VÍTE, JAKOU ÚROVEŇ
KVALIFIKACE MÁTE?
Zjistíte to z údaje o EQF na vysvědčení.

je jednotná stupnice osmi úrovní, do kterých lze zařadit

Úroveň EQF dosažené vzdělání v ČR

dovednostmi a kompetencemi.
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Kde najdete údaj o EQF?
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K čemu je údaj o EQF užitečný?

osvědčení, vysvědčení apod.), že jedinec
úspěšným složením zkoušky prokázal,
že má požadované znalosti, dovednosti
a kompetence.

„

napříč evropskými zeměmi.
Usnadňuje pracovní a studijní
mobilitu lidí po Evropě.
Mgr. Zdena
Jandová

“

www.eqf.cz
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JAKÉ ZNALOSTI, DOVEDNOSTI A KOMPETENCE
ÚROVNĚ EQF ZARUČUJÍ?
Nejčastějšími úrovněmi EQF české populace jsou úrovně 2, 3 a 4
Znalosti

EQF 4

faktické a teoretické znalosti
v širokých souvislostech
v oboru práce
nebo studia

EQF 3

EQF 2

Dovednosti

Kompetence

řada kognitivních a praktických
dovedností požadovaných při

schopnost řídit sebe samého
v rámci pokynů v oblastech
práce nebo studia, které jsou
obvykle předvídatelné,
ale mohou se měnit

v oboru práce nebo studia

dohlížet na běžnou práci jiných
osob a nést určitou
odpovědnost za hodnocení
a zlepšování pracovních či
vzdělávacích činností

znalosti faktů, zásad,
procesů a obecných
pojmů v oboru práce
nebo studia

řada kognitivních a praktických
dovedností požadovaných při
plnění úkolů a řešení problémů
prostřednictvím výběru a použití
základních metod, nástrojů,
materiálů a informací

nést odpovědnost za splnění
úkolů v práci nebo ve studiu

základní faktické
znalosti v oboru
práce nebo studia

základní kognitivní a praktické
dovednosti požadované při
používání relevantních
informací za účelem plnění
úkolů a řešení běžných
problémů s použitím
jednoduchých pravidel
a nástrojů

při řešení problémů
přizpůsobovat své chování
okolnostem

pracovat nebo studovat
pod dohledem s určitou
mírou samostatnosti

Zdroj: Národní přiřazovací zpráva ČR 2015
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