D
DAAD
DABLE
DACUM
DAE
DAES
DAET
DAEU
DAFCO
DAFCO
DAG
DAGIC
DAI
DALF
DAO
DAPHNE
DAPP
DAR
DARES
DARIC
DATSCH
DAVA
DAVID
DBA
DBAE
DBB

Deutscher Akademischer Austauschdienst
Německá akademická výměnná služba [Bonn]
Database on Large Enterprises
Databáze velkých podniků [EU]
Developing A CurriculUM
Vyvíjení kurikula [USA, Kanada]
Diplôme d’Études Approfondies
Diplom o prohlubujícím studiu [Francie]
Diplôme d’aptitude à l’enseignement supérieur
Diplom způsobilosti pro vysokoškolské vzdělávání [Belgie]
Délégué Académique aux Enseignements Techniques
Pověřenec školského úřadu pro technické vzdělávání [Francie]
Diplôme d’accès aux études universitaires
Diplom osvědčující přístup k univerzitnímu vzdělávání
Délégation academique à la formation continue
Oddělení školského správního úřadu pro další vzdělávání [Francie]
Direction académique de la formation continue
Ředitelství školské správy pro další vzdělávání [Francie]
Deutsche Angestellten Gewerkschaft
Německá odborová organizace zaměstnanců
Direction des affaires générales, internationales et de la coopération
Ředitelství všeobecných záležitostí, mezinárodních záležitostí a spolupráce
[Francie]
Distributed Artificial Inteligence
Distribuovaná umělá inteligence
Diplôme approfondi en langue française
Rozšířený diplom z francouzského jazyka
Dessin assisté par ordinateur
(Technické) kreslení s pomocí počítače
Combating violence against children, young people and women
Boj proti násilí páchanému na dětech, mladých lidech a ženách [EU]
Depertamento de Avalição, Prospectiva e Planeamento
Oddělení (ministerstva školství) pro hodnocení, prognózy a plánování
[Portugalsko]
Deutscher Akkreditierungsrat
Německá akreditační rada
Direction de l’animation de la recherche, d’études et de la statistique
Ředitelství pro oživení výzkumu, studií a statistiky
Délégués academiques aux relations internationales et à la coopération
Pracovníci školských úřadů pro mezinárodními vztahy a kooperaci [Francie]
Deutscher Ausschuß für technisches Schulwesen
Německý výbor pro technické školství (založen 1908)
Dispositif Académique de Validation des Acquis
Opatření školského správního úřadu k potvrzování způsobilostí [Francie]
Development of Audiovisual Identity
Rozvoj audiovizuální identity [MEDIA]
Diploma in Business Administration
Diplom z obchodní správy
Discipline-Based Art Education
Oborově založená výtvarná výchova
Deutscher Beamtenbund
Německý svaz úředníků
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D
DBB

DBE
DBK
DCEFS
DCELLS
DCEM
DCI
DCL
DCL1
DCRGA
DD
DDA
DDS
DE
DE
DE
DEA
DEAA
DEB
DEC
DEC
DECENT
DECF
DECS
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Dienstleistungszentrum Berufsbildung, Berufs-, Studien- und
Laufbahnberatung
Středisko služeb odborné vzdělávání, profesní, studijní a kariérní poradenství
[Švýcarsko] [též CSFO]
Diploma Básico de Español
Základní diplom o (znalosti) španělštiny
Deutschschweizerische Berufsbildungsämter-Konferenz
Konference švýcarských úřadů (z německy mluvící části) pro odborné vzdělávání
Diplôme de conseiller en économie sociale et familiale
Diplom poradce pro sociální a rodinné hospodaření [Francie]
Department for Children, Education, Lifelong Learning and Skills
Ministerstvo pro děti, vzdělávání, celoživotní učení a dovednosti [Wales]
Deuxième cycle d’études médicines
Druhý cyklus studia lékařství
Defense of Children International
