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ČÁST NORMATIVNÍ

Prohlášení
ministra školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

a
ministryně školství, vysokého školství a výzkumu Francouzské republiky

za účelem vzájemného akademického uznávání vysokoškolských diplomů a částí studia

Ministr	školství,	mládeže	a	tělovýchovy	České	republiky	na	jedné	straně,
a	ministryně	školství,	vysokého	školství	a	výzkumu	Francouzské	republiky	na	straně	druhé,
dále	jen	„signatáři“
berouce	 v	 úvahu	 článek	 6	Kulturní	 dohody	mezi	 vládou	Československé	 socialistické	 republiky	
a	vládou	Francouzské	republiky	podepsanou	v	Paříži	dne	26.	října	1967,
berouce	v	úvahu	Úmluvu	o	uznávání	kvalifikací	týkajících	se	vysokoškolského	vzdělávání	v	evrop-
ském	regionu	podepsanou	v	Lisabonu	dne	11.	dubna	1997	a	platnou	v	obou	státech,
berouce	v	úvahu	Boloňskou	deklaraci	o	vytváření	evropského	prostoru	vysokoškolského	vzdělávání	
podepsanou	dne	19.	června	1999,
berouce	v	úvahu	tradice	spolupráce	a	výměn	mezi	českými	a	francouzskými	vysokými	školami	kon-
kretizované	mnohými	smlouvami,	
berouce	v	úvahu,	že	výkon	regulovaných	povolání	je	řízen	evropskými	směrnicemi,
přejíce	si	podporovat	mobilitu	studentů	obou	zemí	usnadněním	možnosti	pokračovat	ve	vzdělávání	
ve	druhém	státu,	
prohlašují:	

Cíle prohlášení
Cílem	tohoto	Prohlášení	je	usnadnit	vzájemné	uznávání	vysokoškolských	diplomů	a	částí	vysoko-
školského	studia	za	účelem	přístupu	k	vysokoškolskému	vzdělávání	a	pokračování	ve	studiích	na	
vysokých	školách	druhého	státu.	

Vysokoškolská zařízení, na která se Prohlášení vztahuje
Toto	Prohlášení	se	týká	diplomů	a	části	vysokoškolského	studia	vydaných	a	potvrzených	vysoko-
školskými	zařízeními	obou	států.	Jedná	se	o	následující	zařízení:

V České republice: 
Všechny	veřejné	a	soukromé	vysoké	školy	uskutečňující	studijní	programy	akreditované			minister-
stvem	pověřeným	vysokým	školstvím	na	základě	doporučení	Akreditační	komise.
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Ve Francouzské republice: 
Všechna	 vysokoškolská	 zařízení	 poskytující	 pomaturitní	 vzdělání,	 které	 vede	 k	 získání	 diplomu	
nebo	vzdělávacího	stupně	uděleného	se	souhlasem	státu:	střední	školy	(přípravné	třídy	pro	studium	
na	„grandes	écoles“,	třídy	vyššího	odborného	vzdělávání),	univerzity	nebo	vysoké	školy.

Diplomy a hodnosti, na které se Prohlášení vztahuje

V České republice:
 – vysokoškolský	 diplom	 je	 vydáván	 vysokými	 školami	 při	 řádném	 ukončení	 každé	 úrovně		
v	akreditovaném	studijním	programu;					

 – vysokoškolský	titul	je	udělován	vysokými	školami	po	řádném	ukončení	studia	v	akreditova-
ném	studijním	programu.	

Ve Francouzské republice: 
Jedná	se	o	diplomy	a	hodnosti	vydávané	a	udělované	státem.
Státní	diplom	poskytuje	všem	jeho	držitelům	stejná	práva,	bez	ohledu	na	to,	které	vysokoškolské	za-
řízení	jej	vydalo,	a	na	způsobu,	jak	jej	získal.	Osvědčení	o	úspěšném	získání	diplomu	je	rovnocenné	
vlastnímu	diplomu	(viz	Příloha).	
Vysokoškolské	stupně	osvědčují	různé	úrovně	vysokoškolského	vzdělání	společné	pro	všechny	ob-
lasti	vzdělávání	a	odpovídající	hlavním	referenčním	úrovním	Evropského	prostoru	vysokého	vzdě-
lávání	(EEES).	

Jedná	se	o	následující	úrovně:
 – maturitní	zkouška,	
 – bakalář	(180	kreditů	podle	evropského	systému	kreditů	(dále	kredity	ECTS)),
 – magistr	(300	kreditů	ECTS),
 – doktorát.	

Kromě	státních	diplomů	„bakalář“	(„licence“)	a	„magistr“	(„master“)	mohou	být	uděleny	stejno-
jmenné	stupně,	které	osvědčují	hodnosti	bakaláře	a	magistra	(„licence“,	„master“).	Např.	„odborný	
bakalář“	(„licence	professionnelle“)	osvědčuje	stupeň	bakalář	a	„titul	promovaný	inženýr“	(„ingé-
nieur	diplômé“)	stupeň	magistr.
Dosažený	stupeň	je	potvrzen	diplomem	vydaným	se	souhlasem	státu.

Další	diplomy	osvědčují	mezistupňové	úrovně.	Jedná	se	o:
 – certifikát	o	vyšším	odborném	vzdělání	(„Brevet	de	technicien	supérieur	-	BTS),	který	odpo-
vídá	120	kreditům	ECTS;

 – vysokoškolský	technologický	diplom	(„Diplôme	universitaire	de	technologie“-	DUT),	který	
odpovídá	120	kreditům	ECTS.

