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c.q. casu quo 
v tomto případě 

CI Central Institution 
Centrální škola [Skotsko] 

CI Community Initiative 
Iniciativa Společenství  [EU] 

CI Corporate Identity 
Společenská propagace (školy) 

CI Chief Inspector 
Hlavní inspektor 

CIA Conseil international des archives 
Mezinárodní rada pro archivy 

CIAF Centri per l’infanzia, l’adolescenza e la famiglia 
Střediska pro děti, mládež a rodinu [Itálie] 

CIAT  Comité interministériel d’aménagement du territoire 
Meziministerský výbor pro územní plánování [Francie] 

CIB Conseil international du bâtiment 
Mezinárodní rada pro stavebnictví 

CIBB Centrum innovatie beroepsonderwijs bedrijfsleven 
Středisko pro inovaci odborného vzdělávání [Nizozemsko] [viz CINOP] 

CIBC    Centre interinstitutionnel de bilan de compétences personnelles et 
professionnelles 
Mezioborové středisko pro vypracovávání profilů osobnostních a profesionálních 
kompetencí 

CIBE Church of Ireland Board of Education 
Výbor irské církve pro vzdělání [Irsko] 

CIC Comité interprofessionnel consultatif 
Poradní meziprofesní výbor 

CIC Council of Independent Colleges  
Rada nezávislých kolejí [Washington D.C.] 

CICIC Canadian Information Centre for International Credentials / Centre 
d’information canadien sur les diplômes internationaux  
Kanadské informační středisko pro mezinárodní diplomy [Québec] 

CICT Centro de Informação Científica e Técnica 
Středisko vědeckých a technických informací [Portugalsko] 

CIDA Canadian International Development Agency  
Kanadská agentura pro mezinárodní rozvoj [Québec] [též ACDI] 

CIDE Centro de investigación y dokumentación Educativa 
Výzkumné a dokumentační středisko pro vzdělávání [Španělsko] 

CIDE Centro de Investigacion, Documentacion y Evalucion 
Středisko pro výzkum, dokumentaci a evaluaci [Španělsko] 

CIDEAD Centro para la Innovación y Desarrollo de la Educación a Distancia 
Středisko pro inovace a rozvoj distančního vzdělávání [od roku 2000 součást 
CNICE] [Španělsko]  

CIDES Centro de informação e Documentação Económica e Social 
Středisko pro ekonomické a sociální informace a dokumentaci [Portugalsko] 

CIDIC Centre d’information et de documentation internationale contemporaine 
Středisko pro soudobé mezinárodní informace a pro dokumentaci [Francie] 

CIDJ Centre d’information et de documentation jeunesse  
Středisko informací a dokumentace o mládeži 

CIDOC Centre intercommunautaire de documentation pour la formation 
professionnelle 
Středisko dokumentace pro odbornou přípravu ve všech společenstvích [Belgie] 
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CIDOC  Centro Intercultural de Documentación 
Mezikulturní dokumentační středisko [Mexiko] 

CIDREE  Consortium of Institutions for Development and Research in Education in 
Europe 
Konsorcium institucí pro rozvoj a výzkum vzdělávání v Evropě [Enschede] 

CIEA Centre international d’études agricoles 
Mezinárodní středisko zemědělských studií 

CIEE Council on International Educational Exchange  
Rada pro mezinárodní výměnu ve vzdělávání [Paříž, New York] 

CIEF Centre international d’études françaises 
Mezinárodní středisko francouzských studií [Francie] 

CIEP Centre for International Educational Programs  
Středisko pro mezinárodní vzdělávací programy [Moskva] 

CIEP Centre international d’études pédagogiques 
Mezinárodní středisko pro pedagogická studia [Sèvres, Francie] 

CIES Centre international des étudiants et stagiaires  
Mezinárodní středisko studentů a stážistů [Paříž] 

CIES Comparative and International Education Society 
Společnost pro srovnávací a mezinárodní pedagogiku 

CIES Council and International Education of Scholars  
Rada a mezinárodní vzdělávání vědců [Washington D.C.] 