Ochrana dětí mezinárodně
Diplôme de compéteces en langues
Diplom o jazykových kompetencích [Francie]
Doctor of Civil Law
Doktor občanského práva
Department of Community, Rural & Gaeltacht Affairs
Ministerstvo pro záležitosti společnosti, venkova a Gaeltachtu (irsky mluvící
oblast na západě a jihozápadě) [Irsko]
Doctor of Divinity
Doktor bohosloví
Disability Discrimination Act
Zákon proti diskriminaci postižených [Velká Británie]
Doctor of Dental Surgery
Doktor zubní chirurgie
Department of Employment
Ministerstvo práce [Velká Británie]
Diplôme d’ Etat
Státní diplom [Francie]
Německo
Diplôme d’études approfondies
Diplom o absolvování prohlubujícího studia
Diplôme d’études approfondies en architecture
Diplom o absolvování prohlubujícího studia architektury
Departamento da Educação Básica
Ministerstvo základního školství [Portugalsko]
Diplôme d’expert comptable
Diplom odborného účetního [Francie]
Diplôme d’études complémentaires
Diplom o doplňkovém studiu [Francie]
Development of Centre for Continuing Education
Vývoj střediska pro další vzdělávání [viz ACRU-TEMPUS]
Diplôme d’études comptables et financières
Diplom o absolvování studia účetnictví a financování
Diplôme des études comptables supérieures
Diplom o absolvování vysokoškolského studia účetnictví

Ve zkratkách doktorských titulů může být písmeno D odděleno mezerou, tečkou nebo neodděleno.
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D
DECS
DED
DE-DPAD
DEELSA
DEES
DEESCOM
DEESGE
DEESMA
DEESMI
DEET
DEET
DEETYA
DEF
DEFA
DEFA
DEFA
DEGEA
DeGEval
DEGÖB
DECHEM
DEIST
DEL
DELF
Delilah

Directorate of Education, Culture and Sport / Direction de l’Enseignement,
de la Culture et du Sport
Ředitelství vzdělávání, kultury a sportu [Rada Evropy]
Department for Educational Development
Oddělení pro rozvoj vzdělávání
Diplôme d’Etat relatif aux fonctions d’animation
Státní diplom organizátora volného času [Francie]
Directorate for Education, Employment, Labor and Social Affairs
Ředitelství pro vzdělávání, zaměstnanost, pracovní a sociální záležitosti [OECD]
Diplôme d’état d’éducation spécialisé
Státní diplom specializovaného pedagoga
Diplôme européen d’études supérieures en commerce
Evropský diplom o absolvování vysokoškolského obchodního studia
Diplôme européen d’études supérieures en gestion
Evropský diplom o absolvování vysokoškolského studia řízení
Diplôme européen d’études supérieures en marketing
Evropský diplom o absolvování vysokoškolského studia marketingu
Diplôme européen d’études supérieures en marketing internationale
Evropský diplom o absolvování vysokoškolského studia mezinárodního
marketingu
Department of Employment, Education and Training
Ministerstvo zaměstnanosti, vzdělávání a profesní přípravy [Austrálie]
Diplôme européen d’études technologiques
Evropský diplom technologických studií [Francie]
Department for Employment, Education, Training and Youth Affairs
Oddělení pro zaměstnanost, vzdělávání, přípravu a záležitosti mládeže [Austrálie]
Département Entreprise et Formation
Oddělení Podnik a profesní příprava [CÉREQ]
Diplôme d’Etat de directeur de project d’animation et de développement
Státní diplom ředitele projektu využití volného času a rozvoje [Francie]
Diplôme d’Etat relatif aux fonctions d’animation
Státní diplom pro výkon činností organizátora volného času [Francie]
Diplôme d’études fondamentales en architecture
Diplom o absolvování základního studia architektury
