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Kreditový systém (ECTS) a výsledky 
vzdelávania 

 
 
 

 



• Všetky procesy vstupujúce do: 
Posudzovania 

Validovania 

Certifikácie 

• bez ohľadu na cestu nadobudnutia vzdelávacích výstupov 

• Zložky: 
Sústavy kvalifikácií/sústavy povolaní 

Rámce kvalifikácií 

Mechanizmy validácie 

Kvalifikačný systém  



• Čo je kvalifikácia? 

“...formálny výsledok procesu hodnotenia a validácie, ktorý sa získa, keď 
príslušný orgán určí, že jednotlivec dosiahol výsledky vzdelávania 
zodpovedajúce daným štandardom...“ (Odporúčanie EPaR 2008/C 
111/01/ES) 

 

Vymedzenie pojmov 



• Koexistencia 2 metarámcov na úrovni EÚ: EQF-LLL, QF-EHEA 

• EQF-LLL: 8 úrovní, generické deskriptory 

• QF-EHEA: 4 úrovne (aj krátky cyklus), generické (Dublin) deskriptory 

• Spoločné ciele a zásady, najmä KVALITA 

Situácia v Európe 



• Generické popisy vedomostí, zručností a kompetencií (zodpovednosť a 
samostatnosť) na jednotlivých referenčných úrovniach indikujúce 
vzdelávacie výstupy pre kvalifikácie 

• Hierarchicky nadväzujúce 

• Konsenzus pre výklad deskriptorov 

 

Čo je deskriptor 



• EQF:  
širšie koncipované, generickejšie deskriptory 

pre CŽV (neformálne, informálne učenie sa) 

• QF-EHEA: 
deskriptory pre stav na konci cyklu 

 

EQF vs. QF-EHEA 

EQF QF-EHEA 

vedomosti 
zručnosti  
zodpovednosť a samostatnosť (predtým kompetencie) 

vedomosti, porozumenie 
aplikácia vedomostí a porozumenia 
tvorenie úsudku 
komunikácia 
schopnosť učiť sa 





• Nástroj, nie cieľ 

• Ciele – určené dohodou, napr.: 
Porovnávanie kvalifikácií 

Klasifikácia kvalifikácií 

Regulačné funkcie 

Komunikačná funkcia 

• Rešpektovanie národných vzdelávacích systémov = rôznorodosť 
národných kvalifikačných rámcov 

Kvalifikačný rámec 





• Verejne prístupný register (568/2009 Z. z.) - databáza národných 
kvalifikácií 
názov, kód 

vzťah k povolaniu (SK ISCO-08) 

vzájomné vzťahy kvalifikácií 

úroveň SKKR 

Kvalifikačný štandard (vedomosti, zručnosti, kompetencie) 

Hodnotiaci štandard 

Metodické pokyny (na dopracovanie) 

Národná sústava kvalifikácií 



• Kvalifikácia bez väzby na spôsob nadobudnutia vzdelávacích výstupov 
(vzdelávacia cesta) 

verzus 

• ECTS – založené na work(study) load – a na štúdiu samotnom: 
have demonstrated knowledge and understanding in a field of study that 

builds upon their general secondary education... whilst supported by 
advanced textbooks... 

have developed those learning skills that are necessary for them to continue 
to undertake further study with a high degree of autonomy... 

Problematické chápanie 



Príklad prepojenia deskriptoru a kvalifikačného 
štandardu 



• Vzdelávací „štandard“ – pomoc pri tvorbe študijného programu a jeho 
akreditácii 

• Porovnateľnosť národných kvalifikácií na medzinárodnej úrovni 

• Zrozumiteľnosť pre všetkých aktérov 

• Schopnosť rýchlejšie identifikovať možnosti zmeny a flexibilnejšie 
adaptovať ŠP 

• Podpora mobility 

Načo „nejaký“ rámec pre VŠ 



Ďakujem  za pozornosť. 

alexandra.junaskova@saaic.sk  
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