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Obsah prezentaceObsah prezentace

1.1. ÚÚvodvod –– o projektu EQFo projektu EQF--RefRef

2.2. Vývoj NRK v partnerských zemVývoj NRK v partnerských zemíích projektuch projektu
((Bulharsko, Finsko, NBulharsko, Finsko, Něěmecko, Nizozemsko, Rakousko)mecko, Nizozemsko, Rakousko)

3.3. KritKritééria PS EQF z pohledu partnerria PS EQF z pohledu partnerůů projektuprojektu

4.4. ShrnutShrnutíí –– referenreferenččnníí proces a referenproces a referenččnníí zprzpráávava
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Leden 2009 Leden 2009 –– leden 2011, navazuje na projekt leden 2011, navazuje na projekt TransEQFrameTransEQFrame
CCííle projektu:le projektu:

UmoUmožžnit komunikaci a výmnit komunikaci a výměěnu zkunu zkuššenostenostíí mezi partnerskými zemmezi partnerskými zeměěmi mi 
v oblasti pv oblasti přřiiřřazovazováánníí kvalifikakvalifikaččnníích ch úúrovnrovníí k EQFk EQF
Identifikovat pIdentifikovat přřííklady dobrklady dobréé praxe a vhodnpraxe a vhodnéé postupypostupy

ÚÚkoly:koly:
1.1. KaKažždý partner vytvodý partner vytvořřil il „„nnáárodnrodníí studiistudii““, jej, jejíímimižž sousouččáástmi jsou:stmi jsou:

dosadosažženenéé a pla pláánovannovanéé kroky v pkroky v přřiiřřazovazováánníí k EQFk EQF
výsledky dotaznvýsledky dotaznííku / rozhovoru urku / rozhovoru urččenenéému odbornmu odbornííkkůům v oblasti EQF/NQF z m v oblasti EQF/NQF z 
rrůůzných zainteresovaných stran ke zných zainteresovaných stran ke KritKritééririíím a postupm a postupůům pro pm pro přřiiřřazovazováánníí
nnáárodnrodníích ch úúrovnrovníí kvalifikackvalifikacíí k EQFk EQF

2.2. NNáárodnrodníí studie byly analyzovstudie byly analyzováány, srovnny, srovnáávváány a vyhodnoceny ve ny a vyhodnoceny ve srovnsrovnáávacvacíí / / 
evaluaevaluaččnníí zprzpráávvěě

3.3. VytvoVytvořřeneníí nnáávrhu optimvrhu optimáálnlníí struktury struktury „„NNáárodnrodníí zprzpráávy o pvy o přřiiřřazovazováánní“í“ (jedno z (jedno z 
kritkritééririíí PS EQF) PS EQF) 

Projekt EQFProjekt EQF--RefRef
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BulharskoBulharsko
Proces tvorby NRK zaProces tvorby NRK začčal v r. 2007, al v r. 2007, 
V r. 2008 vznikla pracovnV r. 2008 vznikla pracovníí skupina a NCP skupina a NCP 
8 8 úúrovnrovníí (ty existuj(ty existujíí jijižž řřadu let)adu let)
ProblematickProblematickáá úúroveroveňň 5 a v5 a vššeobecneobecnéé kvalifikacekvalifikace
Politický vývoj zasahuje do plynulosti vývoje NRKPolitický vývoj zasahuje do plynulosti vývoje NRK

FinskoFinsko
V srpnu 2008 vznikla komise pro pV srpnu 2008 vznikla komise pro přříípravu NRK pravu NRK 
V srpnu 2009 komise pV srpnu 2009 komise přředloedložžila nila náávrh zprvrh zpráávy o NRK ke konzultavy o NRK ke konzultaččnníímu procesu mu procesu ––
dosud probdosud probííhháá
8 8 úúrovnrovníí, výsledky u, výsledky uččeneníí popspopsáány v kategoriny v kategoriíích znalosti, dovednosti, kompetence,  ch znalosti, dovednosti, kompetence,  
nejsou vnejsou vššak do nich v deskriptorech rozdak do nich v deskriptorech rozděělenyleny
ÚÚrovnrovněě 6 6 –– 8 vyhrazeny nejen pro V8 vyhrazeny nejen pro VŠŠ kvalifikacekvalifikace
PPřřiiřřazovacazovacíí proces probproces proběěhne tento rokhne tento rok