Diplôme d’études générales économiques appliqués
Diplom o absolvování všeobecného studia aplikované ekonomie
Deutsche Gesellschaft für Evaluation
Německá společnost pro evaluaci
Deutsche Gesellschaft für ökonomische Bildung
Německá společnost pro ekonomické vzdělávání
Distance Education Course on Higher Education Management
Kurz distančního vzdělávání pro management vysokého školství
Diplôme européen d’ingénierie et sciences et techniques
Evropský diplom inženýrství, přírodních věd a technik
Denmarks Erhvervspædagogiske Læreruddannelse
Dánský ústav pro pedagogické vzdělávání učitelů profesních škol
Diplôme d’étude en langue française
Studijní diplom z francouzského jazyka
Designing and evaluation learning innovations and learning applications
Navrhování a evaluace učebních inovací a učebních aplikací (projekt TSER)
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D
DELPHI

Policy Instruments for Higher Education in the Western Europe on the
Future
Politické nástroje pro vysokoškolské vzdělávání v západní Evropě budoucnosti
[Zoeternmeer, Nizozemsko]
DELTA
Developing European Learning through Technological Advance
Rozvoj evropského učení prostřednictvím technického pokroku [Program EU]
DEMI
Diplôme européen de management international
Evropský diplom mezinárodního managementu [Francie]
DEMOSTHENES Program Rady Evropy pro právníky, zástupce místní správy a obce
DEng
Doctor of Engineering
Doktor technických věd
DENI
Department of Education in Northern Ireland
Odbor vzdělávání pro Severní Irsko
DEP
Department of Employment and Productivity
Ministerstvo zaměstnanosti a produktivity [Velká Británie]
DEP
Direction de l’évaluation et de la prospective
Ředitelství pro hodnocení a prognózy [Francie]
DEPP
Direction de l'évaluation, de la prospective et de la performance
Ředitelství pro hodnocení, prognózy a výkon [viz MEN] [Francie]
DEPPS
Diathematiko Eniaeo Plaesio Programmaton Spoudon
Jednotný nadpředmětový rámec pro kurikula [Řecko]
DERA
Defence Evaluation & Research Agency
Agentura ministerstva obrany pro evaluaci a výzkum [Velká Británie]
DES
Department of Education and Science
Ministerstvo školství a vědy [Velká Británie] (do roku 1993) [Irsko]
DESA
Diplôme d’études supérieures appliqués
Diplom o absolvování vysokoškolského aplikovaného studia
DESCF
Diplôme d’études supérieures comptables et financières
Diplom o absolvování vysokoškolského studia účetnictví a financování
DESCO
Direction de l’enseignement scolaire (du ministère de l’Éducation natiomale)
Ředitelství školního vzdělávání (ministerstva školství)
DESE
Diplôme d’études supérieures économiques
Diplom o absolvování vysokoškolského studia ekonomického
DESE
Diploma de estudos superiores especializados
Diplom o specializovaném vysokoškolském vzdělávání [Portugalsko]
DeSeCo
Definition and Selection of Competencies
Definice a výběr kompetencí
DESS
Diplôm d’état de service social
Státní diplom sociálního pracovníka
DESS
Diplôme d’études supérieures spécialisées
Diplom o absolvování specializovaného vysokoškolského studia
DESSA
Diplôme d’études spécialisées en architecture
Diplom o absolvování vysokoškolského speciálního studia architektury
DEST
Diplôme d’études supérieures techniques
Diplom o absolvování vysokoškolského technického studia
DETC
Distance Education and Training Council
Rada pro distanční vzdělávání a přípravu [Washington D.C.]
