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Příloha č.2 
 
Zápis z jednání ad hoc pracovní skupiny výboru ČSKB pro ustanovení Národní registrační 
komise pro vstup do Evropského registru EC4, Pardubice, 20.5.2004 
 
Přítomni: Bilyk, Engliš, Jabor, Racek, Radina, Šprongl, Vávrová, Zima. 
Omluven: Palička. 
 
Pracovní skupina se sešla z podnětu výboru ČSKB, který účastníky předem kontaktoval a 
vyžádal si jejich předběžný souhlas s účastí a prací v Národní registrační komisi pro vstup do 
Evropského registru EC4 (NRK). 
 
Předmětem jednání bylo: 

1. Ustavení NRK jako orgánu výboru ČSKB. 
2. Rozdělení pracovních úkolů, resp. ustavení funkcí pracovníků skupiny dle propozic EC4. 
3. Projednání nejbližších úkolů NRK. 

 
Jednání probíhalo ve dvou etapách, v první (Engliš, Racek, Radina, Zima) byly připraveny návrhy 
jednání a v druhé etapě při jednání výboru ČSKB proběhlo vlastní jednání. 

 
Ad 1 a 2. Všichni oslovení účastníci souhlasili se svým členstvím v NRK a rozdělením funkcí: 
předseda NRK – Engliš, delegát EC4RC – Racek, reprezentant národního orgánu zodpovědného za 
postgraduální vzdělávání – Jabor , členové s hlasovacím právem – Palička, Radina, Šprongl, Zima, 
členové bez hlasovacího práva – Jabor, Šprongl, Vávrová, administrativní vedení - Bilyk.  

 
Ad 3. Předseda NRK seznámil všechny účastníky s funkcí NRK a systémem registrace českých 
pracovníků v EC4RC. 
 
NRK konstatovala, že český systém pre- i postgraduální výchovy splňuje kritéria pro registraci 
EC4RC; jako možný sporný bod se jeví pouze bod j) odstavce 7.0 (competencies) doporučení (Guide) 
EC4, týkající se jazykových znalostí petentů. NRK došla k závěru, že v žádostech českých petentů o 
registraci v evropském registru bude jako kritérium splnění tohoto požadavku uznávat seznam 
přednášek a publikací petenta, které zveřejnil v cizím jazyce.  
 
NRK doporučila výboru ČSKB a výbor vyslovil souhlas s tím, že zařazení českých pracovníků do 
EC4RC a přiznání titulu ECC nebude provázeno přiznáváním analogického českého titulu; 
registrovaní ECC budou však zařazeni (bez českého titulu) do národního českého registru EC4, který 
povede NRK.  
 
Bezprostřední přijaté úkoly: 

a) připravit zápis a předložit ho ke schválení výboru, 
b) seznámit odbornou veřejnost s ustavením NRK a její funkcí , 
c) seznámit odbornou veřejnost se systémem registrace EC4RC, formulářem přihlášky, 

postupem registrace.  
konkrétní realizace: zkrácenou informaci o ustavení NRK ČSKB, preambuli materiálů EC4RC 
s charakteristikou registrace EC4, formulář žádosti o registraci, postup registrace, plný text Guide 
EC4RC a plné texty vzdělávacích programů lékařů a analytiků (místo Sylabu EC4) se zveřejní na 
webových stránkách ČSKB. 

 
Příští zasedání NRK bude při příležitosti FONSu 2004, do té doby kontakt členů mailem. 

 
Na vědomí : všem členům NRK. 
1. 6. 2004 

 
Za body a,b,c odpovídá předseda NRK, termín do konce června 2004.  
 
Zapsal: Engliš 
 
 




