
PROJEKT IMPLEMENTACE NÁRODNÍ 
SOUSTAVY KVALIFIKACÍ SOUSTAVY KVALIFIKACÍ 

V TERCIÁRNÍM VZDĚLÁVÁNÍ

Seminář MU k hodnocení kvality studijních oborů,
Mikulov – 9.10.2008Mikulov – 9.10.2008
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Obsah: Obsah: 

Národní soustava kvalifikací: Co představuje a k čemu má Národní soustava kvalifikací: Co představuje a k čemu má 
sloužit
Výsledky vzdělávání (learning outcomes)Výsledky vzdělávání (learning outcomes)
Vztah k zabezpečení kvality
Rozvojový projekt 2009 „Příprava MU na zavedení národní Rozvojový projekt 2009 „Příprava MU na zavedení národní 
soustavy kvalifikací v terciárním vzdělávání“
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Národní soustava kvalifikací v terciárním vzděláváníNárodní soustava kvalifikací v terciárním vzdělávání

Pojem vychází ze zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání Pojem vychází ze zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání 
(zákon č. 179/2006 Sb.)
Národní soustava kvalifikací v terciárním vzdělávání konkretizuje 
Rámec pro kvalifikace v Evropském prostoru vysokoškolského Rámec pro kvalifikace v Evropském prostoru vysokoškolského 
vzdělávání (2005) a Evropský rámec kvalifikací (doporučení 
Evropského parlamentu a Rady č. 6002/962/ES)Evropského parlamentu a Rady č. 6002/962/ES)
NSKvTV bude představovat souhrn všech kvalifikací definovaných

1. Cyklem a úrovní terciárního vzdělávání1. Cyklem a úrovní terciárního vzdělávání
2. Profilem absolventa → výsledky vzdělávání (learning outcomes)
3. Kreditovou hodnotou (ECTS)3. Kreditovou hodnotou (ECTS)
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Výsledky vzdělávání Výsledky vzdělávání 

Výsledek vzdělávání má v rámci národní soustavy kvalifikací funkci Výsledek vzdělávání má v rámci národní soustavy kvalifikací funkci 
operacionalizovatelného deskriptoru účelu a obsahu studijního 
programu/oboru z pohledu studenta (co se očekává, že bude znát a 
umět na konci příslušného období)umět na konci příslušného období)
Výsledky vzdělávání musí být stanoveny na úrovni 

1. Národní (obecné deskriptory)1. Národní (obecné deskriptory)
2. Sektorové (ve spolupráci se zaměstnavateli)
3. Programu/oboru (specifické deskriptory)3. Programu/oboru (specifické deskriptory)

Další vazba na systémy
1. hodnocení studentů1. hodnocení studentů
2. hodnocení kvality studijních programů/oborů
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Další informace k národní soustavě kvalifikací a výsledkům 
vzdělávání vzdělávání 

MŠMT http://www.bologna.msmt.cz/MŠMT http://www.bologna.msmt.cz/
Národní ústav odborného vzdělávání 
http://www.nuov.cz/evropsky-ramec-kvalifikacihttp://www.nuov.cz/evropsky-ramec-kvalifikaci
Rada vysokých škol http://www.radavs.cz/

(zápisy z 22.3.2007 a 20.3.2008)(zápisy z 22.3.2007 a 20.3.2008)

… Věra Šťastná na semináři v Mikulově 10.10.2008 ☺
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Zabezpečení kvality a výsledky vzděláváníZabezpečení kvality a výsledky vzdělávání

Systém zabezpečení (sledování a hodnocení) kvality na MU je téměř 
dotvořen …
Systém zabezpečení (sledování a hodnocení) kvality na MU je téměř 
dotvořen …
..zahrnuje evaluaci:

1. na úrovni instituce (motivace a očekávání nastupujících studentů, 1. na úrovni instituce (motivace a očekávání nastupujících studentů, 
obecná studentská a zaměstnanecká anketa, výzkum čerstvých 
absolventů a výzkum absolventů po určité době v praxi; ale také 
evaluace fakult vedením MU)evaluace fakult vedením MU)