DETE
Department of Enterprise, Trade and Employment
Ministerstvo podnikání, obchodu a zaměstnanosti [Irsko]
DETS
Diplôme d’études technologiques supérieures
Diplom o absolvování vysokoškolského technologického studia
DETSU
Diplôme d’études supérieures technologiques universitaires
Diplom o absolvování univerzitního technologického studia
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D
DETSUP
DEUG
DEUP
DEUST
DEVA
DFPD
DfE
DfEE
DfES
DFG
DFJW
DFP
DFP
DfTE
DfWP
DG EAC
DGASS
DGB
DGEBS
DGEFP
DGES
DGF
DGfE
DGfL
DGFV
DGIDC

Diplôme d’études technologiques supérieures
Diplom o absolvování vysokoškolského technologického studia
Diplôme d’études universitaires générales
Diplom o absolvování všeobecného univerzitního studia
Diplôme d’études universitaires professionnalissées
Diplom o absolvování profesionalizačního univerzitního studia
Diplôme d’études universitaires scientifique et technique
Diplom o absolvování přírodovědného a technického univerzitního studia
Département des Entrées dans la Vie Active
Oddělení Vstup do aktivního života [CÉREQ]
Dirección de Formación y Perfeccionamiento Docente
Ředitelství přípravy a zdokonalování učitelů [Uruguay]
Department for Education
Ministerstvo pro vzdělávání [Velká Británie od roku 1993, dříve DES]
Department for Education and Employment
Ministerstvo školství a zaměstnanosti [Velká Británie] (do r. 2001)
Department for Education and Skills
Ministerstvo pro vzdělávání a kvalifikace [Velká Británie] (od r. 2001)
Deutsche Forschungsgemeinschaft
Německá výzkumná společnost
Deutsch-Französisches Jugendwerk
Německo-francouzské aktivity mládeže [Německo, Bad Honnef]
Direction de la formation professionelle
Ředitelství profesní přípravy [Francie]
Délégation à la Formation Professionnelle
Oddělení profesní přípravy [Francie]
Department for Training and Education
Ministerstvo pro profesní přípravu a vzdělávání [Wales]
Department for Work and Pensions
Ministerstvo práce a penzí [Velká Británie] (od r. 2001, viz též DWP)
Directorate General for Education and Culture
Generální ředitelství pro vzdělávání a kulturu [EU]
Direction générale des affaires sanitaires et sociales
Generální ředitelství zdravotnictví a sociálních věcí
Deutscher Gewerkschaftsbund
Německý odborový svaz
Direcção geral dos ensinos básico e secudário
Generální ředitelství pro základní a sekundární školy [Portugalsko]
Délégation générale de l’Emploi et de la Formation professionnelle
Všeobecná delegace pro zaměstnání a profesní přípravu [Francie]
Direction générale de l’enseignement supérieur
Generální ředitelství vyššího a vysokoškolského vzdělávání [Francie]
Direction générale des fiances et du contrôle de gestion
Generální ředitelství (ministerstva školství) pro finance a kontrolu řízení [Francie]
Deutsche Gesellschaft für Erziehungswissenschaft
Německá společnost pro pedagogiku
Deutsche Gesellschaft für Logistik e. V.
Německá logistická společnost
Direcção-Geral de Formação Vocacional
Generální ředitelství profesní přípravy [Portugalsko] (od roku 2006 viz ANQ)
Direcção-Geral de Inovação e do Desenvolvimento Curricular
Generální ředitelství pro inovace a rozvoj kurikul [Portugalsko]
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D
DGO
DGQ
DGRT
DGT
DGTB
DGVT
DHKT
DHR
DHSS
DHV
DCh
DIANE
DICE
DIE
DIER
DIF
DIFIP
DIGO
DIHK
DIHT
DIJEN
DIM
DIN
DIN
DINAE
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Dienstverlening en gezondheidszorg onderwijs
Vzdělávání pro služby a zdravotnictví [Nizozemsko]
Deutsche Gesellschaft für Qualität e. V.
