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CERTIFIKACE PROFESIONÁLNÍHO STATUTU CHEMIKŮ V EVROPĚ

Potřeba přeshraničního uznání kvalifikace v Evropě,
kde stále nejsou dobře harmonizovány kvalifikační systémy, se objevila již v minulém století. V devadesátých
letech byl sestaven nástroj, který pomáhal potenciálnímu
zaměstnavateli ulehčit první vyhodnocení profesionality
uchazeče o zaměstnání, a jenž byl uznám i Evropským
soudem (případ Monto/Eliot P-4107/06 z 10/1 1997). Asociace evropských chemických společností (tehdy FESC,
nyní EuCheMS) takový nástroj zřídila dne 5. října 1992
tím, že otevřela rejstřík Evropských chemiků.
„European Chemist“ (zkratka EurChem, použitá za
příjmením) je profesionální označení (potvrzení kvalifikační úrovně), které v současné době uděluje Registrační
rada Evropských chemiků (ECRB) zřízená jako orgán
EuCheMS (dříve FECS). Označení bylo zavedeno v roce
1992 na popud Evropské rady tehdejším orgánem
„European Communities Chemistry Council“ (ECCC).
Poté, co byla ECCC rozpuštěna a její funkci převzal
v říjnu 2002 ProChemE („standing committee on PROfessional affairs, CHEMical education and Ethical practices“)
včetně rady ECRB. Činnost ProChemE byla ukončena
v roce 2009 a ECRB nyní podléhá přímo výkonnému výboru EuCheMS a má sekretariát v Praze.
Evropský Chemik (EurChem) je profesionální označení, které je svojí úrovní srovnatelné, na základě dohody
mezi RSC a EuCheMS, s označením Chartered Chemist
(CChem), které uděluje Royal Society of Chemistry.
V ostatních disciplínách můžeme vidět paralelní označení
jako European Professional Biologist (EurProBiol), European Engineer (EurIng), European Geologist (EurGeol)
a v neposlední řadě i zaváděný Evropský profesní průkaz
(European professional card, EPC) který zatím slouží pro
zdravotní sestry pro všeobecnou péči, fyzioterapeuty, lékárníky, realitní agenty a horské průvodce v EU a který
vznikl a je podporovaný Evropskou komisí.
Účelem programu registrace Evropských chemiků
bylo a je ustanovit společný standard pro uznávání odborné způsobilosti v chemii napříč evropskými zeměmi. Protože Evropa stále vyvíjí společné standardy, je důležité,
aby odborná způsobilost těch, kteří dohlížejí na dodržování standardů, byla snadno rozpoznána. Při dodržování společných odborných kritérií znamená Evropský chemik
požadavek zkušenosti při uplatňování znalostí, úrovně
dovedností, bezpečnosti a ekologického povědomí, smyslu
pro zodpovědnost, schopnosti komunikovat a úrovně řídící
práce. Prostřednictvím označení European Chemist národní chemické společnosti v EuCheMS zajišťují úspěšným
uchazečům snadno srozumitelný nástroj pro indikaci vyso-

ké úrovně kompetence v chemické praxi. Udělení titulu
European Chemist (EurChem)
by mělo také zajistit, že jednotliví chemici, kteří se chtějí
přestěhovat do zaměstnání
v jiných členských státech,
získají snadněji řádné uznání jejich odborné způsobilosti.
Titul European Chemist může být udělen pouze chemikům, kteří jsou členy zúčastněných národních společností a vyznačuje akademickou kvalifikaci, plus stanovené
období odborné praxe. Požadovaná akademická kvalifikace musí být nejprve schválena tzv. „National Assessment
Board“ příslušné národní chemické společnosti. Tak musí
mít uchazeč nejméně osm let praxe po ukončení středoškolského vzdělání a nejméně tři roky odborné zkušenosti
po ukončení vysoké školy. Je také žádoucí, aby uměl druhý evropský jazyk. Tudíž je logický požadavek, že kandidát na EurChem musí být členem národní chemické společnosti, dosáhnout úroveň vysokoškolské kvalifikace
(Ing., MSc) a mít nejméně tříletou praxi po ukončení VŠ.
Žadatel může získat všechny potřebné informace na
webové stránce EuCheMS http://www.euchems.eu/
members-3/european-chemist-designation/. V případě, že
národní chemická společnost, jíž je členem, se neúčastní
programu EurChem, se může obrátit přímo na sekretariát
ECRB v Praze (Dr. Helena Pokorná, ECRB sekretariát
u České společnosti chemické, Novotného lávka 5,
CZ-116 68 Praha 1, Česká republika, tel 420 222 220 184,
email: csch@csch.cz).
V rámci systému celoživotního vzdělávání přináší
Evropský Chemik profesní označení, jež by mohlo být
dalším akreditovaným stupněm v rámci evropského vzdělávacího a výzkumného prostoru. Může být například pomocným údajem příslušným vnitrostátním orgánům. Zápis
do rejstříku EurChem ukazuje, že bez ohledu na dobu trvání nebo obsah svého počátečního vzdělávání, chemik dosáhl požadované úrovně odborné způsobilosti, certifikované odbornou komisí a to jak na národní, tak i evropské
úrovni.
Úspěšní žadatelé obdrží certifikát potvrzující jejich
zapsání do rejstříku ECRB. Překlad diplomu do českého
jazyka může být vyžádán na sekretariátu ECRB, pokud je
třeba. Registrace za normálních okolností platí po dobu
pěti let, poté je obnovována na základě nové žádosti.
Pavel Drašar, Sergio Facchetti
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