Listy ECVET

7

Memorandum pro porozumění

Co je Memorandum o porozumění?
Memorandum o porozumění je jedním z dokumentů vypracovávaných při využívání zásad Evropského systému
přenosu kreditů v odborném vzdělávání (ECVET). Kromě něj se ještě vypracovává Smlouva o učení a aspoň
jedna jednotka výsledků učení.

K čemu slouží Memorandum o porozumění?
Memorandum o porozumění slouží k potvrzení vzájemné spolupráce organizací, které se podílejí na
uskutečnění mobility v odborném vzdělávání, tj. na odborném vzdělávání probíhajícím jinde než v mateřské
(vysílající) organizaci. Může jít o mobilitu jak na mezinárodní úrovni (vysílající organizace vysílá účastníka
mobility do jiné země), tak i na národní úrovni (odborné vzdělávání v rámci mobility probíhá v zemi vysílající
organizace).

Které organizace Memorandum o porozumění uzavírají?
Memorandum uzavírají nejméně dvě organizace, a to vysílající organizace a přijímající organizace. Vysílající
organizace vysílá účastníka mobility na určitou dobu do přijímající organizace, v níž se má něco naučit. Přijímající
organizace poskytuje účastníkovi mobility odborné vzdělání dohodnuté s vysílající organizací. Pokud zahraniční
partnerská organizace plní roli zprostředkovatele, je možné uzavřít Memorandum pouze s ní. Pokud jsou známy
již koncové podniky/organizace, doporučuje se, aby podepsaly Memorandum všechny strany. Při mobilitě žáků
odborných škol na národní úrovni zpravidla uzavírá memorandum odborná škola s podnikem.

Jaký je postup při uzavírání Memoranda o porozumění?
Návrh Memoranda o porozumění vypracovává vysílající organizace v návaznosti na výsledky svého jednání
s přijímající organizací. Návrh memoranda pak zašle ke stanovisku přijímající organizaci (popř. dalším
zúčastněným organizacím) a po obdržení stanoviska či stanovisek podepíší konečnou verzi memoranda
statutární zástupci všech organizací.

Existuje formulář Memoranda o porozumění?
Ano. Vypracovala jej Evropská komise a existuje v různých jazycích včetně češtiny. Českou verzi formuláře lze
stáhnout z webové stránky Domu zahraniční spolupráce na adrese www.naerasmusplus.cz/file/2280/2016_
ecvet-erasmus-memorandum-of-understanding_cz-preklad.pdf. Vysílající organizace zvolí pro vypracování
Memoranda o porozumění jazykovou verzi, která je srozumitelná všem zúčastněným organizacím.

Kdy se Memorandum o porozumění uzavírá?
Návrh memoranda se vypracovává a projednává v době přípravy mobility. Uzavřeno, tj. podepsáno všemi
stranami, musí být do data zahájení mobility.

Má mít Memorandum o porozumění nějaké přílohy?
Ano. Povinnou přílohou Memoranda o porozumění je jednotka výsledků učení, popř. více těchto jednotek.
Další přílohy již povinné nejsou, ale mohou být, pokud se na tom zúčastněné organizace dohodnou.
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Ukázky vyplněných rubrik některých oddílů formuláře Memoranda o porozumění:

1. Kvalifikace, na něž se vztahuje toto Memorandum o porozumění
Kvalifikace 1
Země

Česká republika

Titul kvalifikace

23-103-H Mechanik příslušenství osobních
automobilů

Úroveň Evropského rámce kvalifikací
(je-li to relevantní)

3

Úroveň Národní soustavy kvalifikací
(je-li to relevantní)

(tato rubrika zůstane nevyplněná)

Jednotka/jednotky výsledků učení pro fáze
mobility (viz doplňující informace v příloze,
jsou-li relevantní)

Opravy příslušenství osobních automobilů

Dodatečné informace v příloze
– prosím zaškrtněte dle relevance

££ Dodatek k osvědčení Europass
££ Výsledky učení související s kvalifikací
× £ Popis jednotek výsledků učení
£
pro mobilitu
££ Další: prosím upřesněte

6. Platnost tohoto memoranda o porozumění
Toto Memorandum o porozumění je platné do: uvede se datum ukončení projektu

7. Proces hodnocení a přezkumu
Práce partnerství bude vyhodnocena a přezkoumána:
Domem zahraniční spolupráce po předložení závěrečné zprávy o realizaci projektu
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