Německá společnost pro kvalitu
Direction générale de la recherche et de la technologie
Generální ředitelství výzkumu a technologie [Francie]
Directorate-General for Translation
Generální ředitelství pro překlady
Deutsche Gesellschaft für technische Bildung
Německá společnost pro technické vzdělávání
Directors General for Vocational Training
Generální ředitelé profesní přípravy [EU]
Deutcher Handwerkskammertag
Sněm německých řemeslnických komor
Developing Human Resources Program
Program rozvíjení lidských zdrojů
Department of Health and Social Security
Ministerstvo zdraví a sociálního zabezpečení
Deutscher Hochschulverband
Německý svaz vysokých škol [Bonn]
Doctor of Surgery
Doktor chirurgie
Direct Information Access Network Europe
Evropská síť pro přímé zpřístupňování informací
Database for Institutional Comparisons in Europe
Databáze pro institucionální srovnávání v Evropě
Deutsches Institut für Erwachsenenbildung
Německý ústav pro vzdělávání dospělých
Danish Institute of Educational Research
Dánský ústav pro pedagogický výzkum
Droit individuel à la formation
Individuální právo na vzdělávání [Francie]
Direction Interministérielle de la Formation Interprofessionnelle
Meziministerské ředitelství meziprofesní přípravy [Francie]
Dienst Infrastruktuurwerken van het Gesubsidieerd Onderwijs
Infrastrukturální služby pro subvencované vzdělávání [Belgie, Vlámské
společenství]
Deutsche Industrie- und Handelskammertag
Sněm německé průmyslové a obchodní komory
Deutscher Industrie- und Handelstag
Sněm německého průmyslu a obchodu
Dispositif d’insertion des jeunes de l’Éducation nationale
Opatření Ministerstva školství pro (profesní a sociální) začlenění mládeže
[Francie]
Diplôme d’Ingénieur Maître
Diplom inženýra – mistra [Francie]
Deutsche Industrie-Norm
Německá průmyslová norma
Deutsches Institut für Normung
Německý ústav pro normování
Dirección Nacional de Empleo
Národního ředitelství pro zaměstnanost [Uruguay]
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DIO
Dip AD
Dip Ed
Dip HE
Dip SW
DIPF
DIT
DIT
DITIB
DITN
DIVA
DIW
DJA
DJELR
DJI
DK
DK
DKB
DKO
DL
DLC
DLGI
DLH
DLit
DLitt
DLS
DM

Délégué à l’information et à l’orientation
Zástupce pro informace a orientaci [Francie]
Diploma in Art and Design
Diplom o absolvování studia umění a návrhářství
Diploma in Education
Diplom o absolvování studia pedagogiky
Diploma in (of) Higher Education
Vysokoškolský diplom
Diploma in Social Work
Diplom o absolvování studia sociální péče
Deutsches Institut für Internationale Pädagogische Forschung
Německý ústav pro mezinárodní pedagogický výzkum [Frankfurt am Main]
Diplôme d’ingénieur technologue
Diplom inženýra technologa
Dublin Institute of Technology
Dublinský technologický ústav
Diyanet Isleri Türk Islam Birligi
Turecko-islámský svaz Ústavu pro náboženství [Německo]
Direction de l’information et des technologies nouvelles
Ředitelství (ministerstva školství) pro informace a nové technologie [Francie]
Dienst Informatie Vorming en Afstemming
Služba zpracování a harmonizace informací (v celoživotním vzdělávání) [Belgie]
Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung
Německý ústav pro výzkum hospodářství
Dotation aux jeunes agriculteurs
Podpora mladých zemědělců [Francie]
Department of Justice, Equality and Law Reform
Ministerstvo spravedlnosti, rovnosti a právní reformy [Irsko]
Deutsches Jugendinstitut
Německý ústav pro mládež [Mnichov]
Dánsko
Don’t know
Nevím (např. ve výsledcích šetření)
Domain Knowledge Base
Báze oborových znalostí
Deeltijds Kunstonderwijs
Večerní umělecké vzdělávání [Belgie, Vlámské společenství]
Diploma di laurea
Nejvyšší univerzitní diplom [Itálie]
Direction des Lycées et Collèges
Ředitelství lyceí a collèges [Francie]
Dienstleistungsgesellschaft für Informatik