Vývoj NRK v partnerských Vývoj NRK v partnerských 
zemzemíích projektu EQFch projektu EQF--RefRef
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NNěěmeckomecko
RozhodnutRozhodnutíí o vytvoo vytvořřeneníí NRK na federNRK na federáálnlníí úúrovni v r. 2007 rovni v r. 2007 
Vznikly koordinaVznikly koordinaččnníí skupina (NCP) a nskupina (NCP) a náárodnrodníí pracovnpracovníí skupina pro NKR skupina pro NKR 
ÚÚnor 2009 nor 2009 –– nnáávrh DQR (Deutscher Qualifikationsrahmen)vrh DQR (Deutscher Qualifikationsrahmen)
8 8 úúrovnrovníí, , ččtytyřři kategorie (sloupce) i kategorie (sloupce) 

ProfesnProfesníí kompetencekompetence –– rozdrozděěleny na leny na znalosti znalosti aa dovednostidovednosti
OsobnOsobníí kompetencekompetence -- socisociáálnlníí kompetencekompetence a a kompetence vlastnkompetence vlastníího rozvojeho rozvoje

DQR bude zahrnovat vDQR bude zahrnovat vššeobecneobecnéé, vysoko, vysokošškolskkolskéé a odborna odbornéé kvalifikace kvalifikace 
zzíískanskanéé ve formve formáálnlníím vzdm vzděělláávváánníí, pozd, pozděěji i v NIV ji i v NIV –– tj. rtj. růůznými cestamiznými cestami
VyVyššíšší úúrovnrovněě nejsou exkluzivnnejsou exkluzivněě ururččeny pro Veny pro VŠŠ kvalifikacekvalifikace
Od kvOd kvěětna 2009 pilotntna 2009 pilotníí ovověřěřovováánníí (cca 50 kvalifikac(cca 50 kvalifikacíí) ve ) ve ččtytyřřech sektorovech sektorověě
zamzaměřěřených skupinených skupináách ch –– výsledky v 1. pol. t.r., pak výsledky v 1. pol. t.r., pak úúpravy deskriptorpravy deskriptorůů
FinFináálnlníí nnáávrh zprvrh zpráávy 2011 (zpovy 2011 (zpožždděěnníí))
RRáámec pro Vmec pro VŠŠ kvalifikace od r. 2005, selfkvalifikace od r. 2005, self--certification v r. 2008certification v r. 2008

Vývoj NRK v partnerských Vývoj NRK v partnerských 
zemzemíích projektu EQFch projektu EQF--RefRef
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RakouskoRakousko
Proces tvorby NRK zaProces tvorby NRK začčal v r. 2006 al v r. 2006 
KoordinujKoordinujíí dvdvěě ministerstva (Ministerstvo vzdministerstva (Ministerstvo vzděělláávváánníí, um, uměěnníí a kultury a a kultury a 
Ministerstvo vMinisterstvo věědy a výzkumu) dy a výzkumu) 
2 pracovn2 pracovníí skupiny skupiny -- projektovprojektováá skupina NRK a skupina NRK a řřííddííccíí skupina NRK skupina NRK 
(rozhoduj(rozhodujííccíí orgorgáán)n)
NNáávrh z r. 2007 vrh z r. 2007 -- 8 8 úúrovnrovníí, v, vššechny formy uechny formy uččeneníí
2008 2008 –– ppřřipomipomíínkový procesnkový proces
20082008--2009 2009 –– pilotnpilotníí projektyprojekty
Strategický zStrategický záámměěr se tvor se tvořříí
ÚÚččast v BP, proces selfast v BP, proces self--certification jecertification ješšttěě neprobneproběěhlhl
NCP nenNCP neníí ustavenustaven