CIESC Comparative and International Education Society of Canada 
Společnost pro srovnávací a mezinárodní pedagogiku 

CIET Centro Internacional para la Educação, Trabalho e Transferência de 
Tecnologia 
Mezinárodní středisko pro vzdělávání, pracovní síly a přenos technologie 
[Brazílie] 

CIF Congé individuel de formation 
Individuální dovolená na vzdělávání [Francie] 

Cifdi Centre international francophone de documentation et d’information 
Mezinárodní frankofonní dokumentační a informační středisko [Bordeau] 

CIFE Centre international de formation européenne  
Mezinárodní středisko evropské profesní přípravy [Nice, Francie] 

CIFEC Centre international francophone pour l’éducation en chimie  
Mezinárodní frankofonní středisko pro vzdělávání v chemii [Montpelier, Francie] 

CIFEDHOP Centre international de formation à l’enseignement des droits de l’homme et 
la paix  
Mezinárodní středisko přípravy na vyučování lidských práv a míru [Paříž] 

CIFRE Convention industrielle de formation à la recherche 
Průmyslová dohoda o přípravě na výzkum [Francie] 

CIG Confederación Intersindical Gallega 
Galicijská konfederace odborových svazů [Španělsko] 

CIHE  Council for Industry and Higher Education 
Rada pro průmysl a vysoké školství [Londýn] 

CII Confederation of Irish Industry 
Konfederace irského průmyslu 

CIIP Conférence intercantonale de l'Instruction publique de la Suisse Romande et 
du Tessin 
Interkantonální konference veřejného vzdělávání frankofonního Švýcarska a 
Ticina 

CIJ La Cour internationale de justice 
Mezinárodní soudní dvůr 

Cilf Conseil international de la langue française   
Mezinárodní rada francouzského jazyka 
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CILS Certificazione dell’Italiano come Lingua Straniera 
Osvědčení o (znalosti) italštiny jako cizího jazyka 

CILT Centre for Information on Language Teaching and Research   
Středisko pro informace o vyučování a výzkumu jazyků [Spojené království] 

CIM Computer Integrated Manufacturing 
Počítačem integrovaná výroba 

CIME Comissão Interministerial para o Emprego 
Meziministerská komise pro zaměstnání [Portugalsko] 

CIME Conseil International des Medias Educatifs  
Mezinárodní rada pro vzdělávací prostředky 

CIMEA Centro d’Informazione sulla Mobilità e le Equivalenze Accademiche 
Informační středisko pro mobilitu a akademickou ekvivalenci [Řím] 

CIMERSS Centre Interdisciplinaire Méditerranien d’Études et de Recherches en 
Sciences Sociales 
Středozemní mezioborové středisko pro studium a výzkum ve společenských 
vědách 

CIMO Centre for International Mobility  
Středisko pro mezinárodní mobilitu [Helsinki] 

CIN Certificat d’initiation nautique 
plavební průkaz  [Francie] 

CINE Clasificación internacional normalizada de la educación 
Mezinárodní standardní klasifikace vzdělávání [též ISCED, CITE] 

CINOP Centrum Innovatie Beroepsonderwijs 
Středisko pro inovace ve vzdělávání a profesní přípravě [Nizozemsko, 
’s Hertogenbosch] 

CINTERFOR Centro Interamericano de Investigación y Documentación sobre Formación 
Profesional 
Meziamerické středisko pro výzkum a dokumentaci profesní přípravy 
[Montevideo, Uruguay] 

CinterNet Red de información, investigación y gestión sobre formación profesional  
en América Latina y el Caribe 
Síť informací, výzkumů a administrativy v oblasti profesní přípravy v Latinské 
Americe a na Karibských ostrovech 

CIO Centre d’information et d’orientation 
Informační a poradenské středisko 

CIOC Careers and Occupational Information Centre  
Centrum  informací o zaměstnání a volbě povolání  

CIOS Centraal Instituut Opleiding Sportleiders  
Ústřední ústav pro výchovu sportovních vedoucích [Nizozemsko] 

CIP Certificat d’identité professionnelle 
Osvědčení o získané odbornosti [Francie] 

CIP   Confederaçao da Industria Portuguesa 
Konfederace portugalského průmyslu 

CIP Contrat d’insertion professionnelle  
Smlouva o profesním začlenění [Francie] 

CIPD Chartered Institute of Personnel and Development 
Autorizovaný institut kádrů a rozvoje [Velká Británie] 

CIPE Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica 
Meziministerský výbor pro hospodářské plánování [Itálie] 

CIPEF Centre International d’Etudes Pédagogiques 
Mezinárodní středisko pedagogických studií 

CIPFA   Chartered Institute of Public Finance and Accountancy 
Autorizovaný institut veřejných financí a účetnictví 
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CIPPA Cycle d’insertion professionnelle par alternance 
Alternační cyklus pro profesní začlenění [Francie] 

CIPRA The Canadian Institutional Research and Planning Association / Association 
Canadienne de planification et recherche institutionelles  
Kanadská asociace institucionálního výzkumu a plánování [Toronto] 

CIRA Contrôle industriel régulation automatique 
Průmyslová kontrola, automatická regulace 

CIRAD Centro de Informaçăo sobre Reconhecimento Académico de Diplomas  
Informační středisko pro akademické uznávání diplomů [Lisabon] 

