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Európskeho kvalifikačného rámca (EKR) 

Čo je EKR a ako funguje?

EKR je spoločný referenčný 
rámec pozostávajúci z ôsmich 
úrovní kvalifikácií založených na 
vzdelávacích výstupoch.

2008 zavedenie

2017 revízia

2018 10. výročie

Rámec 
pozostávajúci z 
ôsmich úrovní

1
2

3
4

5
6

7
8

EKR pokrýva všetky typy a úrovne 
kvalifikácií a slúži ako prevodový 
nástroj medzi rôznymi národnými 
kvalifikačnými rámcami (NKR) 
zúčastnených krajín.

Aké sú ciele EKR?

Účelom EKR je zvýšiť transparentnosť a  
porovnateľnosť kvalifikácií.

Jeho účelom je tiež:

modernizovať systémy vzdelávania a 
odbornej prípravy,

zvýšiť zamestnateľnosť, mobilitu a sociálnu 
integráciu jednotlivcov,

prepojiť všetky typy vzdelávania a podporovať 
potvrdzovanie vzdelávacích výstupov.

Čo sú vzdelávacie výstupy?

Vzdelávacie výstupy vyjadrujú, čo  
učiaci sa vie, čo chápe, a čo je schopný  
urobiť po ukončení procesu vzdelávania.

Opisujú obsah kvalifikácií a objasňujú, čo sa 
očakáva od vzdelávajúcej sa osoby.

Podporujú napredovanie v učení a umožňujú 
porovnanie a kombinovanie vzdelávania z 
rôznych prostredí (formálne, neformálne 
alebo informálne).
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Ktoré krajiny sa podieľajú na EKR?

39   

krajín sa v súčasnosti  
podieľa na EKR

34   
krajín už priradilo svoje  

NKR k EKR

Ako bol vypracovaný EKR?

Do prípravy a vykonávania EKR a NKR 
sú zapojené inštitúcie a organizácie z 
oblasti vzdelávania/odbornej prípravy, 
zamestnanosti a občianskej spoločnosti.

Všetky kvalifikácie zodpovedajúce úrovni 
EKR sú podporené mechanizmami 
zabezpečovania kvality na zabezpečenie 
dôveryhodnosti ich obsahu a úrovne.
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Aké sú prínosy EKR?

Jednotlivci  
(pracovníci/učiaci sa) môžu...

...lepšie porozumieť svojim kvalifikáciám a tomu, 
čo by mali vedieť, chápať a byť schopní urobiť.

...porozumieť úrovni svojej kvalifikácie vo 
všetkých európskych krajinách a tomu, ako 
súvisí s ostatnými kvalifikáciami.

...nájsť si ľahšie prácu alebo sa začleniť do 
ďalšieho vzdelávania.

Poskytovatelia vzdelávania a odbornej 
prípravy môžu...

 

 
...ľahšie porozumieť obsahu, úrovni, a teda aj 
hodnote kvalifikácií osôb, ktoré chcú pokračovať vo 
svojom vzdelávaní. 
 
 
 
…ľahšie porovnávať a posudzovať kvalifikácie  
z iných krajín a kontextov.

Zamestnávatelia môžu...

…lepšie porozumieť tomu, čo budúci zamestnanci 
vedia, chápu a sú schopní urobiť.

…ľahšie porovnávať a interpretovať kvalifikácie 
žiadateľov z iných krajín a inštitúcií.

…porovnávať kvalifikácie zahraničných žiadateľov 
s národnými kvalifikáciami, porozumieť ich 
relevantnosti a tomu, ako zodpovedajú potrebám 
podniku alebo sektora.

Inštitúcie pre uznávanie 
kvalifikácií môžu...

…mať prístup k užitočným 
informáciám na lepšie 
posúdenie kvalifikácií z inej 
krajiny, najmä v súvislosti  
s ich úrovňou a obsahom.

...jednoduchšie uznať 
zahraničné kvalifikácie.

Zdroje
• Odporúčanie týkajúce sa EKR: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017H0615(01)&from=SK
• Vzdelávacie príležitosti a kvalifikácie v Európe: https://ec.europa.eu/ploteus/en
• Vzdelávacie výstupy: http://www.cedefop.europa.eu/sk/events-and-projects/projects/learning-outcomes
• Register národných kvalifikačných rámcov: 

http://www.cedefop.europa.eu/sk/events-and-projects/projects/national-qualifications-framework-nqf/european-inventory
• Register expertných skupín Komisie: http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?Lang=SK 
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