru vzdělávání v ČR 
• Zlepšení prostupnosti studia 
• Zlepšení podmínek pro evropskou a mezinárodní studentskou 

mobilitu a zaměstnatelnost absolventů 
• Snazší porovnatelnost a přenositelnost titulů 
• Poskytnout systémový nástroj pro změnu systému akreditací 

programů terciárního vzdělávání 
• Poskytnout systémový nástroj pro vnitřní i vnější hodnocení kvality 
• Vytvoření platformy pro diskuzi o žádoucích výstupech terciárního 

vzdělávání za účasti relevantních aktérů  
• Zajištění podmínek pro vytváření Národní soustavy kvalifikací na 

úrovních odpovídajících terciárnímu vzdělávání, včetně propojení 
počátečního a dalšího vzdělávání 
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Podoba kvalifikačního rámce 
Kvalifikační rámec je navržen jako dvouúrovňový: 
 
1) Národní deskriptory 
definují očekávané vzdělávací výstupy pro jednotlivé úrovně 
 terciárního vzdělávání v nejobecnější rovině, a to v kategoriích 
 znalostí, dovedností a kompetencí 
 
2) Deskriptory pro jednotlivé oblasti vzdělávání 
definují očekávané vzdělávací výstupy pro předem vymezené 
skupiny navzájem si příbuzných studijních oborů/vzdělávacích 
 programů 
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  Klíčové aktivity 
1. Vymezení oblastí vzdělávání 
2. Vytvoření deskriptorů pro jednotlivé 

oblasti vzdělávání 
3. Tvorba metodiky pro implementaci 

kvalifikačního rámce  
4. Pilotní ověření metodiky implementace 
5. Vzdělávání 
6. Publicita výstupů projektu 
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Struktura Struktura řříízenzeníí  projektuprojektu 
Projektový tým  
Věcný manažer 
Finanční manažer  
Manažer publicity 
Odborný asistent 
 
Expertní tým 
Hlavní odborný garant 
Odborný garant pro oblast VŠ 
Odborný garant pro oblast VOŠ 
Odborný metodický garant 
Experti domácí a zahraniční 
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Parametry 

Projekt schválen:  
• 18. 6. 2009 
Trvání: 
• 07/2009 – 12/2011 
 (30 měsíců) 
Celkové způsobilé náklady:  
• 47 354 920 Kč 
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Děkuji Vám 

za pozornost! 


