Všeobecné podmienky pre udeľovanie
titulu Európsky inžinier (EUR ING)

Zväz slovenských
vedeckotechnických
spoločností

1. Titul EUR ING a register európskych inžinierov FEANI
Titul Európsky inžinier (EUR ING) sú oprávnené nosiť všetky osoby vedené v registri európskych inžinierov Európskej federácie inžinierskych zväzov (FEANI, www.feani.org). Tento titul bol uznaný aj Európskou komisiou, ktorá
k tomu vydala vyhlásenie publikované v oficiálnom bulletine EK (Official Journal of the European Communities,
Information and Notices, C 268 Volume 37, No. C 268/38 – Eng. Ed. 1994).
Register európskych inžinierov bol zriadený s cieľom umožniť voľný pohyb a výkon povolania odborníkov
v inžinierskych povolaniach v rámci Európy a vytvoriť bázu pre vzájomné uznávanie kvalifikácie inžinierov v rôznych
krajinách. V registri sú vedené údaje o odborníkoch v inžinierskych disciplínach z rôznych krajín Európy, ktorí
spĺňajú stanovené kvalifikačné požiadavky.
Odborníci, ktorí boli prijatí do FEANI registra sú opravnení oficiálne používať titul EUR ING (Európsky inžinier alebo
aj Euroinžinier) za menom rovnako ako iné akademické tituly alebo hodnosti. Tento titul je zárukou, že jeho nositeľ
spĺňa jazykové, vzdelanostné a profesionálne štandardy prijaté členskými štátmi. Pre zamestnávateľov je titul EUR
ING u kandidátov na zamestnanie garanciou kvality a odbornosti. Nositeľ titulu tým získava zvýhodnené postavenie
na trhu práce. Pre udelenie titulu sa nevyžadujú dodatočné skúšky.
2. FEANI
Garantom registra európskych inžinierov je Európska federácia inžinierskych zväzov (Federation Europeenne
D´Associations Nationales D´Ingenieurs – FEANI), ktorá bola založená roku 1951. Poslaním federácie je združovať
národné inžinierske asociácie krajín Európy, ochraňovať a podporovať záujmy odborníkov pracujúcich v inžinierskych profesiách, zlepšiť spoluprácu a výmenu informácií medzi združeniami v týchto odborných oblastiach.
Medzi hlavné ciele tejto organizácie patrí aj zabezpečiť vzájomné uznávanie inžinierskych titulov v krajinách Európy
a dosiahnuť tak voľnosť pohybu a vykonávania povolania v rámci Európy. Tomuto účelu slúži aj register európskych
inžinierov, čo je databáza odborníkov v oblasti vedy a techniky z rôznych krajín Európy, ktorí spĺňajú stanovené
minimálne požiadavky na vzdelanie a odbornú prax.
Výkonnou zložkou FEANI, ktorá prevádzkuje register, je Európsky monitorovací komitét (European Monitoring
Committee). Členmi tohto orgánu sú experti z rôznych krajín Európy, ktorí ale nereprezentujú svoje krajiny v tomto
orgáne. Poslaním je schvaľovať akreditáciu vysokých škôl a študijných smerov.
3. Slovenský národný komitét FEANI (SNKF)
Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností (www.zsvts.sk), ako združenie spájajúce odborníkov vedy
a techniky na Slovensku zriadil ako jeden zo svojich výborov Slovenský národný komitét FEANI (SNKF), ktorého
úlohou je zastupovať zväz vo FEANI. SNKF je od 1.1.1995 členom FEANI za Slovenskú republiku.
V rámci SNKF pracuje Slovenský monitorovací komitét (SMK), ktorý spolupracuje s Európskym monitorovacím
komitétom pri udeľovaní titulu EUR ING pre slovenských odborníkov. Slovenský monitorovací komitét FEANI
je zložený z prominentných zástupcov vysokých škol a technickej praxe na Slovensku. SMK zabezpečuje,
aby odborníci zo Slovenska mohli pri splnení kritérií získať rovnocenné postavenie s odborníkmi z iných
európskych krajín pri uchádzaní sa o titul EUR ING.
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4. Požiadavky na slovenských uchádzačov o titul EUR ING
Základné požiadavky na uchádzačov o titul EUR ING formuluje všeobecne dokument „Guide To the FEANI Register EUR ING“ schválený valným zhromaždením FEANI. Národným monitorovacím komitétom umožňuje bližšie
špecifikovať prípadne doplniť ďalšie požiadavky podľa lokálnych potrieb. Všeobecne sa od uchádzačov očakáva,
že spĺňajú požiadavky v týchto oblastiach a smeroch:
- uvedomenie si svojich záväzkov voči spoločnosti a životnému prostrediu, rešpektovanie etických noriem vo svojej
odbornosti,
- využívanie základných exaktných vied (včítane matematiky) v inžinierskej praxi,
- poznanie základov správnej inžinierskej praxe (Good Engineering Practice),
- aplikácia teoretických a praktických metód pri analýze a riešení inžinierskych problémov,
- ovládanie základov inžinierskej ekonómie, riadenia kvality, využívania technických informácií a štatistických metód,
- schopnosť práce v multidisciplinárnych tímoch,
- využitie existujúcich aj vznikajúcich technológií a procesov vo svojej odbornej práci,
- schopnosť viesť ľudí spolu s manžérskymi, technickými, finančnými aspektmi,
- komunikačné schopností a záväzok udržovať si odbornosť neustálym profesionálnym vývojom (Continuous
Professional Development),
- znalosť štandardov a noriem vo svojej špecializácii,
- uvedomovanie si neustáleho vývoja a nutnosť hľadania nových postupov a tvorivého prístupu pri riešení úloh,
- zvládnutie európskych jazykov s možnosťou efektívnej komunikácie v celej Európe.