Toto	Prohlášení	lze	doplnit	o	nové	státní	diplomy	či	diplomy	uznané	jako	rovnocenné	pomocí	poz-
dějších	dodatků,	podle	toho,	jak	se	budou	vysokoškolské	systémy	obou	zemí	vyvíjet.
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Odpovědné instituce v oblasti akademického uznávání diplomů 

V České republice:
Akademické	uznání	diplomu	provede	veřejná	vysoká	škola,	která	uskutečňuje	akreditovaný	obsa-
hově	obdobný	studijní	program.
V	případě	odvolání	proti	rozhodnutí	vysoké	školy	má	Ministerstvo	školství,	mládeže	a	tělovýchovy	
právo	na	revizi	tohoto	rozhodnutí	a	vydání	osvědčení	o	uznání	diplomu.	

Ve Francii:
Akademické	uznání	diplomu	provede	vysokoškolské	zařízení,	do	kterého	se	chce	držitel	diplomu	
zapsat.	

Uznávání diplomů
1.	Pod	pojmem	„uznání“	se	rozumí,	že	diplom	získaný	v	jedné	z	obou	zemí	prohlásí	příslušný	orgán	
druhé	země	za	 rovnocenný	diplomu	stejné	úrovně	při	 respektování	 legislativních	předpisů	každé	
země.
Vysvědčení	o	maturitní	zkoušce	vydávané	v	České	republice	a	Diplôme	du	Baccalauréat	(diplom	
o	absolvování	maturity	ve	Francouzské	republice)	jsou	pokládány	za	rovnocenné	doklady	pro	pří-
stup	ke	studiu	na	vysokých	školách	v	obou	zemích.	
České	a	francouzské	diplomy	o	ukončení	bakalářského	studia	jsou	uznány	jako	srovnatelné	úrovně	
se	stejným	počtem	kreditů	ECTS.
České	a	francouzské	diplomy	o	ukončení	magisterského	studia	jsou	uznány	jako	srovnatelné	úrovně	
se	stejným	počtem	kreditů	ECTS.
České	a	francouzské	diplomy	o	ukončení	doktorského	studia	jsou	uznány	jako	srovnatelné	úrovně.
2.	Toto	uznání	umožňuje	osobám,	jež	získaly	doklad	o	ukončeném	stupni	vzdělání	v	jednom	ze	stá-
tů,	aby	se	ucházely	o	přijetí	ke	studiu	v	bezprostředně	navazujícím	stupni	vysokoškolského	studia	
ve	druhém	státě.	
Držitelé	vysvědčení	o	maturitní	zkoušce	vykonané	v	ČR	mohou	podat	přihlášku	do	prvního	ročníku	
bakalářského	studijního	programu	(„licence“)	ve	Francii.
Držitelé	diplomu	o	absolvování	francouzské	maturity	(„baccalauréat“)	mohou	podat	přihlášku	do	
prvního	ročníku	bakalářského	studijního	programu	v	České	republice.
Držitelé	francouzského	diplomu	o	vyšším	odborném	vzdělání	(BTS)	nebo	vysokoškolského	tech-
nologického	diplomu	(DUT)	mohou	podat	přihlášku	do	bakalářského	studijního	programu	v	České	
republice.	Budou	zařazeni	do	ročníku,	který	bude	nejlépe	odpovídat	jejich	dosaženému	vzdělání.
Držitelé	českého	diplomu	„bakalář“	mohou	žádat	o	přijetí	do	studijního	programu	„master“	ve	Fran-
cii.
Držitelé	francouzského	diplomu	„licence“	mohou	žádat	o	přijetí	do	magisterského	studijního	pro-
gramu	v	ČR.
Držitelé	českého	diplomu	„magistr“	mohou	žádat	o	přijetí	do	doktorského	studijního	programu	ve	
Francii.
Držitelé	francouzského	diplomu	udělujícího	stupeň	„master“	mohou	žádat	o	přijetí	do	doktorského	
studijního	programu	v	České	republice.
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Uznávání částí studia
Odpovědné	instituce	v	oblasti	akademického	uznávání	v	obou	státech	uvedené	v	tomto	Prohlášení	
vezmou	v	úvahu	a	uznají,	na	základě	žádosti	uchazeče,	zkoušky	a	části	studia	uskutečněné	a	uzna-
né	na	vysokých	školách	v	některém	z	obou	států,	a	to	zejména	na	základě	systému	ECTS,	s	cílem	
umožnit	pokračování	studia	na	vysoké	škole	druhého	státu.
Zkoušky	a	části	studia	musejí	být	uskutečněny	v	rámci	studijního	programu,	který	vede	k	získání	
diplomu	vydávaného	se	souhlasem	státu	ve	Francouzské	republice	nebo	vysokými	školami	v	České	
republice.

Vzdělávání v rámci bilaterálního partnerství směřující k vydání společného nebo dvojího 
diplomu

Signatáři	podporují	rozvoj	vzdělávání	v	rámci	partnerství	mezi	vysokými	školami	v	České	repub-
lice	a	ve	Francouzské	republice,	především	na	úrovni	magisterského	studijního	programu	(„cycle	
master“),	vedoucího	k	vydání	společného	nebo	dvojího	diplomu,	který	bude	uznán	v	obou	státech.

