ZPRÁVY

Věříme, že letošní ročník zahájil řadu již pravidelných setkání2). Bude jistě zajímavé sledovat směr,
jakým se vývoj v oblasti projektového řízení na vy-

sokých školách bude ubírat. Uvidíme, zda odhodlání
a plány prezentované na letošním ročníku se stanou
skutečností.
- nm -
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) První setkání zájemců o výuku projektového řízení se v České
republice poprvé konalo v roce 1998. Další se podařilo zrealizovat
až v roce 2004.

ITÁLIE – VSTUP NA VYSOKÉ ŠKOLY
VSTUPNÍ POŽADAVKY

nebo učitelský sbor, nebo do specializovaných kurzů
umožňujících vstup do dané profese.

Stará právní úprava
Nová právní úprava
K zapsání do kurzu pro univerzitní diplom (diploma universitario) do speciálních profesionálních
praktických škol (scuole dirette a ﬁni speciali) a také
do akademických kurzů (diploma di laurea) měli studenti mít diplom (diploma di istruzione secondaria
superiore) z pětileté vyšší střední školy. Některé
z kurzů mají limitovaný počet míst prvního ročníku,
takže je nutné se registrovat a složit vstupní zkoušku, obvykle souhrnný výběrový test. Rozhodující
pro přijetí jsou také studentovy výsledky v diploma
di istruzione secondaria superiore na závěr vyšší
střední školy, které jsou také započítávány. Každá
univerzita měla vlastní pravidla pro přijetí a rozhodovala o tom, kolik míst dá k dispozici. Studenti, kteří
měli diplomy ze čtyřletých vyšších středních škol,
se mohli zapsat na univerzitu jenom po absolvování
jednoletého „integračního“ kurzu (corso integrativo). Nový zákon č. 264, schválený 2. srpna 1999,
poskytne reorganizaci celého vstupního procesu
vysokoškolského vzdělávání. Tento nový zákon stanoví obecná kritéria a doporučí ty studijní kurzy, na
které bude vstup omezen na národní úrovni nebo na
žádost každé univerzity. Přijetí na univerzitní kurzy
lékařství a chirurgie, veterinárních věd, architektury
a těch diplomových kurzů, pro které je předepsán
základní praktický výcvik a odborné kurzy, je v důsledku toho omezené. Ministr může navíc, na žádost
některých univerzit, omezit přijetí do určitých kurzů,
které potřebují nezbytně speciální zařízení, vybavení

Ve shodě s reformou k zapsání se do akademického
kurzu laurea (L) musejí studenti vlastnit diploma di
superamento dell´esame di Stato z vyššího středního
stupně nebo jiné kvaliﬁkace získané v zahraničí a oﬁciálně uznané v Itálii. Donedávna zápis dosažený
právě s vlastnictvím diploma di istruzione secondaria superiore byl akceptovatelný pro ty univerzitní
kurzy, pro které byly předepsány limitované příjmy;
nyní Nařízení č. 509 stanovuje, že každá univerzita
musí ve svých stanovách deﬁnovat nezbytné znalosti
potřebné k přijetí a stanovit testovací procedury. Testy
se uskuteční všechny ve stejné době v rámci dokončení
propedeutických tréninkových aktivit ve spolupráci
s vyššími středními školami. Po nepříznivém výsledku
testů může následovat zápis, ale nařízení školy budou
speciﬁkovat další praktické požadavky, které musí být
splněny během prvního roku studia.
Dále ministerský Dekret č. 245 z roku 1997 stanovuje, že student, navštěvující poslední rok studia vyšší
střední školy, by měl předložit přihlášku na univerzitu (např. pro školní rok 2003–2004 mezi 3. únorem
a 4. březnem 2003), za účelem poskytnout univerzitám
možnost plánovat a zlepšit jejich organizační a vyučovací nabídky, a v téže době jim též umožnit informovat
studenty o nabízených programech. Student se může
zapsat do kurzů laurea specialistica (LS), jestliže
vlastní laurea (L) nebo jinou kvalifikaci získanou

45
AULA, roč. 12, 04 / 2004

ZPRÁVY

v cizině a oﬁciálně uznanou italským vzdělávacím
systémem.

Diploma di laurea
Certiﬁkát, udělovaný po dokončení druhého stupně univerzity, po tzv. „degree course“.

Přijetí do kurzů laurea specialistica (LS), kde se
předpokládá omezený příjem studentů, znamená pro
studenta, aby se prokázal určitým kurikulem a na základě výsledků jemu předložených testů osvědčil svoji
připravenost ke studiu.

Diploma di superamento dell´esame di Stato
Certiﬁkát, udělovaný po dokončení kurzů studia na vyšší
střední škole, vydaný po závěrečné zkoušce.

Uznání kreditů z předchozích cyklů bude plně
započítáno (180 credit formativi universitari), jestliže kurz laurea specialistica (LS) je zcela totožný
s tříletým kurzem; jinak bude zapsán kurz laurea
specialistica (LS) s debito formativo.

Corso integrativo
Kurz, organizovaný v závěru studia na vyšších středních
školách, s výukou kratší než pět let, umožňuje zapsání studentům na univerzitní kurzy, vyžadující diplom z těchto
vyšších středních škol.

Nařízení a zákony v Itálii, z nichž vychází předchozí text:

Diploma di laurea (L)

Decreto, 3 novembre 1999, n. 509
Legge 2. agosto 1999, n. 264
Decreto Ministeriale 21 luglio 1997 n. 245

Certiﬁkát, následující po prvním stupni vysokoškolského
vzdělávání na univerzitě, tzv. „degree course“ (L). (Nařízení
z 3. listopadu 1999.)
Credito formativo universitario

Vysvětlivky:

Body, udělované za každý univerzitní kurz: každý kredit je
ekvivalent k 25 hodinám v denním prezenčním studiu a jeden rok je ekvivalentem 60 kreditů. Student musí mít určitý
počet kreditů k dosažení určitého univerzitního diplomu.

Diploma universitario
Certiﬁkát o studiu, vydaný na základě kompletního studia
na prvním stupni univerzitního vzdělání, nazvaného diplomový kurz.

Diploma di laurea specialistica (LS)
Certiﬁkát, následující po druhém stupni vysokoškolského
vzdělávání na univerzitě, tzv. „specialist degree course“.
(Nařízení z 3. listopadu 1999.)

Scuola diretta a ﬁni speciali
Stupeň vyššího vzdělání, které provádějí instituce za účelem
poskytnutí kulturního a profesionálního tréninku specializovaných techniků ze speciálního sektoru v univerzitním
prostředí. Tyto kurzy trvající dva až tři roky vedou k univerzitnímu diplomu prvního stupně.

Debito formativo
Propadnutí z jednoho nebo více kurzů na závěr školního
roku. Škola musí zajistit nástavbové kurzy.
- jl Převzato z databáze EURYDICE z webové adresy: www.eurydice.org
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