Vývoj NRK v partnerských Vývoj NRK v partnerských 
zemzemíích projektu EQFch projektu EQF--RefRef
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NizozemskoNizozemsko
Proces tvorby NRK zaProces tvorby NRK začčal (aal (ažž) v r. 2007 ) v r. 2007 -- studie o implementaci a potencistudie o implementaci a potenciáálnlníím m 
dopadu EQFdopadu EQF
2008 zpr2008 zprááva va -- nnáávrh 8 vrh 8 úúrovnrovníí, opomenut, opomenutíí zahrnout vzahrnout vššeobecneobecnéé vzdvzděělláávváánníí -->>
odmodmíítnuttnutíí nnáávrhu vrhu 
2009 nov2009 nováá iniciativa, niniciativa, náávrh sedmi zvrh sedmi záákladnkladníích principch principůů NLQFNLQF

RRáámec mmec máá být pbýt přřeklenujeklenujííccíí (bridging)(bridging)–– ne integrujne integrujííccíí
NNáávrh povrh poččtu tu úúrovnrovníí bude výsledek procesu tvobude výsledek procesu tvořřeneníí rráámcemce
RRáámec nemmec nemáá mmíít regulujt regulujííccíí charakter charakter –– tj. rtj. ráámec se týkmec se týkáá úúrovnrovníí, ale ne podm, ale ne podmíínek, za nek, za 
jakých jedinec postupuje do daljakých jedinec postupuje do dalšíších ch úúrovnrovníí
Zahrnuto poZahrnuto poččááteteččnníí vvššeobecneobecnéé vzdvzděěl., OVP, Vl., OVP, VŠŠ kvalifikace a (kvalifikace a (NOVNOVĚĚ!)!) i NF  kvalifikace i NF  kvalifikace 
ÚÚrovnrovněě 55--8 odpov8 odpovíídajdajíí úúrovnrovníím Vm VŠŠ kvalifikackvalifikacíí -- mměělo by vlo by vššak být moak být možžnnéé zzíískat tyto skat tyto úúrovnrovněě i i 
jinými cestami, jinými cestami, ALEALE bez titulbez titulůů bakalbakaláářř, magistr a doktor, magistr a doktor
Deskriptory by mDeskriptory by měěla vytvola vytvořřit skupina odbornit skupina odbornííkkůů
Na ministerskNa ministerskéé úúrovni posoudit výhody a nevýhody soukromrovni posoudit výhody a nevýhody soukroméého nebo veho nebo veřřejnejnéého NCP ho NCP 

Nový nNový náávrh vychvrh vycháázzíí ze souze souččasnasnéého systho systéému pomu poččááteteččnníího vzdho vzděělláávváánníí, p, přřiiřřazovazováánníí
probproběěhne zhne zřřejmejměě systsystéémovmověě (ne u ka(ne u kažžddéé specifickspecifickéé kvalifikace zvlkvalifikace zvlášášťť))
Proces selfProces self--certification ve Vcertification ve VŠŠ vzdvzděěl. ul. užž probproběěhlhl

Vývoj v partnerských zemVývoj v partnerských zemíích ch 
projektu EQFprojektu EQF--RefRef
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PartnePartneřři s kriti s kritéérii souhlasrii souhlasíí, nen, neníí ttřřeba je rozeba je rozššiiřřovatovat

DoporuDoporuččeneníí upupřřesnit nesnit něěkterkteráá kritkritééria pro lepria pro lepšíší
srozumitelnostsrozumitelnost