Česko-francouzská expertní komise
Bude	možné	vytvořit	smíšenou	expertní	komisi	pro	akademické	uznávání	diplomů,	složenou	ze	zá-
stupců	příslušného	státu,	s	cílem	podpořit	cíl	tohoto	Prohlášení.	Komise	se	bude	scházet	v	případě	
potřeby.	Místo,	kde	se	schůzka	bude	konat,	bude	dohodnuto	diplomatickou	cestou.
Komise	bude	složena	z	maximálně	šesti	(6)	členů.	

Informační místa
Informačními	orgány	pro	oblast	vysokého	školství	a	vysokoškolských	diplomů,	které	jsou	předmě-
tem	tohoto	Prohlášení,	 jsou	v	České	republice	Středisko	ENIC-NARIC	při	Ministerstvu	školství,	
mládeže	a	tělovýchovy	České	republiky	a	ve	Francouzské	republice	ENIC-NARIC	France	při	Me-
zinárodním	ústavu	pedagogických	studií	(CIEP).	
Pro	usnadnění	čitelnosti	vydaných	diplomů	může	Středisko	ENIC-NARIC	France	při	Mezinárod-
ním	ústavu	pedagogických	studií	(CIEP)	vydat	potvrzení	o	srovnatelnosti	diplomu.		
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Dáno	v	Praze	dne	8.	prosince	2014	ve	dvou	původních	vyhotoveních,	každé	v	jazyce	českém	a	fran-
couzském,	přičemž	obě	znění	mají	stejnou	platnost.
 

 
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
Marcel Chládek

Za ministryni školství, vysokého  školství a výzkumu Francouzské republiky 
Harlem Désir, státní tajemník pro evropské záležitosti 
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PŘÍLOHA

I – SYSTÉM ČESKÉHO VYSOKÉHO ŠKOLSTVÍ

a) Schéma

b) České vysoké školství

Vysokoškolský vzdělávací systém
Vysoké	školy	představují	nejvyšší	úroveň	vzdělávacího	systému	v	České	republice.	Nabízejí	akre-
ditované	studijní	programy	tří	typů	–	bakalářské,	magisterské	a	doktorské,	a	také	programy	celoži-
votní	vzdělávání.	

Vysoké školy
V	České	republice	jsou	vysoké	školy	univerzitního	a	neuniverzitního	typu.	Vysoká	škola	univerzitní	
může	uskutečňovat	všechny	typy	studijních	programů	a	v	souvislosti	s	tím	vědeckou	a	výzkumnou,	
vývojovou	a	inovační,	uměleckou	nebo	další	tvůrčí	činnost.	Vysoká	škola	neuniverzitní	uskutečňuje	
bakalářské	studijní	programy	a	může	též	uskutečňovat	magisterské	studijní	programy	a	v	souvislosti	
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s	tím	výzkumnou,	vývojovou	a	inovační,	uměleckou	nebo	další	tvůrčí	činnost.
Vysoké	školy	jsou	veřejné,	soukromé	a	státní	(vojenské	nebo	policejní).	Veřejné	a	soukromé	vysoké	
školy	náleží	do	působnosti	Ministerstva	 školství,	mládeže	a	 tělovýchovy,	 státní	policejní	vysoká	
škola	(Policejní	akademie	České	republiky	v	Praze)	náleží	do	působnosti	Ministerstva	vnitra	a	státní	
vojenská	vysoká	škola	(Univerzita	obrany	v	Brně)	náleží	do	působnosti	Ministerstva	obrany.	Úplné	
seznamy	vysokých	škol	jsou	k	dispozici	na:
http://www.msmt.cz/vzdelavani/vysoke-skolstvi/prehled-vysokych-skol.

Vysokoškolské vzdělání
Vysokoškolské	vzdělání	se	získává	studiem	v	rámci	akreditovaného	studijního	programu	podle	stu-
dijního	plánu		stanovenou	formou	studia.	Forma	studia	může	být	prezenční,	distanční	nebo	jejich	
kombinace.
Podmínkou	přijetí	ke	studiu	v	bakalářském	a	nestrukturovaném	magisterském	studijním	programu	
je	dosažení	středního	vzdělání	s	maturitní	zkouškou.	Ke	studiu	v	oblasti	umění	mohou	být	přijati	též	
uchazeči	s	vyšším	odborným	vzděláním	poskytovaným	v	konzervatořích.	
Podmínkou	přijetí	ke	studiu	v	magisterském	studijním	programu,	který	navazuje	na	bakalářský	stu-
dijní	program,	je	řádné	ukončení	studia	v	bakalářském	studijním	programu.	
Ke	studiu	v	oblasti	umění	mohou	být	výjimečně	přijati	též	uchazeči	bez	dosažení	středního	vzdělání	
s	maturitní	zkouškou	nebo	vyššího	odborného	vzdělání	poskytovaného	na	konzervatořích.	Absol-
ventům,	kteří	byli	k	vysokoškolskému	studiu	přijati	tímto	způsobem,	se	uděluje	akademický	titul	až	
po	dosažení	středního	vzdělání	s	maturitní	zkouškou.
Podmínkou	přijetí	ke	studiu	v	doktorském	studijním	programu	je	řádné	ukončení	studia	v	magister-
ském	studijním	programu.
Vysoká	škola	(nebo	její	fakulta)	může	stanovit	další	podmínky	přijetí	ke	studiu	týkající	se	určitých	
znalostí,	schopností,	nadání	nebo	prospěchu	ze	střední	školy,	popřípadě	vyšší	odborné	školy	nebo	
vysoké	školy;	v	případě	přijímání	ke	studiu	v	magisterském	studijním	programu,	který	navazuje	na	
bakalářský	studijní	program,	též	podmínky	týkající	se	příbuznosti	studijních	oborů	nebo	počtů	kre-
ditů	získaných	během	studia	ve	vybraných	typech	předmětů.	

