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ré jsou ochotné podílet se na tvorbě společného Evropské-
ho prostoru vysokého �kolství. A mezi tyto �koly Přírodo-
vědecká fakulta Univerzity Karlovy bezesporu patří. Do-
kazuje to její mimořádná aktivita např. v rámci výměnných 
programů Erasmus, �iroká mezinárodní spolupráce ve vě-
decko-výzkumné práci i její kladné hodnocení skupinou 
nezávislých odborníků, která ji v nedávné anketě 
v Hospodářských novinách zařadila mezi nejkvalitněj�í 
chemicky zaměřené vysoké �koly v České republice.  

Po�adavky potřebné k získání práva udělovat titul 
Chemistry Eurobachelor® (viz http://www.cpe.fr/ectn-
assoc/eurobachelor/cel/3_ceb01_Introduction.htm) byly 
definovány ECTN v součinnosti s projektem Tuning 
a byly schváleny generálním shromá�děním EuCheMS 
(European Asociation for Chemical and Molecular 
Science) v roce 2003. ECTN rovně� zaji�ťuje prostřednic-
tví svého �Label  Committee� příslu�ný akreditační proces 
umo�ňující získat právo na udělování tohoto titulu. Získání 
tohoto titulu bezesporu usnadní �ivot absolventům baka-
lářského studie chemie v evropském chemickém prostoru. 
Bude jim  usnadněn přístup ke studiu magisterských  che-
mických programů v rámci celé Evropské unie, evrop�tí 
zaměstnavatelé je budou akceptovat jako osoby se srovna-
telným chemickým vzděláním v rámci Evropské unie. 
Získání práva udělovat tento titul je bezesporu velkým 
úspěchem obětavého kolektivu pracovníků, kteří se na 
přípravě této náročné akreditace podíleli a kterým patří 
autorův vřelý dík za jejich obětavou a namáhavou práci. 
Doufejme, �e tato skutečnost se pozitivně odrazí 
i v rostoucím počtu studentů, kteří se rozhodnout studovat 
chemii na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy, 
která se jim bude sna�it vytvořit co nejlep�í podmínky jak 
pro studium bakalářské, tak i pro studium magisterské 
a později doktorské, která na bakalářské studium na na�í 
�kole těsně navazují. 

                          
Jiří Barek 

Univerzita Karlova v Praze získala visačku 
kvality právo udělovat titul  
Chemistry Eurobachelor® 

 
V dubnu tohoto roku se Přírodovědecká fakulta Uni-

verzity Karlovy v Praze zařadila do rostoucí rodiny  před-
ních evropských vysokých �kol, která mají svým absolven-
tům bakalářského studia v chemických oborech právo udě-
lovat jako �visačku kvality� titul Chemistry Eurobache-
lor® (viz http://www.cpe.fr/ectn-assoc/eurobachelor/srvc/
cel_LabelsAwarded.htm).  

Tento titul bude udělován absolventům bakalářského 
studijního programu Chemie v následujících oborech: 
− Chemie 
− Chemie �ivotního prostředí 
− Chemie se zaměřením na vzděláváni jednooborová 

Dále tento titul získají i absolventi   bakalářského 
studijního programu Klinická a toxikologická analýza. 

Tento titul bude udělován studentům, kteří zahájí 
studium mezi zářím 2007 a zářím 2011. Poté bude nutno 
akreditaci obnovit, aby byla zaji�těna kontrola kvality výu-
kového procesu a její kompatibility s evropskými standar-
dy. 

Univerzita Karlova v Praze se tak zařadila mezi více 
ne� 40 evropských vysokých �kol s chemickými studijními 
programy, které mají právo udělovat svým absolventům 
bakalářského studia tento titul. Jde o logický po�adavek 
vyplývající z Boloňského porcesu, který po�aduje zavádě-
ní čitelných, srozumitelných, srovnatelných  a kompatibil-
ních titulů. Projekt Eurobakalář chemie byl vyvinut 
v rámci celoevropského projektu �Tuning Educational 
Structures in Europe�, zaměřeného na slaďováni výuky na 
evropských vysokých �kolách,  ve spolupráci s ECTN 
(European Chemistry  Thematic Network) jako otevřený 
a flexibilní model. Mohou o něj �ádat v�echny vysoké 
�koly zabývající se výukou chemie. Jeho cílem je roz�ířená 
uznatelnost absolventských titulů těch vysokých �kol, kte-

VÝUKA CHEMIE 



Chem. Listy 103, 88−89 (2009)                                                                                                                                       Výuka chemie  

89 

 


