MEZINÁRODNÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM na HASSELT UNIVERSITY
Hasselt University je uvedena v „The Higher Education Register“, který obsahuje všechny akreditované
vyšší vzdělávací programy ve Flandrech v Belgii:
http://www.hogeronderwijsregister.be/search-detail-institution/25
Jedná se o registr společnosti Accreditation Organisation of the Netherlands and Flanders
(http://nvao.com/). Jde o akreditační organizaci, která byla založena nizozemskou a vlámskou vládou jako
nezávislá akreditační organizace, jejímž úkolem je poskytovat odborné a objektivní posouzení kvality
vysokoškolského vzdělávání v těchto oblastech.
https://search.nvao.net/search-detail-institution/25
Na základě této akreditace poskytuje Hasselt University vysokoškolské vzdělání a titul M.A.
Bude-li chtít absolvent používat český ekvivalent tohoto titulu, může si zažádat o uznání zahraničního
vysokoškolského vzdělání v ČR. To se řídí v případě vzdělání z Belgie Lisabonskou úmluvou, jejíž text
v českém jazyce byl publikován ve Sbírce mezinárodních smluv č. 60/2000 Sb.
Úmluva o uznávání kvalifikací týkajících se vysokoškolského vzdělávání v evropském regionu, č. 165, přijatá
v Lisabonu dne 11. dubna 1997
O uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání pak rozhoduje na základě žádosti majitele diplomu buď
veřejná vysoká škola, která uskutečňuje akreditovaný obsahově podobný studijní program, nebo MŠMT
(v případě pochybností o existenci obdobného studijního programu určí příslušnost vysoké školy k uznání
nebo může rozhodnout o uznání samo).
http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/se-zemi-ve-ktere-je-zahranicni-vysoka-skola-ktera-doklad-o-1
Belgie je smluvní stranou Lisabonské úmluvy a ČR s ní nemá sjednánu dvoustrannou ekvivalenční dohodu.
To znamená, že při svém rozhodování o žádosti by měla mít veřejná vysoká škola (nebo jiný uznávací orgán)
na zřeteli, že žádost o uznání může být zamítnuta pouze tehdy, pokud rozdíly mezi studijními programy
budou značné; tyto podstatné rozdíly musí být přitom prokázány.
http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/zeme-v-niz-byl-doklad-vydan-je-smluvni-stranou-tzv
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