Vysokoškolské kvalifikace
Kvalifikační	 struktura	 rozlišuje	 tři	 stupně	 vysokoškolského	 vzdělání	 -	 bakalářský,	 magisterský	
a	doktorský.
Bakalářský studijní program je	zaměřen	na	přípravu	k	výkonu	povolání	a	ke	studiuv	magisterském	
studijním	programu.	Standardní	doba	studia	včetně	praxe	je	3	až	4	roky	(180-240	ECTS	kreditů).	
Absolventům	studia	v	bakalářských	studijních	programech	v	oblasti	umění	se	uděluje	akademický	
titul	„bakalář	umění“	(ve	zkratce	„BcA.“	uváděné	před	jménem);	v	ostatních	oblastech	se	uděluje	
akademický	titul	„bakalář“	(ve	zkratce	„Bc.“	uváděné	před	jménem).	Studium	se	řádně	ukončuje	
státní	závěrečnou	zkouškou,	jejíž	součástí	je	zpravidla	obhajoba	bakalářské	práce.
Magisterský studijní program je	zaměřen	na	získání	teoretických	poznatků	založených	na	sou-
dobém	stavu	vědeckého	poznání,	 výzkumu	a	vývoje,	 na	 zvládnutí	 jejich	 aplikace	 a	na	 rozvinutí	
schopností	k	tvůrčí	činnosti;	v	oblasti	umění	je	zaměřen	na	náročnou	uměleckou	přípravu	a	rozvíjení	

1		Studijní	plán	je	vnitřní	předpis	vysoké	školy,	který	stanoví	časovou	a	obsahovou	posloupnost	studijních	předmětů,	formu	jejich	
studia	a	způsob	ověření	studijních	výsledků.
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talentu.	Magisterský	 studijní	program	navazuje	na	bakalářský	 studijní	program.	Standardní	doba	
studia	je	1	až	3	roky	(60	–	180	ECTS	kreditů).	V	případech,	kdy	to	vyžaduje	charakter	studijního	
programu,	může	být	udělena	akreditace	magisterskému	studijnímu	programu,	který	nenavazuje	na	
bakalářský	studijní	program.	Standardní	doba	studia	je	4	až	6	let	(240	–	360	ECTS	kreditů).	Studium	
v	magisterském	studijním	programu	se	řádně	ukončuje	státní	závěrečnou	zkouškou,	jejíž	součástí	
je	obhajoba	diplomové	práce.	V	oblasti	humanitního	lékařství	a	veterinárního	lékařství	a	hygieny	se	
studium	řádně	ukončuje	státní	rigorózní	zkouškou.

Absolventům	studia	v	magisterských	studijních	programech	se	udělují	tyto	akademické	tituly:
• „inženýr“	 (ve	 zkratce	 „Ing.“	 uváděné	 před	 jménem)	 v	 oblasti	 ekonomie,	 technických	 věd		
a	technologií,	zemědělství,	lesnictví	a	vojenství;

• „inženýr	architekt“(ve	zkratce	„Ing.	arch.“	uváděné	před	jménem)	v	oblasti	architektury;
• „doktor	medicíny“	(ve	zkratce	„MUDr.“	uváděné	před	jménem)	v	oblasti	lékařství;
• „doktor	zubního	 lékařství“	 (ve	zkratce	„MDDr.“	uváděné	před	 jménem)	v	oblasti	 zubního	
lékařství;

• „doktor	veterinární	medicíny“	(ve	zkratce	„MVDr.“	uváděné	před	jménem)	v	oblasti	veteri-
nárního	lékařství	a	hygieny;

• „magistr	umění“	(ve	zkratce	„MgA.“	uváděné	před	jménem)	v	oblasti	umění;
• „magistr“	(ve	zkratce	„Mgr.“	uváděné	před	jménem)	v	ostatních	oblastech.

Absolventi	magisterských	studijních	programů,	kteří	získali	akademický	titul	„magistr“,	mohou	vy-
konat	v	téže	oblasti	studia	státní	rigorózní	zkoušku,	jejíž	součástí	je	obhajoba	rigorózní	práce.

Po	jejím	vykonání	se	udělují	tyto	akademické	tituly:
• „doktor	práv“	(ve	zkratce	„JUDr.“	uváděné	před	jménem)	v	oblasti	práva;
• „doktor	filozofie“	(ve	zkratce	„PhDr.“	uváděné	před	jménem)	v	oblasti	humanitních,	pedago-
gických	a	společenských	věd;

• „doktor	přírodních	věd“	(ve	zkratce	„RNDr.“	uváděné	před	jménem)	v	oblasti	přírodních	věd;
• „doktor	farmacie“	(ve	zkratce	„PharmDr.“	uváděné	před	jménem)	v	oblasti	farmacie;
• „licenciát	teologie“	(ve	zkratce	„ThLic.“	uváděné	před	jménem)	nebo	„doktor	teologie“	(ve	
zkratce	„ThDr.“	uváděné	před	jménem)	v	oblasti	teologie;	v	oblasti	katolické	teologie	„licen-
ciát	teologie“.

