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Propojování NSK a ECVET

NSK (Národní soustava kvaliﬁkací) je veřejně
dostupný registr profesních kvaliﬁkací a jejich
kvaliﬁkačních a hodnoticích standardů.
Součástí NSK je sada úrovní (rámec) pro
tyto kvaliﬁkace, která obsahuje osm úrovní
srovnatelných s úrovněmi Evropského rámce
kvaliﬁkací (EQF).

ECVET je evropský nástroj podporující celoživotní
učení, mobilitu učících se v Evropě a ﬂexibilitu cest
vedoucích k získání kvaliﬁkace. Umožňuje přenos,
uznávání a shromažďování zhodnocených výsledků
učení jednotlivců.

Základními prvky NSK a jsou kvaliﬁkační a hodnoticí
standardy.

Základním prvkem ECVET je jednotka výsledků
učení.

Kvaliﬁkační standard profesní kvaliﬁkace

Jednotka výsledků učení

je souborem požadavků pro řádný výkon pracovních
činností příslušné profesní kvaliﬁkace. Tyto
požadavky jsou deﬁnovány výčtem odborných
způsobilostí.

je složka kvaliﬁkace. Tvoří ji ucelený soubor
znalostí, dovedností a kompetencí, které lze
hodnotit a validovat.

Hodnoticí standard profesní kvaliﬁkace
stanovuje, jak ověřit, zda uchazeč o určitou profesní
kvaliﬁkaci splňuje požadavky (tedy kompetence či
způsobilosti) stanovené pro tuto kvaliﬁkaci v jejím
kvaliﬁkačním standardu.

Kvaliﬁkace sestává z více jednotek – je tvořena
celým souborem jednotek.

www.ecvet.cz

www.narodnikvaliﬁkace.cz

www.naep.cz

www.vzdelavaniaprace.cz

www.nuv.cz

Návrh propojení respektuje na straně ECVET technické speciﬁkace obsažené v Doporučení EP a Rady
o vytvoření ECVET a v navazujících dokumentech. A to zejména ve vztahu ke klíčovému postavení jednotek
výsledků učení.

Profesní kvaliﬁkace popsané v NSK je možné vymezovat jako kombinace jednotek výsledků učení.
Jednotky výsledků učení se většinově mohou krýt s jednotlivými odbornými způsobilostmi v kvaliﬁkačních
standardech profesních kvaliﬁkací. Případně s jejich částmi, či naopak s jejich shluky.
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Popis vymezovaných jednotek – hlavní položky a jejich komentáře
Kód a název
jednotky výsledků
učení

Kód a název slouží k jednoznačné identiﬁkaci dané jednotky.
V současné fázi vývoje propojování NSK a ECVET postačí pracovní stanovení
kódu. Vlastní pravidla si určí tvůrce jednotky.
Název jednotky je dán názvem příslušné odborné způsobilosti v NSK, případně
je od něho odvozen.
Jakmile dojde k založení veřejně přístupného souboru vytvořených jednotek
výsledků učení, bude otázka kódu a názvu řešena systémově. V další verzi
metodiky případně formou metodického listu.

Název kvaliﬁkace,
k níž se jednotka
vztahuje

Je uveden název a kód profesní kvaliﬁkace (jedna nebo více) v NSK,
jíž je daná jednotka součástí.
Pokud je určitá jednotka součástí několika profesních kvaliﬁkací, bude na tomto
místě uveden výčet všech kvaliﬁkací, které obsahují alespoň část některé
odborné způsobilosti zahrnuté do dané jednotky.
Pokud žádná z profesních kvaliﬁkací nebude obsahovat jednotku celou,
bude na tomto místě uvedena obsahově nejbližší profesní kvaliﬁkace.

Úroveň kvaliﬁkace

Číselné vyjádření převzaté z NSK.
V NSK mají úroveň nejen celé profesní kvaliﬁkace, ale i jednotlivé odborné
způsobilosti. Tyto úrovně nemusí být vždy stejné.
Může se také stát, že jednotka bude součástí několika kvaliﬁkací, jejichž úrovně
budou různé.
Ve všech uvedených případech se kvaliﬁkační úroveň stanoví na základě
většinové úrovně dotčených odborných způsobilostí.

Výsledky učení,
které jednotka
obsahuje

Rozpracovaný soupis výsledků učení, které odpovídají odborné
způsobilosti v NSK.
V této položce je prostor pro převzetí odborné způsobilosti z NSK. Převzatou
způsobilost je při vymezování jednotky výsledků učení nutné dále rozpracovat
s využitím informací a návrhů obsažených v textu metodiky tvorby jednotek
na základě standardů profesních kvaliﬁkací v NSK.
Rozpracovávání výsledků učení skýtá významný prostor pro tvůrčí vstup autora.
Výsledky učení by měly být formulovány jako znalosti, dovednosti a kompetence.

Způsoby ověření
výsledků učení

Soubor postupů a kritérií pro hodnocení stanovených výsledků učení.
Soubor postupů a kritérií hodnocení je přebírán z NSK tak, aby byl v souladu
s hodnoticím standardem.
Informace o tom, kolik kritérií je třeba splnit, je též převzata z informačního
systému NSK.
V rámci jednotky výsledků učení je nezbytné ověřovat všechny odborné
způsobilosti (uvedené ve standardu), které jsou součástí dané jednotky.
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