Společnost služeb v oblasti informatiky [Německo]
Danmarks Lærerhøjskole
Dánská pedagogická škola
Doctor of Literature
Doktor literárních věd
Doctor of Letters
Doktor literárních věd
Distance Learning System
Systém distančního učení
Doctor of Medicine
Doktor mediciny
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D
DMA
DMMO
DMS
DMus
DMV
DNAP
DNAT
DNP
DNS
DNSAA
DNSEA
DNSEP
DNTS
DNWE
DoDEA
DoE
DOI
DOL
DOM
DOPAED
DOS
DOVE
DP
DPA
DPA
DPAD
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Diplôme des métiers d’art
Diplom uměleckých řemesel
Déclaration mensuelles de mouvements de main-d’oeuvre
Měsíční výkazy o pohybu pracovních sil
Diploma in Management Studies
Diplom ze studia managementu
Doctor of Music
Doktor hudebních věd
Deutsche Matematikervereinigung
Německá jednota matematiků
Diplôme national d’arts plastiques
Národní diplom výtvarného umění
Diplôme national d’arts et technique
Národní diplom umění a techniky
Democracy Network Program
Program Síť demokracie [Nadace USA v ČR a SR]
Domain Name System
Systém názvů domén (na Internetu)
Diplôme national supérieur d’arts appliqués
Národní vysoký diplom užitého umění
Diplôme national supérieur en architecture
Národní diplom o absolvování vysokoškolského studia architektury
Diplôme national supérieur d’expression plastique
Národní vysoký diplom výtvarného projevu
Diplôme national de technologie spécialisée
Národní diplom speciální technologie
Das Deutsche Netzwerk Wirtschaftsethik
Německá síť hospodářské etiky (zal. 1993) [Zittau]
Department of Defense Education Activity
Vzdělávací aktivity ministerstva obrany [USA]
Department of the Environment
Ministerstvo životního prostředí
Digital Object Identifier system
Systém pro identifikování obsahových objektů v digitálním prostředí
U. S. Department of Labor
Ministerstvo práce USA
Départemens d’Outre-Mer
Zámořské departementy [Francie]
Dokumentationsring Pädagogik
Dokumentační okruh pedagogika [Německo]
Disk Operating System
Diskový operační systém
Diploma of vocational education
Diplom profesního vzdělávání [Velká Británie]
Development Partnership
Inovační partnerství [iniciativa EQUAL]
Data Protection Act
Zákon na ochranu dat
Diplôme professionnel approfondi
Diplom o absolvování prohlubujícího profesního studia [3.univerzitní stupeň]
Diplôme d’Etate de directeur de projet d’animation et de développement
Státní diplom ředitele projektu organizace volného času a rozvoje [Francie]
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D
DPAOS
DPC
DPCE
DPCEF
DPCT
DPD
DPE
DPELC
DPFI
DPH
DPhil
DPhV
DPID
DPLG
DPMT
DPR
DPS
DPU
DQP
DQR
DRAF
DRE
DREES
DRH
DRH
DRIVE

Direction des personnels administratifs, ouvriers et de service
Ředitelství (ministerstva školství) pro zaměstnance v administrativě, v dělnických
profesích a ve službách [Francie]
Diplôme de 1er cycle
Diplom o absolvování 1. cyklu studia [v CNAM]
Diplôme de 1er cycle économique
Diplom o absolvování 1. cyklu ekonomického studia [v CNAM]
Diplôme préparatoire aux études comptables et financieres
Diplom o absolvování přípravy ke studiu účetnictví a financování
Diplôme de 1er cycle technique
Diplom o absolvování 1. cyklu technického studia [v CNAM]
Direction de la programmation et du développement
Ředitelství tvorby programů a rozvoje (Ministerstva národ. vzdělávání) [Francie]
Diplômé par l’Etat
Diplomovaný státem [Francie]
Direction des personnels enseignants des lycées et collèges
Ředitelství (ministerstva školství) pro vyučující lyceí a collèges [Francie]
Dispositif permanent de formation individualisé
Stálé nařízení o individualizované přípravě [Francie]
Diploma in Public Health
Diplom ve zdravotnictví
Doctor of Philosophy
Doktor filozofie
Deutscher Philologenverband
Německý svaz filologů
Direction des personnels d’inspection et de direction