CIRB Centre informatique pour la région bruxeloise 
Informační středisko bruselského regionu [Belgie] 

CIREFI Centre d’information, de réflexion et d’echange sur les frontières intérieures 
Informační, reflexní a výměnné středisko pro otázky související s překračováním 
vnitřních hranic [EU] 

CIREM Centre d’iniciatives i recerques europees a la Meditarrània 
Středisko evropských iniciativ a výzkumů ve středozemí [Barcelona] 

CIRET Centre for International Research on Economic Tendency Surveys 
Středisko mezinárodního výzkumu tendencí v ekonomice 

CIRETOQ Circle for Research Cooperation on Trends in Occupations and 
Qualifications 
Kruh pro spolupráci ve výzkumu trendů v povoláních a kvalifikacích [Soluň - 
CEDEFOP] 

CIRFA Conférence intercantonale des responsables de la formation des adultes 
Interkantonální konference činitelů odpovědných za vzdělávání dospělých 
[Švýcarsko] 

CIRM Centro Internationale per la Ricerca Matematica  
Mezinárodní středisko matematického výzkumu [Řím] 

CIRR Commercial Interest Reference Rate 
Referenční míra obchodních zájmů 

CIS Centri di Servizi Integrati 
Střediska integrovaných služeb [Itálie] 

CIS Community Innovative Survey 
Přehled inovací ve Společenství [program ES] 

CIS CompuServe Information Service 
Informační služba sítě CompuServe 

CISE Centre for International Studies in Education  
Středisko pro mezinárodní studia ve vzdělávání [Reading, Velká Británie] 

CISL    Confederazione italiana sindacati lavoratori 
Italská konfederace odborových svazů 

CISSP Système d’information mutuelle sur la protection sociale dans la 
Communauté 
Systém vzájemného informování o sociálním zabezpečení ve Společenství 

CIT  Computer Illustrated Text 
Počítačem ilustrovaný text 

CIT Critical Incident Technique  
Technika kritických událostí 

CITADEL Cité action développement local 
Městská akce místního rozvoje [Francie] 

CITB  Construction Industry Training Board 
Výbor pro odbornou přípravu ve stavebnictví [Velká Británie] 

CITE Classification internationale type de l’éducation 
Mezinárodní standardní klasifikace vzdělávání [též ISCED, CINE] 

CITO Centraal Instituut voor Toetsontwikkeling 
Ústřední ústav pro testování [Arnhem, Nizozemsko] 
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CITP Certificat d’initiation technique et professionnelle 
Osvědčení o technické a profesní průpravě [Lucembursko] 

CITP Classification internationale type de professions 
Mezinárodní standardní klasifikace povolání [též ISCO, CIUO] 

CIUF Conseil interuniversitaire de la communauté française  
Meziuniverzitní rada Francouzského společenství [Brusel] 

CIUO Clasificación Internacional Uniforme de Ocupaciones 
Mezinárodní standardní klasifikace povolání [též ISCO, CITP] 

CIVED Civic Education Study 
Studium občanské výchovy 

CIVIS Contrat d’insertion dans la vie sociale  
Smlouva o začleňování do společenského života [Francie] 

CIVOP    Centrum informací a vzdělávání ochrany práce 
CIVTE Central Institute of Vocational and Technical Education  

Ústřední ústav pro profesní a odborné vzdělávání [Čína] 
CJS Canadian Job Strategy 

Kanadská strategie zaměstnanosti 
CKE Centralna Komisja Egzaminacyjna  

Ústřední zkušební komise [Polsko] 
CKSA Common Knowledge, Skills and Attributes  

Obecné znalosti, dovednosti a atributy [Velká Británie] 
Clad Classes d’adaptation 

Adaptační třídy (primární školy) [Francie] 
CLASS Club der aktiven Stellensuche 

Klub aktivního vyhledávání pracovních míst [Belgie, Německy mluvící 
společenství] 

CLD Community Learning and Development 
Obecní učení a rozvoj [Skotsko] 

CLEA    Council of Local Education Authorities 
Rada místních školských úřadů 

CLEMI Education and Media Liaison Centre 
Středisko pro vztah mezi vzděláváním a medii 

CLES Certificat de langues de l’enseignement supérieure 
Osvědčení o vysokoškolském studiu jazyků [Francie] 

CLFDB Canadian Labour Force Development Board 
Kanadský výbor pro rozvoj pracovních sil 

CLFS Community Labour Force Survey 
Šetření pracovních sil Společenství [EU] 

CLICS Categorical Logic in Computer Science 
Kategoriální logika v počítačové vědě 

CLID   Curriculum Led Institutional Development 
Kurikulem vedený rozvoj škol 

CLIL Content and Language Integrated Learning 
Integrované učení se obsahu a (cizímu) jazyku [EU] 