2. na úrovni předmětu (předmětová anketa)
…avšak zatím postrádáme funkční hodnocení kvality studijních …avšak zatím postrádáme funkční hodnocení kvality studijních 
oborů (pilotní projekt na podzim 2008, navazuje rozvojový projekt v 
r. 2009)
Podmínkou efektivního uplatnění hodnocení kvality studijních oborů Podmínkou efektivního uplatnění hodnocení kvality studijních oborů 
je zavedení konceptu výsledků vzdělávání do studijních oborů
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Další informace k zabezpečení kvalityDalší informace k zabezpečení kvality

ENQA: European Standards and Guidelines for Quality ENQA: European Standards and Guidelines for Quality 
Assurance in the European Higher Educaiton Area (přijato 
ministerskou konferencí v r. 2005)             ministerskou konferencí v r. 2005)             
http://www.enqa.eu/
Důsledky pro MU: závěr kolegia rektora dne 12. června Důsledky pro MU: závěr kolegia rektora dne 12. června 
2007 → připravit metodiku sledování a hodnocení 
kvality na MU v návaznosti na standardy ENQAkvality na MU v návaznosti na standardy ENQA
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Rozvojový projekt příprava MU na zavedení národní soustavy 
kvalifikací v terciárním vzdělávání kvalifikací v terciárním vzdělávání 

Podtitul „Uplatnění konceptu výsledků vzdělávání jako základních Podtitul „Uplatnění konceptu výsledků vzdělávání jako základních 
stavebních kamenů studijních programů MU“ 
Navazuje na kap. 2.2.1 a 3.1. Aktualizace DZ na rok 2009 (schváleno 
KR 23.9. a AS MU dne 6.10.2008) KR 23.9. a AS MU dne 6.10.2008) 
Cílem je vytvoření metodiky a vzorů pro aplikaci národní soustavy 
kvalifikací ve studijních programech/oborech MUkvalifikací ve studijních programech/oborech MU
Některé parametry jsou dané evropskými a národními dokumenty, ale 
řada je otevřená pro diskuse a uzpůsobení potřebám univerzityřada je otevřená pro diskuse a uzpůsobení potřebám univerzity
Proces je v ČR na institucionální úrovni v počátcích a MU má 
příležitost stát se leaderem vývoje a získat všechny výhody z toho 
plynoucí plynoucí 
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Předpokládaný postup realizacePředpokládaný postup realizace

V první polovině roku 2009: V první polovině roku 2009: 
- výběr 1 bakalářského a 1 magisterského studijního oboru na každé 

fakultě
- jeho analýza a tvorba návrhu profilu absolventa založeného na 

výsledcích vzdělávání 
Ve druhé polovině roku 2009:Ve druhé polovině roku 2009:

- zobecnění poznatků z předcházejícího procesu
- diskuse o návrhu univerzitní politiky (standardy tvorby profilu - diskuse o návrhu univerzitní politiky (standardy tvorby profilu 

absolventa, metodika implementace výsledků vzdělávání do 
akreditačních materiálů)akreditačních materiálů)

- seminář s externí účastí, šíření poznatků v rámci univerzity i mimo MU
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Prostředky realizaceProstředky realizace

Podpora možnosti zúčastnit se tématicky relevantních Podpora možnosti zúčastnit se tématicky relevantních 
národních i mezinárodních akcí 
Nákup odborné literaturyNákup odborné literatury
Konzultace hlavního řešitele projektu a Odboru pro 
strategiistrategii
Finanční motivace participujících
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Prosba o spolupráciProsba o spolupráci

Projekt se realizuje v zájmu zabezpečení konkurenceschopnosti fakult Projekt se realizuje v zájmu zabezpečení konkurenceschopnosti fakult 
a bez jejich skutečného a aktivního zapojení nebude úspěšný
Proděkani odpovědní za studijní programy mají klíčovou roli ve výběru 
vhodných oborů pro realizaci projektu…vhodných oborů pro realizaci projektu…
a v motivaci spoluřešitelů z příslušných kateder/ústavů - projekt je 
příležitostí získat náskok v rámci vysokého školstvípříležitostí získat náskok v rámci vysokého školství
Velmi žádoucí je zapojení studentů jako průběžných oponentů 
procesu (akademické senáty, studentské profesní asociace, ale také procesu (akademické senáty, studentské profesní asociace, ale také 
doktorandi s nedávnou studentskou zkušeností a zkušenostmi z 
výuky)
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Pro další dotazy a diskusi kontaktujte: Pro další dotazy a diskusi kontaktujte: 

Jiří NantlJiří Nantl
kancler@muni.czkancler@muni.cz
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