Ředitelství (ministerstva školství) pro pracovníky inspekce a řízení [Francie]
Diplôme par le gouvernement
Diplom vydávaný vládou
Département Professions et Marché du Travail
Oddělení Povolání a trh práce [CÉREQ]
Decreto Presidente della Repubblica
Dekret prezidenta republiky [Itálie]
Diplôme professionnel spécialisé
Specializovaný profesní diplom
Danmarks Pædagogiske Universitet
Dánská pedagogická univerzita
Degree Qualifications Profile
Kvalifikační profil hodností [USA]
Deutscher Qualifikationsrahme
Německý rámec kvalifikací
Direction régionale de l’Agriculture et de la Foręt
Regionální ředitelství zemědělství a lesů [Francie]
Direcção Regional de Educação
Regionální školská správa [Portugalsko]
Direction de la recherche, de l’évaluation, des études et des statistiques
Ředitelství výzkumu, evaluace, studií a statistik [Francie]
Département „ressources humaines“
Oddělení lidských zdrojů
Directeur (direcrice) des ressources humaines
Ředitel (ředitelka) lidských zdrojů [Francie]
Dedicated Road Infrastructure for Vehicle Safety in Europe
Silniční infrastruktura pro bezpečnost automobilového provozu v Evropě
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D
DRT
DRTE
DRTEFP
DS
DSAA
DSc
DSE
DSE
DSFA
DSFE
DSH
DSIOP
DSIR
DSPT
DSS
DSS
DST
DSTE
DTA
DTBY
DTEC
DTF
DTI
DTP
DTU
DU
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Diplôme de recherche technologique
Diplom o absolvování studia výzkumu technologií [3.univerzitní stupeň]
Direction régionale du travail et d’emploi
Regionální ředitelství práce a zaměstnání [Francie]
Direction régionale du travail, de l’emploi et de formation professionnelle
Regionální ředitelství práce, zaměstnanosti a profesní přípravy [Francie]
Dansk standardiseringsrad
Dánský normalizační úřad
Diplôme supérieur d’arts appliqués
Diplom o absolvování vysokoškolského studia užitého umění
Doctor of Science
Doktor přírodních věd
Deutsche Stiftung für Internationale Entwicklung
Německá nadace pro mezinárodní rozvoj [Bonn]
Diploma Superior de Español
Vyšší diplom o (znalosti) španělštiny
Department of Social and Family Affairs
Ministerstvo sociálních a rodinných věcí [Irsko]
Dansk Selskab for Europaforskining
Dánské sdružení evropských studií [Kodaň]
Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang
Německá jazyková zkouška pro přijetí na vysoké školy
Direcção de serviços de informação e orientação profissional
Ředitelství informačních služeb a profesní orientace [Portugalsko]
Department of Scientific and Industrial Research
Ministerstvo pro vědecký a průmyslový výzkum
Direction scientifique, pédagogique et technique
Vědecké, pedagogické a technické ředitelství [Francie]
Decision Support System
Systém podporující rozhodování
Department of Social Security
Ministerstvo sociálních věcí
Daylight saving time (Summer time)
Letní čas
Dossiers statistiques du travail et de l’emploi
Statistická dokumentace o práci a zaměstnání
Diplôme de technologie approfondie
Diplom o absolvování prohlubujícího studia technologie
Dare To Be You
Neboj se být sám sebou
NSW Department of Training & Education
Ministerstvo profesní přípravy a vzdělávání Nového Jižního Walesu [Austrálie]
Département Travail et Formation
Oddělení Práce a profesní příprava [CÉREQ]
Department of Trade and Industry
Ministerstvo obchodu a průmyslu [Velká Británie]
Desktop Publishing
Stolní typografie
Diplôme technique universitaire
Univerzitní diplom technika
Diplôme universitaire
Univerzitní diplom
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DU
DUAEGC
DUARI
DUCFAO
DUCI
DUEL
DUES
DUEST
DUESTC
DUET
DUET
DUFCS
DUGECA
DUGEP
DUGFRH
DUGOL
DUIAGE
DUIPS
DUITH
DUP
DUPA
DUST
DUSTHAAF
DUT
DUT

Diploma Universitario
Univerzitní diplom [Itálie]
Diplôme universitaire pour l’administration des entreprises du génie civile