Clin Classes d’initiation  
Uváděcí třídy (primární školy) [Francie] 

CLIP Cooperative Learning in International Education 
Kooperativní učení v mezinárodním vzdělávání [Hilversum, Nizozemsko] 
[Program IAIE] 

CLIPA Classe d’initiation préprofessionnelle par alternance  
Třída pro předprofesní alternační průpravu [Francie] 

CLIR Council on Library and Information Resources 
Rada pro knihovnické a informační zdroje 



C 

Národní ústav pro vzdělávání 6

Clis Classes d’intégration scolaire 
Třídy školské integrace (primární školy) [Francie] 

CLP Career and Life Planning 
Plánování kariéry a života 

CLT Communicative Language Teaching 
Komunikativní vyučování (cizímu) jazyku 

CLUSTER Consortium Linking Universities of Science and Technology for Education 
and Research / Consortium liant des universités de science et technologie 
pour l’enseignement et la recherche  
Konzorcium spojující přírodovědné a technické univerzity v oblasti vzdělávání a 
výzkumu [Stockholm] 

CM Certified Master (Mistress) 
Certifikovaný mistr (mistryně) 

CM Classes moyennes 
Střední vrstvy [Belgie - označení pro svobodná povolání a živnostníky] 

CM Corresponding Member  
Dopisující člen 

CM  Chambre de métiers 
Živnostenská komora 

CMAC Conduite de machines automatisées de conditionnement 
Řízení automatizovaných úpravářských strojů [Francie] 

CMC Czech Management Center 
České manažerské centrum [Čelákovice] 

CME Computer Mediated Education 
Vzdělávání zprostředkované počítačem 

CMEC Council of Ministers of Education, Canada 
Rada ministrů školství, Kanada 

CMED Council for Management Education and Development 
Rada pro vzdělávání a rozvoj managementu 

CMI Computer Managed Instruction 
Počítačem řízené vyučování 

CMIS Computerised Management Information System 
Manažerský informační systém převedený na počítač 

CML Computer Managed Learning 
Počítačem řízené učení 

CMO Centrum voor Middenstandsopleiding 
Středisko pro přípravu k výkonu svobodných povolání a řemesel [Belgie] 

CMOPE Confédération mondiale des organisations de la profession enseignante 
Světová konfederace organizací učitelských profesí [též WCOTP] 

CMS Certificate in Management Studies 
Osvědčení manažerského studia 

CMS Content-Management-System 
Systém pro správu obsahu 

CMW Council of Museums in Wales 
Rada muzeí ve Walesu 

CN Combined Nomenclature 
Kombinovaná nomenklatura [EU] 

CNAA Council for National Academic Awards 
Rada pro národní akademická osvědčení [Velká Británie] [nyní HEQC] 

CNAM Conservatoire national des arts et métiers  
Vysoká škola průmyslová [Paříž] 

CNC Computer Numerical Control 
Číslicové řízení pomocí počítače 
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CNCP Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales 
Národní katalog profesních kvalifikací [Španělsko] 

CNCP Commission nationale de la certification professionnelle  
Národní komise profesní certifikace [Francie] 

CNDP Centre national de documentation pédagogique 
Národní středisko pro pedagogickou dokumentaci 

CNE Centres Nationaux Europass 
Národní centra Europass [též NEC, NCE] 

CNE Comité national d’évaluation  
Národní výbor pro evaluaci [Francie] 

CNE Conselho Nacional de Educação 
Národní rada pro vzdělávání [Portugalsko] 

CNEAA Consiliul National de Evaluare Academica si Acreditare a Institutiilor de 
Invatamant Superior  
Národní rada pro akademickou evaluaci a akreditaci na vysokých školách 
[Bukurešť] 

CNEAP Conseil national de l’enseignement agricole privé 
Národní rada pro soukromé zemědělské vzdělávání [Francie] 

CNED Centre national d’enseignement à distance 
Národní středisko distančního vzdělávání [Francie] 

CNEFAD Centre national d’enseignement et de formation à distance  
Národní středisko pro distanční vzdělávání a přípravu  

CNER Comité national d’évaluation de la recherche 
Národní výbor pro evaluaci výzkumu 

CNESER Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche 
Národní rada pro vysokoškolské vzdělávání a pro výzkum [Francie] 

CNET Centre national d’études des télécommunications 
Národní středisko pro studium telekomunikací [Francie]  

CNFPTLV Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie 
Národní rada pro celoživotní odborné vzdělávání [Francie] od r. 2004 

CNGE Conférence nationale pour le développement de grandes écoles 
Národní konference pro rozvoj grandes écoles 

