
Podmínky pro doporučování žádostí o titul Ing.paed.IGIP v České republice 

Na Výročním shromáždění skupiny IGIP v ČR dne 30. března 2015 byly Národní 

monitorovací komisi (NMC) pro Českou republiku stanoveny následující podmínky: 

 

a) Technické vzdělání: 

  Vzhledem k tomu, že v současné době mají technické vysoké školy České 

republiky možnost registrovat se v indexu FEANI, podmínku technického vzdělání 

splňují absolventi studia na školách uvedených v tomto indexu. 

  Vysokoškolské vzdělání minimálně na inženýrské (magisterské) úrovni, 

dosažené na akreditované fakultě s technickým zaměřením nebo technické vzdělání na 

zemědělských a vojenských školách, které nejsou registrovány v indexu FEANI, bude 

posuzováno individuálně. 

  Ekonomické vzdělání nebude pro schvalování titulu ING.PAED.IGIP 

uznáváno. 

 

b) Pedagogické vzdělání: 

  Minimálním požadavkem je absolvování doplňujícího pedagogického studia 

pro získání pedagogické způsobilosti podle vyhlášky č. 563/2004 Sb. V žádostech 

musí být uveden učební plán a časový rozsah absolvovaného pedagogického studia. 

  Dále musí být splněn požadavek minimálně jednoroční pedagogické praxe. 

 

c) Jazyková kvalifikace: 

  Titul ING.PAED.IGIP je mezinárodní a má sloužit také k uznávání inženýrsko-

pedagogické kvalifikace v zahraničí. K tomu je nutná taková znalost cizího jazyka, 

která umožní vyučovat v cizím jazyku. Proto bylo navrženo, že pro doporučení žádosti 

o mezinárodní titul ING.PAED.IGIP bude požadováno Čestné prohlášení o znalosti 

cizího jazyka, ke kterému budou připojeny přílohy dokladující tuto znalost 

(certifikáty, osvědčení, výpis známek apod.). 

 

d) Poplatky za udělení titulu ING.PAED.IGIP: 

Poplatek za udělení titulu ING.PAED.IGIP nyní činí 40 EUR. Tento poplatek je možné zasílat 

přímo na ústředí Mezinárodní společnosti pro inženýrskou pedagogiku IGIP. Každý žadatel 

uhradí stanovenou částku, příp. lze zprostředkovat přes univerzitu/akreditované školicí 

středisko IGIP (pokud tuto službu nabízí).  

Žadatelé o zařazení do registru ING.PAED.IGIP budou instruováni, jak poplatky uhradit. Pro 

následnou realizaci úkonů spojených s vydáváním diplomů žadatelé předloží výpis z účtu o 

zaplacení poplatku. 

 

e) Další poplatky spojené s administrativním řízením: 

Počínaje 1.1.2016 uchazeči hradí Skupině IGIP manipulační poplatek ve výši 1.000 CZK za 

vyřizování žádosti a další nutné náklady spojené s administrativou. 
Tento poplatek bude uhrazen na účet Skupiny IGIP, instrukce k placení obdrží žadatelé písemnou formou. 

 

Odkaz na stránky Mezinárodní společnosti pro inženýrskou pedagogiku: http://www.igip.org/  

 

 

http://www.msmt.cz/vzdelavani/vysoke-skolstvi/ceske-vysoke-skoly-zapsane-v-indexu-feani
http://www.msmt.cz/dokumenty/aktualni-zneni-zakona-o-pedagogickych-pracovnicich-k-1-lednu
http://www.igip.org/


Soubory ke stažení: 

 

Žádost o udělení titulu ING.PAED.IGIP- jednotlivci. 

Čestné prohlášení 

Žádost o udělení mezinárodní akreditace - instituce 

Složení národního monitorovacího výboru NMC v České republice 

Stanovy mezinárodní společnosti pro inženýrskou pedagogiku IGIP v České republice 

 

https://www.muvs.cvut.cz/wp-content/uploads/2015/04/Priloha-1.-ING.PAED_.IGIP_zadost.pdf
https://www.muvs.cvut.cz/wp-content/uploads/2015/04/Priloha-2.-Cestne-prohlaseni.pdf
https://www.muvs.cvut.cz/wp-content/uploads/2015/04/IGIP_akreditace_instituce.pdf
https://www.muvs.cvut.cz/wp-content/uploads/2015/04/IGIP_CR_NMC.pdf
https://www.muvs.cvut.cz/wp-content/uploads/2015/04/IGIP_CR_stanovy.pdf