Univerzitní diplom správa podniků inženýrského stavitelství [Francie]
Diplôme universitaire en automatisation et robotique industrielle
Univerzitní diplom automatizace a průmyslová robotika [Francie]
Diplôme universitaire de conception et fabrication assistées par ordinateur
Univerzitní diplom projektování a výroby podporované počítačem [Francie]
Diplôme universitaire de commerce international
Univerzitní diplom mezinárodního obchodu [Francie]
Diplôm universitaire d’études littéraires
Diplom o absolvování prvních dvou let studia na filozofické fakultě
Diplôm universitaire d’études scientifiques
Diplom o absolvování prvních dvou let studia na přírodovědecké fakultě
Diplôme universitaire d’études supérieures technologiques
Univerzitní diplom o absolvování vysokoškolského technologického studia
Diplôme universitaire d’études supérieures techno-commerciales Univerzitní
diplom o absolvování vysokoškolského studia technického a obchodního
Development and Utilisation of Energy Technology
Vývoj a využití energetické techniky [EU]
Diplôme universitaire d’études touristiques
Univerzitní diplom cestovního ruchu
Diplôme universitaire informatique petits systèmes
Univerzitní diplom o absolvování studia malých informačních systémů
Diplôme universitaire de gestion et comptabilité approfondies
Univerzitní diplom prohloubeného řízení a účetnictví [Francie]
Diplôme universitaire en organisation-gestion de la production et de la
qualité
Univerzitní diplom organizace - řízení výroby a kvality [Francie]
Diplôme universitaire de gestion de la formation et des ressources humaines
Univerzitní diplom řízení profesní přípravy a lidských zdrojů [Francie]
Diplôme universitaire de gestion des opérations logistiques
Univerzitní diplom řízení logistických operací [Francie]
Diplôme universitaire d’informatique appliquée à la gestion des entreprises
Univerzitní diplom informatiky aplikované na řízení podniků [Francie]
Diplôme universitaire informatique petits systèmes
Univerzitní diplom informatika malých systémů [Francie]
Diplôme universitaire des industries textiles et de habillement
Univerzitní diplom textilní průmysl a oděvnictví [Francie]
Diplôme universitaire professionnel
Univerzitní profesní diplom
Diplôme universitaire en production automatisée
Univerzitní diplom automatizovaná výroba [Francie]
Diplôme universitaire de spécialisation technologique
Univerzitní diplom o absolvování technologické specializace
Diplôme universitaire des sciences du tourisme hôtelier, d’agences et
d’affaires
Univerzitní diplom o absolvování studia v oboru cestovního ruchu
Diplôme universitaire technologique
Univerzitní technologický diplom
Diplôme Universitaire de Technologie
Univerzitní diplom technologie [Francie]
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DUTA
DUZ
DV
DVB
DVD
DVE
DVO
DVP
DVPP
DVS
DVS
DWP
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Diplôme universitaire de technologie approfondie
Univerzitní diplom o absolvování prohlubujícího studia technologie
Deutsche Universitäts-Zeitung
časopis [Německo]
Datenverarbeitung
Zpracování dat
Deutsche Verband für Bildungs- und Berufsberatung
Německý svaz pro poradenství ve vzdělávání a profesní poradenství
Digital Versatile Disc
Digitální univerzální disk
Diploma in Vocational Education
Diplom v profesním vzdělávání [Velká Británie]
Dienst voor Onderwijskkeling
Služby pro rozvoj vzdělávání [Belgie, Vlámské společenství]
Další vzdělávání a příprava
Další vzdělávání pedagogických pracovníků
Doctor of Veterinary Science
Doktor veterinárních věd
Doctor of Veterinary Surgery
Doktor veterinární chirurgie
Department for Work and Pensions
Ministerstvo práce a penzí [Velká Británie]
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