CNI Confederação nacional das indústrias 
Národní konfederace průmyslu [Brazílie] 

CNIAE Conseil national de l’insertion par l’activité économique 
Národní rada pro začleňování ekonomickou činností [Francie] 

CNICE Centro Nacional de Información y Comunicación educativa 
Národní středisko pro pedagogické informace a komunikaci [Španělsko] 

CNIDF Cetre national d’information sur les droits des femmes 
Národní informační středisko o právech žen [Francie] 

CNIJ Centro nacional informação para juventude 
Národní středisko informací pro mládež [Portugalsko] 

CNIRS Conseil national de l’innovation et de la réussite scolaire  
Rada pro inovaci a školní úspěšnost [Francie] 

CNISF Conseil national des ingénieurs et scientifiques de France 
Národní rada francouzských inženýrů a vědeckých pracovníků 

CNOS Centro Nazionale Opere Salesiane 
Národní středisko saleziánského díla [Itálie] 

CNOUS Centre national des oeuvres universitaires et scolaires 
Národní středisko pro práci studentů [Francie] 

CNP Conseil national de programmes  
Národní rada pro vzdělávací programy  

CNPC Commission Nationale Professionnelle Consultative 
Národní profesní poradní komise [Francie] 
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CNPF Conseil national du patronat français 
Národní rada francouzských zaměstnavatelů 

CNR Consiglio Nazionale delle Ricerche 
Národní rada výzkumu [Itálie] 

CNRAA Centre national de ressources pour l’alternance en apprentissage 
Národní středisko zdrojů pro alternaci v učňovství [Francie] 

CNRS Centre national de la recherche scientifique 
Národní středisko vědeckého výzkumu [Francie] 

CNSC Consiglio Nazionale della Scuola Cattolica 
Národní rada katolických škol [Itálie] 

CNSER Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche  
Národní rada pro vysokoškolské vzdělávání a výzkum  

CNSPET Centre national de spécialisation des professeurs de l’enseignement technique
Národní středisko pro specializaci profesorů technického vzdělávání [Francie] 

CNST Consiglio Nazionale della Scienza e della Tecnologia 
Národní rada pro vědu a technologii [Itálie] 

CNT Conseil national du travail 
Národní rada práce [Belgie] též NAR 

CNV Christelijk Nationaal Vakverbond 
Křesťanský národní profesní svaz [Nizozemsko] 

CO Contrat d’orientation 
Smlouva o profesní orientaci 

CO.BR.A. Competenties en Beroepen Repertorium voor de Arbeidsmarkt 
Seznam kompetencí a povolání pro pracovní trh [Belgie – Vlámské společenství] 

COA Contactcentrum onderwijs arbeid 
Kontaktní středisko pro vzdělávání a povolání [Nizozemsko] 

COB Commissie onderwijs bedrijfsleven 
Výbor pro vzdělávání ve světě obchodu a průmyslu 

CODATA Committee on Data for Science and Technology of the International Council 
for Science 
Výbor pro vědecká a technická data Mezinárodní rady pro vědu 

CODEST Committee for the European Development of Science and Technology 
Výbor pro rozvoj vědy a techniky v Evropě 

CODICEN Consejo Directivo Central  
Ústřední řídící rada [Uruguay]  

CODIESEE Cooperation in Research and Development for Educational Innovation in 
South and South-East Europe 
Spolupráce ve výzkumu a vývoji inovací ve vzdělávání v jižní a jihovýchodní 
Evropě [viz UNESCO] 

COFOM Comité Français des Olympiades des métiers 
Francouzský výbor Řemeslnických olympiád 

COHEAO Coalition of Higher Education Assistance Organizations  
Koalice pomocných organizací pro vysoké školství [Washington D.C.] 

COIC Careers and Occupational Information Centre 
Informační středisko pro pracovní a profesní uplatnění [Velká Británie] 

COIE Centros de orientación e información de empleo 
Poradenské a informační středisko o zaměstnání [Španělsko] 

COIP Cours d’orientation et d’initiation professionnelles 
Kursy profesní orientace a základní profesní přípravy [Lucembursko] 

COISP Centres d’orientation et d’initiation socio-professionnelle 
Střediska pro socioprofesní orientaci a základní profesní přípravu [Belgie] 

COL Centro di orientamento al lavoro 
Středisko pracovního poradenství [Itálie] 
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COL Commonwealth of Learning 
Britské společenství národů v učení 

COLLMI Career, occupational, learning and labour market information 
Informace o kariéře, povoláních, učení a trhu práce 

COLO Centraal Orgaan van de Landelijke Opleidingsorganen 
Ústřední orgán pro zemské vzdělávání [Nizozemsko]  