Doktorský	studijní	program	je	zaměřen	na	vědecké	bádání	a	samostatnou	tvůrčí	činnost	v	oblasti	
výzkumu	nebo	vývoje	nebo	samostatnou	teoretickou	a	tvůrčí	činnost	v	oblasti	umění.
Standardní	doba	studia	doktorského	studijního	programu	 je	3	nebo	4	 roky.	Studium	se	ukončuje	
státní	doktorskou	zkouškou	a	obhajobou	disertační	práce,	kterými	se	prokazuje	schopnost	a	připra-
venost	k	samostatné	činnosti	v	oblasti	výzkumu	nebo	vývoje	nebo	samostatné	teoretické	a	tvůrčí	
umělecké	činnosti.	Absolventům	studia	v	doktorských	studijních	programech	se	uděluje	akademic-
ký	titul:
„doktor“	(ve	zkratce	„Ph.D.“	uváděné	za	jménem);
„doktor	teologie“	(ve	zkratce	„Th.D.“	uváděné	za	jménem)	v	oblasti	teologie.
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Většina	bakalářských	studijních	programů	má	standardní	dobu	studia	3	roky.	Výjimku	tvoří	některé	
technické	obory,	architektura,	některé	obory	v	oblasti	umění	apod.,	kde	je	standardní	doba	studia	4	
roky.
Většina	navazujících	magisterských	studijních	programů	má	standardní	dobu	studia	2	roky.		Některé	
obory	v	oblasti	umění,	učitelství,	přírodních	věd	a	strojního	inženýrství	mají	standardní	dobu	studia	
3	roky.	V	oblasti	humanitních	věd	a	elektrotechniky	je	akreditováno	několik	oborů	se	standardní	
délkou	studia	2,5	roku.	Obory,	navazující	na	4leté	bakalářské	studium	ve	stavebnictví	mají	dobu	
studia	1,5	roku.
Standardní	doba	studia	nestrukturovaných	magisterských	studijních	programů	je	5	let	v	oboru	prá-
vo,	zubní	lékařství,	farmacie	a	učitelství	pro	1.	stupeň	ZŠ,	6	let	v	medicíně	a	veterinární	medicíně	
a	některých	oborech	v	oblasti	umění.

Rozvrh studia a akademický rok
Studium	je	členěno	na	semestry,	ročníky	nebo	bloky.	Každý	semestr,	ročník	nebo	blok	sestává	z	ob-
dobí	 výuky	 a	 zkoušek	 a	 z	 období	 prázdnin.	Akademický	 rok	 trvá	12	kalendářních	měsíců.	 Jeho	
začátek	stanoví	rektor.

Kreditní systém
Kreditní	 systém	 (ECTS	nebo	 srovnatelný	 systém)	 je	 užíván	všemi	veřejnými	vysokými	 školami	
a	většinou	soukromých	vysokých	škol.

Poznámka:
Do	systému	terciárního	vzdělávání	patří	v	České	republice	také		vyšší	odborné	vzdělání.	Získává	se	
na	vyšších	odborných	školách	(VOŠ).		Podmínkou	pro	přístup	ke	studiu	je	střední	vzdělání	s	matu-
ritní	zkouškou.	Vyšší	odborné	vzdělávání	trvá	v	denní	formě	tři	roky	(tři	a	půl	roku	v	případě	zdra-
votnických	oborů	vzdělání)	a	v	ostatních	formách	studia	může	být	až	o	1	rok	delší.		Řada	vyšších	
odborných	škol	používá	kreditní	systém.	Vyšší	odborné	studium	se	ukončuje	absolutoriem,	které	se	
skládá	ze	zkoušky	z	odborných	předmětů,	cizího	jazyka	a	obhajoby	absolventské	práce.
Dokladem	o	dosažení	vyššího	odborného	vzdělání	je	vysvědčení	o	absolutoriu	a	diplom	absolventa	
vyšší	 odborné	 školy.	Označení	 absolventa	 vyšší	 odborné	 školy	 je	 "diplomovaný	 specialista"	 (ve	
zkratce	„DiS.“	uváděné	za	jménem).	Vysoká	škola	může	uznat	část	akreditovaného	vzdělávacího	
programu,	absolvovaného	na	vyšší	odborné	škole.
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II-SYSTÉM FRANCOUZSKÉHO VYSOKÉHO ŠKOLSTVÍ
a) Schéma

b) Francouzské vysoké školství
Francouzské	vysoké	školství	ve	svých	programech	zahrnuje	mnohé	možnosti	postupu	a	změny	obo-
ru.

Krátkodobá studia
Krátkodobá	studia,	většinou	dvouletá	pomaturitní	studia,	jsou	zaměřena	na	obchod,	průmysl	nebo	
služby.	Programy	vždy	zahrnují	stáže	v	podnicích	a	usnadňují	tak	přímý	vstup	na	trh	práce.	Přístup	
do	těchto	programů	je	často	možný	pouze	na	základě	přísného	přijímacího	řízení.

Diplomy
 – Vysokoškolský	technologický	diplom	(D.U.T.)	pro	24	oborů	z	oblasti	výroby	a	služeb	je	zís-
káván	na	vysokoškolských	technologických	institutech	na	univerzitách;

 – Vyšší	odborný	diplom	(B.T.S.)	lze	získat	na	středních	školách	(lycées),	ve	třídách		s	odborným	
technickým	zaměřením.	Je	nabízeno	88	oborů	v	oblasti	hoteliérství,	průmyslu,	zdravotnictví,	
užitého	umění	a	správy.	Ministerstvo	zemědělství	nabízí	také	odborné	diplomy	z	jednotlivých	
zemědělských	oborů.

