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ECTS 
 
ECTS je evropský systém pro akumulaci a převod kreditů, který je zaměřený na studenta a je 
založený na transparentnosti výsledků učení a procesů učení. Jeho cílem je zjednodušit plánování, 
poskytování, hodnocení, uznávání a ověřování kvalifikací a jednotek studia a rovněž studentskou 
mobilitu. ECTS je ve velké míře využíván v oblasti formálního vysokoškolského vzdělávání a lze 
jej použít i v dalších oblastech celoživotního učení. 
 
Kredity ECTS 
 
Kredity ECTS vycházejí z pracovní zátěže nutné k tomu, aby studenti dosáhli očekávaných 
výsledků učení. Výsledky učení popisují to, co by měl student znát, čemu by měl rozumět a co by 
měl být schopen dělat poté, co úspěšně dokončí proces učení. Souvisí s deskriptory úrovní ve 
vnitrostátních a celoevropských rámcích kvalifikací.  
 
Pracovní zátěž vyjadřuje dobu, kterou student běžně potřebuje k tomu, aby dokončil všechny 
činnosti související s učením (což jsou např. přednášky, semináře, projekty, praktická práce, 
samostudium a zkoušky) nutné k dosažení očekávaných výsledků učení.  
 
Za pracovní zátěž v rozsahu jednoho roku formálního prezenčního studia (akademický rok) a s ním 
spojené výsledky učení se uděluje 60 kreditů ECTS.  Ve většině případů se pracovní zátěž studenta 
pohybuje v rozmezí od 1 500 do 1 800 hodin za akademický rok, jeden kredit tedy odpovídá 25 až 
30 hodinám práce.  
 
Používání kreditů ECTS 
 
Kredity jsou přidělovány kompletním kvalifikacím nebo studijním programům i jejich dílčím 
vzdělávacím složkám (jako jsou moduly, jednotlivé kurzy, disertační práce, pracovní stáže a práce 
v laboratoři). Počet kreditů, které jsou každé složce přiděleny, je založen na její váze, tedy na 
pracovní zátěži nutné k tomu, aby studenti dosáhli výsledků učení z formálního hlediska.  
 
Kredity jsou udělovány jednotlivým studentům (v prezenčním nebo distančním studiu) po 
dokončení činností souvisejících s učením, které jsou vyžadovány v rámci formálního studijního 
programu nebo v rámci jedné vzdělávací složky, a po úspěšném hodnocení dosažených výsledků 
učení. Kredity mohou být shromažďovány za účelem získání kvalifikace, pokud tak rozhodne 
instituce udělující diplom. Pokud studenti dosáhli výsledků učení v jiných vzdělávacích kontextech 
nebo v jiných časových rámcích (formálních, neformálních nebo informálních), příslušné kredity 
mohou být uděleny po úspěšném hodnocení, ověření nebo uznání těchto výsledků učení.  
 
Kredity udělené v rámci jednoho programu mohou být převedeny do jiného programu, který nabízí 
tatáž nebo jiná instituce. K takovému převodu může dojít pouze tehdy, pokud instituce udělující 



diplom uzná kredity a s nimi spojené výsledky učení. Partnerské instituce by se měly předem 
dohodnout na uznání doby studia v zahraničí. 
 
Převod a akumulace kreditů jsou zjednodušeny využitím klíčových dokumentů ECTS (katalog 
kurzů, formulář přihlášky pro studenta, dohoda o studijním plánu, přepis záznamů o absolvovaném 
studiu) a rovněž dodatkem k diplomu. 
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