COLO Vereniging kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven  
Svaz  informačních center  profesní přípravy světa obchodu a průmyslu 
[Nizozemsko] 

COLUMBUS Institutional Development Programme between European and Latin 
American Universities / Programme de développement institutionnel entre 
universités européennes et latino- américaines  
Program institucionálního rozvoje mezi evropskými a latinsko-americkými 
univerzitami [Paříž] [Program CRE] 

COM Contrat d’objectifs et de moyens 
Smlouva o cílech a prostředcích [Francie] 

COMENIUS Program EU pro základní a střední školství [součást programu SOCRATES] 
COMETT  European Community Programme on Cooperation between Universities and 

Industry Regarding Training in the Field of Technology 
Program Evropského společenství pro podporu spolupráce mezi univerzitami a 
průmyslem při přípravě v technologické oblasti 

COMNET Community Network for European Education and Training 
Síť Společenství pro evropské vzdělávání a přípravu 

COMPED Computers in Education (IEA Study)  
Počítače ve vzdělávání (studie IEA)  

CompTIA Computing Technology Industry Association 
Sdružení průmyslu počítačové technologie (USA) 

CONCAPA Confederación Católica de Padres de Alumnos 
Katolická konfederace rodičů žáků [Španělsko] 

CONCER Consejo de Normalización y Cerificación de Competencies Laborales 
Rada pro sjednocování a certifikování pracovních kompetencí [Mexiko] 

CONCIS Consorzio Interuniversitaria per la Cooperazione alla Sviluppo  
Meziuniverzitní konsorcium pro spolupráci a rozvoj [Řím] 

CONCORDE Centre for Organization and Networks Cooperating in Research and 
Development of Education  
Středisko pro organizaci a sítě spolupracující ve výzkumu a vývoji vzdělávání 
[Brusel] 

CONFINTEA Conférence internationale sur l'éducation des adultes   
International Conference on Adult Education  
Mezinárodní konference o vzdělávání dospělých [UNESCO] 

COORACE Comités et organismes d’aide aux chômeurs par emploi 
Výbory a organizace pro pomoc nezaměstnaným prostřednictvím zaměstnání 
[Francie] 

CO-P Conseiller d’orientation-psychologue 
Poradce pro profesní orientaci – psycholog [Francie] 

COPA Council on Post Secondary Accreditation 
Rada pro postsekundární osvědčení 

Copafic Comité paritaire pour les questions liées au congé individuel de formation 
Paritní výbor pro otázky týkající se individuální dovolené na profesní přípravu 
[Francie] 

COPERNICUS Cooperative Programme in Europe for Research on Nature and Industry 
through Coordinated University Studies  
Kooperativní program v Evropě pro výzkum přírody a průmyslu koordinovaným 
univerzitním studiem [Program CRE]  
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COPIRE Commission paritaire interprofessionnelle régionale 
Regionální mezioborová paritní komise [Francie] 

Copire Commission paritaire interprofessionnelle régionale pour l’emploi 
Paritní meziprofesní regionální komise pro povolání [Francie] 

COPS Committee of Polytechnic Secretaries 
Výbor tajemníků polytechnik 

CORDEE Co-operation for Reinforcing the Development of Education in Europe / 
Coopération pour le renforcement du développement de l’éducation en 
Europe  
Spolupráce pro posílení rozvoje vzdělávání v Evropě [Program UNESCO] 

CORDIS Community Research & Development Information Service 
Informační služba výzkumu a vývoje ve Společenství [Brusel, Lucemburk]  

COREF Comité régional de la promotion sociale, de la formation professionnelle et 
d’emploi 
Regionální výbor pro sociální vzestup, profesní přípravu a zaměstnanost [Francie] 

COREPER Comité des représentants permanents des états membres 
Výbor stálých zástupců členských států [Brusel] 

CORI Conference of Religious in Ireland 
Konference řeholníků v Irsku 

CORINE Coordination des informations sur l’environement 
Koordinace informací o životním prostředí [EU] 

CORO Centraal orgaan van de regionale opleidingsorganen 
Ústřední orgán regionálních institucí pro učňovství [Nizozemsko] 

CORTAB Commission romande et tessinoise pour l'accréditation du bilan   
Švýcarsko-francouzská a ticinská komise pro akreditaci výsledků (učení) 

COSHEP Committee of Scottish Higher Education Principals 
Výbor rektorů skotských vysokých škol 

COSINE Cooperation for Open Systems Interconnection Networking in Europe 
Spolupráce při propojování otevřených evropských systémů do sítě 

COSLA Convention of Scottish Local Authorities 
Shromáždění skotských místních úřadů 

COST Cooperation in Science and Technology with Central and Eastern European 
Countries  
Spolupráce ve vědě a technice se zeměmi střední a východní Evropy [Program 
EU] 

