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U
znání vzdělání získaného v zemi původu otevírá lidem přicházejícím do 

České republiky ze zemí mimo Evropskou unii klíčový přístup k čes-

kému vzdělávacímu systému a na trh práce. Jaká je současná praxe 

uznávání zahraničního vzdělávání? O čem nostrifikovaný doklad o vzdělání 

skutečně vypovídá a na jaké problémy naráží nejen migranti, ale i uznávací 

orgány, zaměstnavatelé a školy? Jak tato praxe souvisí s politikou zahra-

niční zaměstnanosti a ekonomickým rozvojem České republiky?  

Na tyto otázky budou odpovídat tvůrci politiky zahraniční zaměstnanosti, 

představitelé uznávacích orgánů, zaměstnavatelé, pracovníci neziskových 

organizací a škol a migranti samotní během konference pořádané u pří-

ležitosti spuštění nového internetového informačního portálu o uznávání 

zahraničního vzdělání. 

• Pracovní jazykem konference je čeština, tlumočení do angličtiny je zajištěno. 

• Účast prosím potvrďte prostřednictvím on-line formuláře,  

či elektronicky na anna.pokorna@mkc.cz

Registrace

„Uznávání zahraničního vzdělání 
v ČR“ / prezentace analýzy MKC Praha 

Přestávka / občerstvení

Diskusní panel o uznávání zahranič-
ního vzdělání v ČR za účasti tvůrců politiky 
zahraniční zaměstnanosti, představitelů uzná-
vacích orgánů a vysokých škol, zaměstnavatelů 
a pracovníků neziskových organizací a migrantů

14.00 — 14.15

14.15 — 14.45

14.45 — 15.00

15.00 — 17.00

PROGRAM KONFERENCE 

Oddělení poskytování poradenství a informací o zahraničních 
kvalifikacích, IQ Netzwerk, Spolková republika Německo

Vedoucí oddělení uznávání zahraničního vysokoškolského 
vzdělávání, rektorát UK Praha

Akci pořádá: Akce je finančně podpořena:

Konference je součástí projektu Využití kvalifikace imigrantů financovaného z Evropského sociálního fondu prostřednictvím OPLZZ a státního rozpočtu ČR.  

Konference se dále pořádá v rámci cyklu MKC Praha „Úterky o migraci“. 

Přestávka / občerstvení

Představení nového informačního internetového 
portálu o uznávání zahraničního vzdělání
• Příklad dobré praxe — informační portál o uznávání za-
hraničního vzdělání ve Spolkové republice Německo 
• Představení nového informačního portálu MKC Praha 
o uznávání zahraničního vzdělání v ČR

17.00 — 17.15   

17.15  —  18.00

POZVANÍ HOSTÉ 
ANDREAS ANTONOPOULOS / Rektor University of New York v Praze 

VLADIMIR DZIAK / Immigration Partner — Global Immigration: Policy & Strategy, IBM

HANA MARKOVÁ / Pracovní poradkyně, nezisková organizace META o. p. s. 

ZDEŇKA PASTOROVÁ / Odbor vysokých škol, MŠMT  
JOACHIM PFENNING / 

EVA ŠARAPATKOVÁ /  

KATEŘINA ŠTĚPÁNKOVÁ A EVA JÍCHOVÁ / Oddělení zahraniční zaměstnanosti, MPSV

ALEXANDRA C.  / Migrantka a studentka fakulty ČVUT v Praze

IRENA JOSIFOVA  /  Absolventka právnické fakulty Sv. Cyrila a Metoděje ve Skopje

MODERÁTOR 
LUKÁŠ RADOSTNÝ / Nezisková organizace META o. p. s.
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