Dlouhodobá studia
Ve	Francii	existují	dva	hlavní	druhy	zařízení,	která	umožňují	absolvovat	dlouhodobá	studia:	univer-
zity	a	odborné	vysoké	školy.
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Univerzity
Francouzské	univerzity	 jsou	státními	školami.	Přijímají	 studenty	s	 francouzským	maturitním	vy-
svědčením	nebo	zahraničním	diplomem,	který	umožňuje	vstup	na	vysokou	školu	v	zemi	původu.	
Francouzské	univerzity	přijímají	 téměř	1,5	milionu	studentů.	Mezi	nimi	 je	asi	12%	zahraničních	
studentů	všech	národností.	Nabízejí	všeobecná	studia,	technologické	obory	či	obory	s	praktickým	
zaměřením.
V	souladu	s	evropskou	strukturou	studií	jsou	dlouhodobá	studia	organizována	ve	třech	navazujících	
stupních,	které	umožňují	získat	3	státní	diplomy:
Bakalářské studium	trvá	6	semestrů.	Jsou	možná	2	zaměření:	bakalář,	což	je	všeobecné	studium,	
a	odborný	bakalář,	což	je	odborně	zaměřené	studium.
Magisterské studium	trvá	4	semestry	a	navazuje	na	řádně	ukončené	bakalářské	studium.	Jeho	ne-
dílnou	součástí	je	též	bližší	obeznámení	se	s	vědeckým	výzkumem	a	odbornou	profesní	přípravou,	
což	umožňuje	buď	pokračovaní	v	doktorandském	studiu,	nebo	okamžitý	nástup	na	pracovní	trh.
Doktorské studium navazuje	na	magisterské	studium.	Tento	třetí	stupeň	je	zaměřen	na	vědecko-
-výzkumnou	činnost.	Doktorský	diplom	je	udělen	na	základě	obhajoby	doktorské	práce.

Vysoké školy
Vysoké	školy	jsou	státní	či	soukromé	výběrové	instituce,	které	připravují	na	výkon	odborných	pro-
fesí	v	nejrůznějších	oborech	a	specializacích,	například	v	oblastech	techniky,	architektury,	obchodu	
a	řízení,	nebo	také	v	oblasti	překladu	a	tlumočení.
Mezi	 vysokými	 školami	 existuje	 jedno	 francouzské	 specifikum,	 tzv.	 «grandes	 écoles».	 Jedná	 se	
o	vysoce	výběrové	školy,	které	přijímají	daleko	méně	studentů	než	univerzity.	Tyto	«grandes	écoles»	
připravují	špičkové	inženýry	a	manažery,	ale	také	odborníky	se	zaměřením	na	umění	a	humanitní	
vědy.	
Studium	na	«grandes	écoles»	a	odborných	vysokých	školách	trvá	většinou	5	let,	včetně	dvou	pří-
pravných	 ročníků,	 které	probíhají	 buď	na	 samotné	vysoké	 škole	nebo	na	 školách	 středních	 (tzv.	
přípravné	 třídy	na	 «grandes	 écoles»).	Tyto	 školy	 jsou	nejčastěji	 zakončeny	diplomem	na	úrovni	
maturita	+	5	let	vysokoškolského	studia	(bac	+	5),	absolventi	tedy	obdrží	magisterský	diplom	a	pří-
slušný	akademický	titul.

Kombinované studium
Kombinované	studium	spočívá	ve	střídání	období	teoretického	studia	na	vysoké	škole	či	univerzitě	
s	obdobími	praxe	v	podniku.	
Tento	typ	studia,	umožňující	současně	získat	jak	teoretické	znalosti,	tak	i	praktické	zkušenosti,	je	na	
vysokých	školách	čím	dál	rozšířenější.
Prostřednictvím	kombinovaného	studia	je	možné	získat	diplom	úrovně	maturita	+	2	vysokoškolské-
ho	studia,	stejně	tak	jako	vyšší	odborný	diplom	(	B.T.S.)	nebo	diplom	maturita	+	3	roky	vysoko-
školského	studia	či	též	maturita	+	5	let	vysokoškolského	studia.	Také	desítky	univerzit	a	«grandes	
écoles»	nabízejí	možnost	získat	diplom	inženýra	nebo	magistra	právě	cestou	kombinovaného	studia.

Organizace bakalářského, magisterského a doktorského studia (L.M.D.)
Z	důvodu	harmonizace	evropských	vysokoškolských	studijních	programů	je	francouzský	vysoko-
školský	systém	postaven	na	3	diplomech:	bakalář,	magistr	a	doktor.	Tento	nový	systém	umožňuje	
zvyšovat	mobilitu	 evropských	 studentů,	 interdisciplinární	mobilitu	 a	mobilitu	mezi	 všeobecným	
a	specializovaným	odborným	studiem.
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Druhy diplomů