KritKritéérium 4 rium 4 -- o transparentnosti procesu zahrnuto transparentnosti procesu zahrnutíí kvalifikace do rkvalifikace do ráámce mce 
čči systi systéému (Co s rozdmu (Co s rozdííly mezi stly mezi stááty v pty v přřiiřřazenazeníí podobných kvalifikacpodobných kvalifikacíí
do rdo růůzných zných úúrovnrovníí?)?)
KritKritéérium 5 rium 5 -- o systo systéémech zajimech zajiššttěěnníí kvality (Jak podrobnkvality (Jak podrobněě je potje potřřeba je eba je 
popsat?)popsat?)
KritKritéérium 7 rium 7 -- o o úúččasti zahraniasti zahraniččnníích odbornch odbornííkkůů (Kdo to bude, kdy se maj(Kdo to bude, kdy se majíí
zapojit, jakou majzapojit, jakou majíí roli, kdo je bude financovat, jazykovroli, kdo je bude financovat, jazykováá baribariééra atd.?)ra atd.?)
KritKritéérium 8 rium 8 -- odpovodpověědný orgdný orgáán potvrdn potvrdíí proces pproces přřiiřřazovazováánníí (Co znamen(Co znamenáá
„„certifycertify““ –– stastaččíí podpis?)podpis?)
KritKritéérium 9 rium 9 -- o webovo webovéém nm náástroji EQF (Nenstroji EQF (Neníí jasnjasnéé, co se od st, co se od stááttůů
ooččekekáávváá.) .) 

ReferenReferenččnníí kritkritééria ria –– shrnutshrnutíí
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Organizace procesuOrganizace procesu
1.1.DDůůkladnkladnáá koordinace prkoordinace prááce rce růůzných orgzných orgáánnůů na nna náár. r. 

úúrovnirovni
2.2.ÚÚččast odbornast odbornííkkůů z rz růůzných odvzných odvěětvtvíí –– rrůůzný pohledzný pohled
3.3. ZemZeměě s podobnými systs podobnými systéémy my –– spolespoleččnnéé ppřřiiřřazovazováánníí
4.4.MezinMezináárodnrodníí setksetkáánníí/diskuse pro z/diskuse pro zíískskáánníí zpzpěětntnéé

vazby vazby ––>> vzvzáájemnjemnáá ddůůvvěěrara
5.5. SpoluprSpoluprááce EQF a QFce EQF a QF--EHEAEHEA
6.6. ZpZpěětntnáá vazba od PS EQF (EQF AG) vazba od PS EQF (EQF AG) 

ReferenReferenččnníí proces proces –– shrnutshrnutíí
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ReferenReferenččnníí zprzprááva va -- popožžadavkyadavky
1.1. SprSpráávnvnéé porozumporozuměěnníí principu principu „„best fitbest fit““
2.2. U U úúrovnrovníí pro ilustraci uvpro ilustraci uvéést vybranst vybranéé specifickspecifickéé kvalifikace (typickkvalifikace (typickéé i i 

výjimevýjimeččnnéé))
3.3. NNáávaznost kvalifikavaznost kvalifikaččnníího systho systéému a rmu a ráámcemce
4.4. UvUvéést stanoviska zahranist stanoviska zahraniččnníích odbornch odbornííkkůů
5.5. OOččekekáávaný dopad implementace EQF v danvaný dopad implementace EQF v danéé zemizemi
6.6. StruStruččnost, pnost, přřesnost, pesnost, přřehlednost, pehlednost, přříípadnpadnéé vysvvysvěětlujtlujííccíí

dokumenty/informace uvdokumenty/informace uvéést v pst v přříílozeloze
7.7. UvUvéést cst cíílovou skupinu, kterlovou skupinu, kteréé je zprje zprááva urva urččena (odbornena (odbornííci, zainteresovnci, zainteresovnéé

strany, mezinstrany, mezináárodnrodníí orgorgáány uznny uznáávajvajííccíí kvalifikace) kvalifikace) --> > volba jazyka, mvolba jazyka, mííry ry 
podrobnostipodrobnosti

8.8. ZprZpráávu nejprve rozeslat k pvu nejprve rozeslat k přřipomipomíínkovnkováánníí (peer review), pak zve(peer review), pak zveřřejnit na ejnit na 
webuwebu

9.9. Stanovit postup v pStanovit postup v přříípadpaděě aktualizace zpraktualizace zpráávy  vy  

ReferenReferenččnníí zprzprááva va –– shrnutshrnutíí
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DDěěkuji za pozornostkuji za pozornost


