Metodika uznávání informálního vzdělávání
Východiska:
Metodika je vytvořena s cílem přesně formulovat podmínky, za kterých bude studentovi
kombinované formy studia možno uznat odborné znalosti či odborné dovednosti, které získal
informálním učením, tj. při výkonu učitelské profese. Metodika nepředpokládá, že studentovi
bude uznáno absolvování celého předmětu – vychází z předpokladu, že každý předmět
vysokoškolského studia zahrnuje výstupy z učení, kterých nelze dosáhnout pouhou praktickou
zkušeností.

Základem navrhovaného procesu je přesná formulace výstupů z učení jednotlivých předmětů
v kategoriích odborné znalosti a odborné dovednosti, případně obecné způsobilosti.

Výstupy z učení vyjadřují, co by měl student znát, čemu by měl rozumět, co by měl být
schopen dělat po skončení procesu učení. Při jejich formulování je třeba dbát na vazbu
mezi výukou, učením a hodnocením. Jinými slovy – výstupy z učení je nutno formulovat
tak, aby byly konkrétní a ověřitelné stanovenými způsoby a metodami.

Proces uznávání vybraných výstupů z učení
Proces platí v plném rozsahu pro období do implementace metodiky Národního
kvalifikačního rámce, tj. v době, kdy nejsou všechny studijní programy a obory ve všech
svých složkách popsány v předepsané struktuře tak, aby vyjadřovaly výstupy z učení
v kategoriích odborné znalosti, odborné dovednosti a obecné způsobilosti.
Činnost
Výběr předmětů
zařazených pro
uznávání.

Zodpovědnost
Garant studijního
programu.

Termín
Termín podle
harmonogramu
přípravy
následujícího
akademického
roku1.

Kontrola
Vedoucí
katedry

Výstup
Informace
proděkanovi

1

V akademickém roce 2012/2013 předpokládáme pouze pilotní ověření navrhovaného procesu – termíny jsou
stanoveny v části Pilotní ověření. Podobně i pro následující činnosti.
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Popis vybraných
předmětů podle
stanovené metodiky –
včetně formulace
výstupů z učení
v kategoriích odborné
znalosti, odborné
dovednosti.2
Výběr výstupů
z učení, které mohou
být uznány na
základě informálního
učení.

Garant studijního
předmětu.

Termín podle
harmonogramu
přípravy
následujícího
akademického
roku.

Garant
studijního
programu

Garant studijního
předmětu

Termín podle
harmonogramu
přípravy
následujícího
akademického
roku.

Garant
studijního
programu

Stanovení způsobu
ověření uznatelných
výstupů z učení,
formulace
konkrétních
podmínek, které je
třeba pro uznání
výstupů splnit (např.
parametry projektu,
programu, počet
potřebných bodů
apod.), způsob
hodnocení (písemné,
bodové, ústní atd.).

Garant studijního
předmětu

Termín podle
harmonogramu
přípravy
následujícího
akademického
roku.

Zveřejnění odkazu na
formulář pro podání
žádosti – učitelům.

Referentka
studijního
oddělení

Termín podle
harmonogramu
přípravy
akademického
roku.

Studijní
proděkan

Zveřejnění odkazu na
formulář pro podání
žádosti- studentům.

Garant studijního
předmětu

Termín podle
harmonogramu
přípravy
akademického
roku.

Studijní
proděkan

Informace studentům
kombinované formy
studia o možnosti
požádat o uznání.

Studijní
referentka

Zápis ke studiu.

Proděkan

Zveřejnění
popisů v IS/
STAG a odtud
i
v Informačním
balíčku ECTS.

Zveřejnění v IS
Courseware,
záložka
Kombinované
studium FPE,
portlet
Podmínky
absolvování.
Garant
Zveřejnění v IS
studijního Courseware,
programu. záložka
Kombinované
studium FPE,
portlet
Podmínky
absolvování.

Odkaz je
distribuován
garantům
předmětů
kombinovaného
studia.
Odkaz
zveřejněn v IS
Courseware,
formulář
připraven ke
stažení.
Upozornění při
zápisu
na údaje v IS
Courseware.

2

Tato činnost ztratí opodstatnění v případě, že při popisu studijního programu /oboru bude uplatněna metodika
Národního rámce kvalifikací.
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Podání žádosti3

Student

Před zahájením
výuky

Garant
studijního
předmětu

Doložení podkladů
(případných
materiálů)
požadovaných pro
uznání.
Stanovení termínu
ověření4

Student

V prvním týdnu
výuky.

Vyučující
předmětu.

Vyučující
předmětu

V prvním týdnu
výuky.

Ověření výstupů z
učení

Učitel předmětu

Do 10 pracovních
dnů od podání
žádosti.

