
ČESKÝ SVAZ VĚDECKOTECHNICKÝCH SPOLEČNOSTÍ
NOVOTNÉHO LÁVKA 5, 116 68 PRAHA 1
TEL: +420 221 082 247
info@engineering-card.cz

Účel a cíle profesní karty 
inženýra - 
engineerING card

 

• Usnadňuje inženýrům prokázat vzdě-
lání a pracovní kompetence.

• Poskytuje ověřené a transparentní 
informace.

• Zjednodušuje pohyb inženýrů ev-
ropským trhem práce.

• Posiluje sounáležitost inženýrů k 
české a globální inženýrské komunitě.

• Stimuluje inženýry ke kariérnímu 
růstu.

• Přispívá k posílení pozice českých 
inženýrů v mezinárodním měřítku.

Chcete vědět víc?                                                                                          

PRO VĚTŠÍ MOBILITU 
INŽENÝRŮ V EVROPĚ
WWW.ENGINEERING-CARD.CZ

Chcete získat profesní
kartu inženýra?                                                                                          

Navštivte
www.engineering-card.cz                                                                                           



Projekt a jeho implemen-
tace v ČR

• projekt byl připraven Svazem německých 
inženýrů (VDI) a přijat Evropskou federací 
národních inženýrských asociací - FEANI

• FEANI vyzvala národní výbory FEANI k jeho 
realizaci

• v ČR Český národní výbor FEANI je tvořen 
Českým svazem vědeckotechnických spo-
lečností - ČSVTS a Českou komorou auto-
rizovaných inženýrů a techniků činných ve 
výstavbě  - ČKAIT

• ČSVTS po dohodě s ČKAIT převzal odpo-
vědnost za vydávání karet v ČR

• ČSVTS na projektu spolupracuje s ČKAIT a 
s MŠMT ČR

• do projektu se zapojilo zatím 9 evropských 
států

• zahájení projektu – únor 2013

Kvalifikace jedním náhledem: 
Výpis z Národního registru 
inženýrů 

Co je profesní karta 
inženýra - 
engineerING card

• Nástroj, který má zvýšit mobilitu 
inženýrů v Evropě.

• Doklad, který obsahuje:

• ověřené údaje o vzdělání a kompetencích

• zaručuje splnění mezinárodních standardů 
vysokoškolských inženýrských vzdělávacích 
programů a dalšího vzdělávání

Výpis z registru obsahuje osobní údaje a všechny informace 
o vykonaných vysokoškolských závěrečných zkouškách a o 
dalších vzdělávacích a pracovních aktivitách. Údaje v registru 
jsou aktualizovány a výpis je kdykoliv držiteli karty k dis-
pozici. Data uložená v registru jsou chráněna podle zákona o 
ochraně osobních údajů.

„EngineerING card je pro inže- 

nýry nástrojem usnadňujícím jejich 

uplatnění na evropském pracovním 

trhu.“

Daniel Hanus
předseda ČSVTS


