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ciation a účastníků projektu Evropské unie Tuning, který 
se zaměřuje na slaďování vysoko�kolské úrovně 
v evropském prostoru vysokého �kolství v nejrůzněj�ích 
oborech. Skupina Chemie patří v rámci projektu Tuning 
k těm nejaktivněj�í.  Zásady pro udělování titulu Euromas-
ter® byly schváleny generálním shromá�děním EuCheMS 
(European Asociation for Chemical and Molecular 
Science) v roce 2005. Lze tedy konstatovat, �e absolventi 
vý�e uvedených chemicky orientovaných oborů Přírodově-
decké fakulty Univerzity Karlovy v Praze budou mít díky 
titulu Chemistry Euromaster® usnadněn přístup ke studiu 
doktorských chemických programů v rámci celé Evropské 
unie, evrop�tí zaměstnavatelé je budou akceptovat jako 
osoby splňující po�adavky pro jejich zaměstnání jako pro-
fesionálních chemiků v nejrůzněj�ích oblastech vědy, vý-
zkumu, průmyslu či státní správy. European Chemist Re-
gistration Board  of EuChEMS  navíc umo�ňuje nositelům 
tohoto titulu získat označení European Chemist 
(EurChem), který pochopitelně dále zlep�uje mo�nosti 
uplatnění v evropském chemickém prostoru. Autor tohoto 
článku by touto cestou rád poděkoval v�em pracovníkům 
chemické sekce Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlo-
vy v Praze za ochotu vynalo�it značné mno�ství energie 
a času na realizaci tohoto projektu, který � jak doufá − 
přispěje k vy��í atraktivnosti studia chemických oborů na 
Univerzitě Karlově. Zvý�ený zájem studentů je toti� roz-
hodující pro na�i snahu formovat se jako �research univer-
zity� připravující tolik potřebné kvalitní absolventy che-
mických oborů po nich� neustále roste poptávka. A připoč-
teme-li k tomu mo�nost kvalitního doktorského studia řady 
chemických oborů, vyu�ití neustále zkvalitňovaného pří-
strojového parku chemických kateder Přírodovědecké fa-
kulty Univerzity Karlovy v Praze pod vedeném kvalitních 
a zku�ených pedagogů, je studium chemie na této fakultě 
vhodnou volbou pro v�echny, kteří mají chemii opravdu 
rádi a chtějí se ji intenzivně věnovat. To potvrzují i výsled-
ky ankety nezávislých odborníků v Hospodářských novi-
nách, která zařadila Přírodovědeckou fakultu Univerzity 
Karlovy v Praze na vrchol pomyslného �ebříčku vysokých 
�kol na nich� lze studovat chemii. 

Jiří Barek 

Univerzita Karlova v Praze získala jako první 
vysoká �kola v České republice právo udělovat 
titul  Chemistry Euromaster® 
 

V dubnu tohoto roku se Přírodovědecká fakulta Uni-
verzity Karlovy v Praze zařadila mezi 14 předních evrop-
ských universit, která mají svým absolventům magister-
ského studia v chemických oborech právo udělovat jako 
�visačku kvality� titul Chemistry Euromaster® (viz http://
www.cpe.fr/ectn-assoc/eurobachelor/srvc/
cel_LabelsAwarded.htm). Jedná se o absolventy magister-
ských studijních programů Chemie v následujících obo-
rech: 
− Analytická chemie 
− Anorganická chemie 
− Fyzikální chemie 
− Biofyzikální chemie 
− Jaderná chemie 
− Makromolekulární chemie 
− Organická chemie 
− Chemie �ivotního prostředí 
− Modelování chemických vlastností nano a biostruktur 
− Jednooborové učitelství chemie pro střední �koly 

a o  absolventy studijního programu Klinická a toxi-
kologická analýza. 

Tento titul bude udělován studentům, kteří zahájí 
studium mezi zářím 2007 a zářím 2011. Poté bude nutno 
akreditaci obnovit, aby byla zaji�těna kontrola kvality výu-
kového procesu a její kompatibility s evropskými standar-
dy. 

Univerzita Karlova v Praze se tak  ocitla ve společ-
nosti presti�ních evropských vysokých �kol (např. univer-
sit ve Vídní, Bologně, Janově, Dublinu, Ghentu, Budape�-
ti, Paří�i, Utrechtu, Nottinghamu, Lisabonu, Amsterdamu, 
Madridu či Tartu), které získaly na základě akreditace 
provedené organizací ECTN Asssociation (European Che-
mistry Thematic Network, sdru�ení více ne� 120 evrop-
ských vysokých �kol s chemickými studijními programy) 
právo udělovat svým absolventům tento titul. Po�adavky 
potřebné k získání práva udělovat titul Chemistry Euro-
master® vycházejí z jakési synergie  přístupů ECTN Asso-
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