Archivace žádostí

Učitel předmětu

Do uzavření
akademického
roku

Předání žádosti
vyučujícímu
předmětu.

Předány
požadované
podklady
vyučujícímu
předmětu.
Zveřejnění
Garant
studijního informace
programu. studentům,
kteří předložili
žádost, v IS
Courseware.
Garant
Informace
studijního studentovi o
programu. výsledku –
písemnou
formou na
tiskopisu
odevzdané
žádosti.
Garant
Archivované
studijního vyřízené
programu písemné
žádosti.

Komentář:
Student kombinovaného studia podává žádost o uznání výstupů z učení
• pro každý předmět zvlášť,
• na předepsaném formuláři, který nalezne na zveřejněné adrese,
• formulář vyplní, vytiskne a v listinné podobě předá vyučujícímu,
• zároveň předá případné materiály, na jejichž základě o uznání žádá.
Proti rozhodnutí garanta předmětu neexistuje opravný prostředek (není možné odvolání).
Pokud student neprokáže odpovídající výstup z učení, pokračuje ve studiu předmětu a plní
stanovené povinnosti v plném rozsahu.
Pokud studentovi bude uznán dílčí výstup z učení daného předmětu (budou uznány dílčí
výstupy z učení daného předmětu), ale student nesplní ostatní podmínky stanovené pro
absolvování předmětu, musí v souladu se Studijním a zkušebním řádem opakovat celý
předmět (uznání dílčích výstupů není přenosné).
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Viz komentář.
Vztahuje se na případy, kdy se výstup ověřuje kontaktní formou (např. zkušební test, studentova prezentace,
kolokvium apod.).
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Pilotní ověření
V akademickém roce 2012/13 bude předložený proces ověřen na vybraných předmětech
studijních oborů Informatika se zaměřením na vzdělávání a Historie (bakalářské studijní
obory, kombinovaná forma).
Harmonogram:
Činnost
Výběr 10 předmětů
zařazených pro
uznávání – obory
Informatika se
zaměřením na
vzdělávání, Historie.
Popis vybraných
předmětů podle
stanovené metodiky –
včetně formulace
výstupů z učení
v kategoriích odborné
znalosti, odborné
dovednosti.
Vložení popisů
vybraný ch předmětů
do IS STAG.

Zodpovědnost
Garant studijních
oborů Informatika
se zaměřením na
vzdělávání,
Historie.

Termín
Červen 2012

Kontrola
Vedoucí
katedry

Výstup
Informace
proděkanovi

Garanti vybraných Srpen 2012
studijních
předmětů.

Garant
studijního
programu

Připravené
popisy.

Garanti studijních
předmětů.
Studijní proděkan
(ve spolupráci
s CIV).

Do 10. září 2012

Výběr výstupů
z učení, které mohou
být uznány na
základě informálního
učení.

Garant studijního
předmětu

Do 10. září 2012

Stanovení způsobu
ověření uznatelných
výstupů z učení,
formulace
konkrétních
podmínek, které je
třeba pro uznání
výstupů splnit (např.
parametry projektu,
programu, počet

Garant studijního
předmětu

Do 10. září 2012

Zveřejnění
popisů v IS/
STAG a odtud
i
v Informačním
balíčku ECTS
Garant
Zveřejnění v IS
studijního Courseware,
programu záložka
Kombinované
studium FPE,
portlet
Podmínky
absolvování.
Garant
Zveřejnění v IS
studijního Courseware,
programu. záložka
Kombinované
studium FPE,
portlet
Podmínky
absolvování.
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potřebných bodů
apod.), způsob
hodnocení (písemné,
bodové, ústní atd.).
Zveřejnění odkazu na
formulář pro podání
žádosti – učitelům.

Referentka
studijního
oddělení

Do 10. září 2012

Studijní
proděkan

Zveřejnění odkazu na
formulář pro podání
žádosti- studentům.

Garant studijního
předmětu

Do 10. září 2012

Studijní
proděkan

Informace studentům
kombinované formy
studia o možnosti
požádat o uznání.

Studijní referentka Zápis ke studiu 2. polovina
července 2012, 1.
září – 1. ročník,
od 15. září 2012
vyšší ročníky.

Proděkan

Odkaz je
distribuován
garantům
předmětů
kombinovaného
studia.
Odkaz
zveřejněn v IS
Courseware,
formulář
připraven ke
stažení.
Upozornění při
zápisu
na údaje v IS
Courseware,
které budou
zveřejněny po
10. září 2012.

Další postup bude probíhat standardně podle Procesu uznávání vybraných výstupů z učení.
Vyhodnocení ověření a případné úpravy procesu se uskuteční do 15. 11. 2012.
Korigovaná metodika bude předložena vedení Fakulty pedagogické ZČU do 30. 11. 2012.
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