S ohľadom na všeobecné inštrukcie Európskeho monitorovacieho komitétu, stanovil Slovenský monitorovací
komitét FEANI pri ZSVTS tieto minimálne požiadavky pre slovenských uchádzačov o titul EUR ING:
- uchádzač musí byť absolventom technickej univerzity, ktorá je akreditovaná vo FEANI a fakulty, ktorá je zapísaná
v indexe FEANI, a obhájil titul „inžinier“,
- uchádzač musí mať minimálne 2-ročnú inžiniersku prax vo svojom odbore,
- uchádzač musí ovládať aspoň jeden z troch jazykov (anglický, francúzsky, nemecký) na úrovni štátnej skúšky
alebo na úrovni inštitúcie, ktorá je akreditovaná.
Aktuálny zoznam akreditovaných univerzít a fakúlt na Slovensku je na www.feani.org a www.zsvts.sk.
5. Podávanie žiadosti o titul EUR ING
Uchádzačom o titul EUR ENG môže byť ktorýkoľvek nositeľ titulu „inžinier“, ktorý absolvoval vysokoškolské
štúdium na Slovensku a spĺňa kritériá stanovené Slovenským monitorovacím komitétom FEANI pri ZSVTS.
Pre slovenských uchádzačov o titul EUR ING pripravil ZSVTS tzv. štartovací balík euroinžiniera. Ide o úplný súbor
dokumentov potrebných pre dosiahnutie titulu EUR ING, ktorý obsahuje formulár žiadosti, informačný list pre euroinžinierov, všeobecné podmienky pre udeľovanie titulu EUR ING, etický kódex profesionálnho inžiniera a výzvu
na úhradu registračného poplatku. Štartovací balík možno obdržať na požiadanie e-mailom alebo telefonicky
(kontaktné údaje uvedené nižšie).
Slovenskí uchádzači, ktorí spĺňajú minimálne požiadavky, majú možnosť podať žiadosť o titul na formulári
FEANI Register Application Form alebo v jeho francúzskej alebo nemeckej mutácii (www.feani.org).
Splnenie kritérií musí uchádzač preukázať priložením nasledujúcich dokumentov k žiadosti:
- kópia maturitného vysvedčenia,
- notárom overená kópia inžinierskeho diplomu získaného na akreditovanej technikcej univerzite,
- doklad potvrdzujúci, že žiadateľ vykonával prax vo svojom odbore najmenej 2 roky,
- doklad o jazykovej skúške z jedného z troch jazykov alebo potvrdenie o práci v zahraničí, kde sa jeden
z uvedených jazykov používa,
- stručný životopis s charakteristikou odborných činností (Professional Review).
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6. Spracovanie žiadostí o titul EUR ING
Uchádzači o titul EUR ING, ktorí absolvovali vysokoškolské štúdium na Slovensku, podávajú vyplnené žiadosti
s požadovanými prílohami doporučenou poštou alebo osobne na adresu:
Slovenský národný komitét FEANI pri ZSVTS
Koceľova 15
815 94 Bratislava
(tel.: 02-5020 7649, e-mail: zsvts@zsvts.sk)
Každú žiadosť o titul EUR ING posúdi Slovenský monitorovací komitét na najbližšom zasadnutí z týchto hľadísk
- splnenie podmienok pre udelenie titulu,
- úplnosť a správnosť vyplnenia žiadosti.
O výsledku posúdenia žiadosti informuje poverený zástupca Slovenského monitorovacieho komitétu uchádzača
a zároveň ho vyzve:
- na úhradu registračného poplatku vo výške 400,00 EUR,
- vyplnenie dotazníka pre súhlas so zavedením osobných údajov do registra európskych inžinierov
(Register FEANI).
Po úhrade poplatku postúpi sekretár SMK vyplnenú žiadosť uchádzača spolu so stanoviskom SMK a vyplneným
dotazníkom na schválenie Európskemu monitorovaciemu komitétu v Bruseli. V prípade, že Európsky monitorovací
komitét schváli žiadosť a sprievodné dokumenty, potvrdí jeho sekretár zavedenie uchádzača do registra FEANI
a oznámi termín zaslania originálu certifikátu EUR ING pre uchádzača. Tieto informácie oznámi sekretár SMK
bezodkladne uchádzačovi. Originál certifikátu si môže uchádzač vyzdvihnúť na adrese SMK alebo ho sekretár
pošle uchádzačovi poštou.
7. Práva a povinnosti uchádzača a Slovenského monitorovacieho komitétu FEANI pri ZSVTS
Uchádzač je povinný:
- uvádzať v žiadostiach a dotazníkoch len pravdivé údaje,
- oboznámiť sa a riadiť sa Etickým kódexom profesionálneho inžiniera.
Uchádzač je oprávnený:
- obrátiť sa priamo na Európsky monitorovací komitét FEANI v prípade, ak má pochybnosti o postupe Slovenského
moniitorovacieho komitétu FEANI pokiaľ ide o posúdenie žiadosti.
Slovenský monitorovací komitét FEANI je povinný:
- uchovávať osobné údaje uchádzačov v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov,
- bezodkladne informovať uchádzačov o pokroku vo vybavovaní ich žiadostí alebo o nutnosti doplniť žiadosť
o potrebné informácie,
- vrátiť uchádzačovi registračný poplatok v celej výške v prípade, že Európsky monitorovací komitét zamietne
pre nejaký dôvod (napr. neodstrániteľná prekážka) registráciu vo FEANI registri.
Slovenský monitorovací komitét má právo odobrať titul a vyradiť z registra FEANI ak sa preukáže, že uchádzač
uviedol vo svojej žiadosti alebo sprievodných dokumentoch úmyselne nepravdivé údaje.
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