Bakalář 
Při	vytváření	nové	soustavy	diplomů	zavedeného	Boloňským	procesem,	vytvořil	francouzský	vzdě-
lávací	 systém	nový	diplom	bakaláře,	který	 je	možné	získat	po	 šesti	 semestrech	studia.	Nahrazu-
je	bývalý	diplom	všeobecných	univerzitních	studií	(D.E.U.G),	získaný	po	dvou	letech	studií	a	po	
němž	následoval	jeden	rok	bakalářského	studia.	Oproti	tomu	vyšší	odborné	diplomy	(B.T.S.),	vyso-
koškolské	technologické	diplomy	(D.U.T.),	diplomy	vědeckých	a	technických	univerzitních	studií	
(D.E.U.S.T)	a	titul	odborného	bakaláře	zůstávají	nadále	v	platnosti.	Studenti	B.T.S.,	D.U.T.	nebo	
D.E.U.S.T.	 stejně	 tak	 jako	 studenti	 přípravných	 tříd	 pro	 «grandes	 écoles»,	mohou	 žádat	 o	 zařa-
zení	do	přípravy	na	nový	bakalářský	diplom.	Studenti,	kteří	získali	diplomy	B.T.S.,	D.U.T.	nebo	 
D.E.U.S.T.,	stejně	tak	jako	absolventi	přípravných	tříd	pro	„grandes	écoles“,	kteří	validovali	pří-
slušné	semestry	studia,	mohou	žádat	o	přijetí	do	bakalářského	studia	nebo	odborného	bakalářského	
studia	poté,	co	přijímací	instituce	jejich	předchozí	studium	uzná	(srv.	ECTS).

Magistr
Po	získání	diplomu	z	prvního	cyklu	vysokoškolského	studia	je	možné	pokračovat	v	návazném	ma-
gisterském	studiu.	Toto	studium	trvá	4	semestry	a	získáním	diplomu	„magistr“	se	završuje	druhý	
cyklus	vysokoškolského	studia.	Magisterské	studium	trvá	4	semestry	a	v	případě	validace	umožňuje	
získat	celkem	120	kreditů	(ECTS)	a	společně	s	bakalářským	studiem	představuje	celkem	300	kredi-
tů	(ECTS).	Státní	diplom	magistra	umožňuje	ucházet	se	o	přijetí	do	doktorského	studia.

Doktor
Do	doktorského	studia	se	mohou	zapsat	držitelé	magisterského	diplomu	nebo	diplomu	odpovída-
jícímu	úrovni	magisterského	studia.	Doktorát	je	završením	třetího	cyklu	vysokoškolského	studia,	
stvrzuje	ukončení	studia	v	doktorském	studijním	programu.	
Odpovídá	vzdělání	velmi	vysoké	úrovně	prostřednictvím	vědy	 a	pro	vědu.	Příprava	 	 a	 realizace	
doktorské	práce	vychází	z	osobního	a	profesního	projektu.	Po	obhájení	doktorské	práce	obdrží	dok-
torand	titul	doktora.
Semestr	jako	jednotka
Vysokoškolské	studium	je	děleno	na	semestry.
Zkouškové	období	probíhá	většinou	na	konci	každého	semestru.	
Opravné	termíny	probíhají	buď	na	konci	semestru,	nebo	na	konci	školního	roku.

Započitatelnost a převoditelnost kreditů 
Na	každý	semestr	připadá	30	kreditů	E.C.T.S.	(European	Credit	Transfer	System),	společných	pro	
mnoho	evropských	zemí:	u	bakalářského	studia	se	jedná	o	6	absolvovaných	semestrů,	tedy	celkem	
180	kreditů;	u	magisterského	studia	o	4	absolvované	semestry,	tedy	celkem	300	kreditů	(120	kre-
ditů	za	4	semestry	magisterského	studia	a	180	za	předchozí	bakalářské	studium,	celkem	tedy	300	
kreditů).
	V	každém	semestru	je	výuka	dotována	počtem	kreditů,	jež	odpovídají	času,	který	musí	student	stu-
diu	věnovat,	včetně	individuální	práce.	Na	základě	pedagogické	smlouvy	mohou	studenti	též	získat	
kredity	na	vysokých	školách	v	zahraničí.	Kredity	se	také	dají	převádět		z	jednoho	studia	na	druhý	
(pokud	je	to	odsouhlaseno	pedagogickým	sborem).	Vysokoškolské	studium	organizované	podle	kre-
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ditů	je	méně	rigidní	a	dá	se	individualizovat,	aby	lépe	odpovídalo	představám	a	požadavkům	jed-
notlivých	studentů.	Současně	umožňuje	studentům	objevovat	jiné	disciplíny,	než	ty,	které	studovali	
původně.	Jedinou	podmínkou	je,	aby	průběh	studia	byl	koherentní.	

Státní diplomy a diplomy vydané se souhlasem státu – definice  

Jedná	se	o:
 
1.	Diplomy	 vydané	 přímo	 státem	 (např.	 vyšší	 odborné	 diplomy	BTS	 připravované	 na	 středních	
školách,	které	poskytují	pomaturitní	vzdělání,	a	jež	jsou	vydávané	rektorem	Akademie)	a	diplomy	
bakalářského,	magisterského	a	doktorského	studia	vydávané	veřejnými	vysokými	školami	akredito-
vanými	francouzským	ministerstvem	školství,	jako	jsou	univerzity.		

Vysokoškolské	vzdělávání	 je	hodnoceno	Kanceláří	pro	hodnocení	výzkumu	a	vysokého	školství,	
která	 předává	své	stanovisko	ministrovi.

Na	základě	zákona	o	vysokoškolském	studiu	a	výzkumu	z	22.	července	2013	zavedla	Francie,	stej-
ně	tak	jako	většina	evropských	zemí,	systém	akreditace	vysokoškolských	institucí,	jež	je	opravňují	
toto	vzdělání	poskytovat.	Akreditace	je	platná	po	dobu	trvání	smlouvy	uzavřené	se	státem	(5	let).	
Získáním	akreditace	vysoké	školy	automaticky	nabývají	právo	vydávat	-	za	předpokladu	dodržo-
vání	celostátního	vzdělávacího	rámce	-	státní	diplomy	uvedené	v	příloze	příslušného	akreditačního	
rozhodnutí.