CoT College of Technology 
Technická kolej 

COTOREP Commission Technique d’Orientation et de Reclassement Professionnel 
Technická komise pro orientaci a nové profesní zařazování [Francie] 

COU Curso de orientación universitaria 
Přípravný kurz pro studium na univerzitě [Španělsko] 

CoVE Centre of vocational excellence 
Středisko profesní dokonalosti [Velká Británie] 

CP College of Preceptors  
Učitelská kolej [Velká Británie] 

CP Community Programme 
Program společenství 

CPA  Certificat d’aptitudes pédagogiques 
Osvědčení o pedagogické způsobilosti 

CPA Certified Public Accountant 
Autorizovaný účetní znalec 

CPA Classes préparatoires à l’apprentisage 
Přípravné třídy pro přípravu učňů 
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CPA Classification of Products by Activity 
Klasifikace produktů podle hospodářských odvětví [EU] 

CPA Combat Poverty Agency 
Agentura pro boj s chudobou [Irsko] 

CPA Comité paritaire d’apprentissage 
Výbor sociálních partnerů pro přípravu učňů [Belgie] 

CPAS Centre public d’aide sociale 
Veřejné centrum sociální pomoci [Belgie] [též OCMW] 

CPB Centraal Plan Bureau  
Ústřední plánovací úřad [Nizozemsko] 

CPC    Commissions professionnelles consultatives 
Poradní profesní komise 

CPCET Consortium for Post-Compulsory Education and Training 
Konsorcium pro postobligatorní vzdělávání a přípravu [Velká Británie] 

CPD Continuing Professional Development 
Další profesionální rozvoj 

CPE Centre de perfectionnement à l’emploi 
Středisko pro další vzdělávání na pracovišti [Belgie] 

CPE Certificate of Proficiency in English  
Osvědčení o dokonalosti v angličtině 

CPE Conseiller principal d’éducation 
Hlavní výchovný poradce [Francie] 

CPE Convention Premier Emploi 
Konvence První zaměstnání  [Belgie] 

CPEN Centre permanent de l’Education nationale 
Stálé středisko národního vzdělávání [Francie] 

CPEONS Conseil de pouvoirs organisateurs de l’enseignement officiel neutre 
subventionné 
Svaz zřizovatelů zařízení pro nezávislé, oficiálně uznané vzdělávání [Belgie] [též 
CVPO] 

CPGE Classes préparatoires aux grandes écoles  
Třídy připravující ke vstupu do grandes écoles  

CPI Center Republike Slovenije za poklicno izobraževanje 
Středisko Slovinské republiky pro odborné vzdělávání [Lublaň] 

CPI Centro per l’impiego 
Středisko zaměstnanosti [Itálie] 

CPI Commission des titres  
Komise pro tituly 

CPJ Comités de protection de la jeunesse 
Výbor na ochranu mládeže [Belgie] 

CPM  Certificate in Personnel Management 
Osvědčení v personálním řízení 

CPM Critical Path Method 
Metoda kritické cesty 

CPMT Commission des partenaires du marché du travail 
Komise partnerů na trhu práce [Québec, Kanada] 

CPNAE Commission Paritaire Nationale Auxiliaire pour Employés 
Národní pomocná paritní komise pro zaměstnance [Belgie] 

CPNE Commission paritaire nationale de l’emploi  
Národní paritní komise pro zaměstnání [Francie] 

CPNFP Comité paritaire national pour la formation professionnelle 
Národní paritní výbor pro profesní přípravu [Francie] 

CPOS Centre de psychologie et d’orientation scolaires 
Středisko školní psychologie a poradenství [Lucembursko] 
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CPP Certificat de perfectionnement professionnel 
Osvědčení o odborném zdokonalení 

CPPN Classe préprofessionnelle de niveau 
Třída předprofesionální úrovně 

CPR Centres psychotechniques régionaux  
Regionální psychotechnická střediska  

CPRDFP Contrat de plan régional de développement des formations professionnelles 
Smlouva regionálního plánu rozvoje profesní přípravy [Francie] 

CPRN Canadian Policy Research Networks  
Kanadská síť politického výzkumu [též RCRPP] 

CPSM Council for Professions Supplementary to Medicine 
Rada pro doplňková povolání k lékařství [Velká Británie] [od roku 2002 HPC] 

CPSMA Catholic Primary Schools Managers Association 
Sdružení manažérů katolických primárních škol [Irsko] 

Cpsychol Chartered psychologist 
Diplomovaný psycholog 

CPU Conférence des présidents d’universités 
Konference univerzitních rektorů [Paříž] 

CPVE Certificate of Pre-Vocational Education 
Osvědčení o předprofesní přípravě 

CQ  Certificat de qualification 
Osvědčení o kvalifikaci 

CQ Contrat de qualification  
Smlouva o kvalifikaci 

CQAF Common Quality Assurance Framework  
Společný rámec zajišťování kvality [viz též CCAQ]  

CQAIE Council on Quality Assurance in International Education and the Global 
Alliance for Transnational Education  
Rada pro zajišťování kvality v mezinárodním vzdělávání a globální aliance pro 
nadnárodní vzdělávání [Washington D.C.] 