2.	Diplomy	vydané	se	souhlasem	státu:	inženýrské	diplomy	a	další	státem	schválené	diplomy.
V	případě	inženýrských	studijních	programů	a	titulu	inženýr,	stát	svěřil	evaluaci	a	akreditaci	vzdělá-
vacích	programů	a	titulů	"Komisi	pro	inženýrské	tituly".	Tento	diplom	je	tedy	vydáván	se	souhlasem	
státu,	ale	není	nazýván	státním	diplomem.	

Osvědčení o úspěšném získání diplomu
Osvědčení	o	úspěšném	získání	diplomu	je	dokument,	který	potvrzuje	a	dokládá	úspěšné	zakončení	
studia	a	splnění	všech	studijních	povinností	odpovídajících	danému	stupni	 	a	vedoucích	k	získá-
ní	příslušného	akademického	diplomu.	Pokud	je	osvědčení	pravé,	má	stejnou	váhu	a	vypovídající	
hodnotu	jako	samotný	diplom.	Pouze	s	tím	rozdílem,	že	osvědčení	podepisuje	odpovědný	úředník,	
zatímco	diplom	je	podepisován	rektorem	univerzity	a	rektorem	příslušné	Academie,	který	je	záro-
veň	Univerzitním	kancléřem	pro	danou	oblast.	Osvědčení	je	předáno	studentům	ihned	po	vyhlášení	
výsledků	zkoušek,	tedy	dříve	než	diplom.		V	případě	ztráty	diplomu	nemůže	být	vydán	duplikát	di-
plomu.	Pro	tyto	účely	si	lze	vyžádat	na	příslušném	pracovišti	rektora	vydání	osvědčení	o	úspěšném	
získání	diplomu.

Dříve vydávané diplomy
Studenti,	kteří	absolvovali	první	čtyři	semestry	v	novém	bakalářském	programu	a	získali	tak	120	
kreditů,	mohou	zažádat	o	vydání	diplomu	D.E.U.G.	Podobně	studenti,	kteří	absolvovali	první	dva	
semestry	magisterského	studia	a	získali	tedy	240	kreditů	(180	v	bakalářském	cyklu	a	60	za	1.	ročník	
magisterského	studia),	mohou	zažádat	o	vydání	diplomu	„Maîtrise“.
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Diplomy	„Maîtrise	Sciences	et	Techniques	(M.S.T.),	„Maîtrise	de	Sciences	de	Gestion	(M.S.G.),	
diplom	všeobecných	vysokoškolských	studií	(D.E.U.G.),	bakalářský	a	magisterský	diplom	vydaný		
odbornými	univerzitními	instituty	(I.U.P.)	se	přestávají		udělovat.

Porovnání cyklů vysokoškolského vzdělání v České republice a ve Francouzské republice

 – Standardní	 doba	 studia	 bakalářských	 studijních	 pro-
gramů	je	zpravidla	3letá,	některé	jako	např.	„stavební	
inženýrství“,	„architektura“,	„strojírenství“,	„meziná-
rodní	 teritoriální	 studia“,	 „teologie“	mají	 standardní	
dobu	studia	4letou.

 – Magisterské	studijní	programy,	které	navazují	na	ba-
kalářské	studijní	programy,	jsou	většinou	dvouleté.

 – Magisterskými	studijními	programy,	které	nenavazují	
na	bakalářské	studijní	programy	(tzv.	nestrukturované	
magisterské	 programy),	 se	 4letou	 standardní	 dobou	
studia,	 jsou	následující:	 „učitelství	pro	1.	 stupeň	zá-
kladních	škol“,	„dramatická	umění“,	„tělesná	výchova																																					
a	sport“		a	„vychovatelství“.	

 – Magisterskými	studijními	programy,	které	nenavazu-
jí	 na	bakalářské	 studijní	programy	 (tzv.	 nestrukturo-
vané	 magisterské	 programy),	 jsou	 také	 „všeobecné	
lékařství“,	 „veterinární	 lékařství“,	 „výtvarná	 umění“	
(6	let),	„zubní	lékařství“,	„farmacie“,	„právo	a	právní	
věda“,	„učitelství	pro	střední	školy“,	„filologie“,	„teo-
logie“,	 „překladatelství	 a	 tlumočnictví“,	 „psycholo-
gie“	a	„strojní	inženýrství“	(5	let).	

 – 	-	V	 rámci	 nové	 struktury	 diplomů	 zavedené	Boloň-
ským	procesem	má	diplom	DEUG	(bac+2)	 tendenci	
mizet	a	může	být	vydáván	studentům	pouze	na	požá-
dání.

 – Diplom	„licence“	a	„licence	professionnelle“	osvěd-
čuje	hodnost	bakaláře.

 – Dříve	 vydávaný	 diplom	 „maîtrise“	 (bac+4)	 již	 není	
součástí	 nové	 struktury	 vysokoškolského	vzdělávání	
ve	Francii	(L,M,D).	Může	však	být	vydán	na	požádání	
studenta.

 – Hodnost	 „master“	 odpovídající	 počtu	 300	 kreditů	
(ECTS),	 je	 udělována	 držitelům	 některých	 diplomů.	
Tyto	diplomy	jsou	určeny	nařízením	ministerstva	zod-
povědného	za	vysoké	školství	 (státní	diplom	master,	
titul	 diplomovaný	 inženýr,	 státní	 vysokoškolský	 di-
plom	výtvarného	umění	atd.)