CQCO Cost, Quality and Child Outcomes 
Náklady, kvalita a výsledky dětí [University of Colorado, Denver, USA] 

CQFW Credit and Qualifications Framework for Wales 
Rámec kreditů a kvalifikací pro Wales 

CQP Certificat de qualification paritaire  
Paritní osvědčení o kvalifikaci [Francie] 

CQP Certificat de qualification professionnelle 
Osvědčení o profesní kvalifikaci [vydávaný odvětvími] 

CQPM Certificat de qualification paritaire de la métallurgie  
Paritní osvědčení o kvalifikaci ve strojírenství [Francie] 

CR Consiglio Regionale 
Regionální rada [Itálie] 

CRAC Careers Research and Advisory Centre 
Středisko pro výzkum kariéry a poradenství [Velká Británie] 

CRAFT Cooperative Research Action For Technology 
Kooperativní výzkumná akce pro techniku [SME] [Program EU] 

CRAP Cercle de recherche et d’action pédagogiques 
Kroužek pedagogických výzkumů a akcí [Francie] 

CRB Centrale raad voor het bedrijfsleven 
Ústřední rada pro hospodářství [Belgie] též CCE 

CRD Centre de recherches et de documentation 
Výzkumné a dokumentační středisko 

CRDI Centre de recherches pour le développement international  
Středisko výzkumů pro mezinárodní rozvoj [Ottawa] [též IDRC] 
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CRDP Centre régional de documentation pédagogique 
Regionální středisko pedagogické dokumentace [Francie] 

CRE Commission for Racial Equality 
Komise pro rasovou rovnost 

CRE  Standing Conference of Rectors, Presidents and Vice Chancellors of the 
European Universities 
Stálá konference rektorů, prezidentů a výkonných rektorů evropských univerzit 

CREATE 
 

Creative Activity for Everyone 
Tvůrčí činnost pro každého [Irsko] 

CREBO Centraal register beroepsopleidingen 
Ústřední registr kurzů odborné přípravy [Nizozemsko] 

CRED Centre for Research and Education Development 
Středisko pro výzkum a vývoj vzdělávání [Wales] 

CREDIS Further Education Credit Accumulation and Transfer System 
Systém hromadění a přenosu kreditů v dalším vzdělávání  

CREDIT Centre for Research in Education, Development, Instruction and Training 
Středisko pro výzkum vzdělávání, vývoje, vyučování a přípravy [Nottingham] 

CREDIT College Credit Recommendation System 
Systém doporučujících kreditů z college [USA] 

CREDO Cross-border Cooperation between Central European Countries 
Spolupráce mezi zeměmi střední Evropy [Program PHARE] 

CREIF Centre Régional d’Etudes et d’Initiatives sur la Formation  
Regionální středisko pro studium přípravy a pro její zlepšování [Francie] 

CRELL Centre for Research on Lifelong Learning 
Středisko pro výzkum celoživotního vzdělávání 

CREPS Centres régionaux d’éducation physique et sportive 
Regionální centra tělesné výchovy a sportu 

CREPUQ Conférence des recteurs et des principaux des Universités du Québec / 
Conference of Rectors and Principals of Quebec Universities  
Konference rektorů a ředitelů quebeckých univerzit [Montreal] 

CRER Centre for Research in Ethnic Relations 
Středisko pro výzkum etnických vztahů 

CRESALC Centro Regional para la Educacion Superior en América Latina y el Caribe 
Regionální středisko pro vysokoškolské vzdělávání v Latinské Americe a na 
Karibských ostrovech [Caracas, Venezuela] [UNESCO] 

CRESP Centre de recherche sur l’emploi et la production 
Středisko výzkumu zaměstnání a výroby [Orléans, Francie] 

CRESST National Center for Research on Evaluation, Standards, and Student Testing 
Národní středisko pro výzkum evaluace, standardů a testování studentů [USA] 

CREST Centre de recherches et d’études sur les stratégies et les technologies 
Středisko pro výzkumy strategií a technologií 

CREST Comité de la recherche scientifique et technique 
Výbor pro vědecký a technický výzkum 

CREW Centre de recherche sur les femmes européennes 
Středisko výzkumu evropských žen 

CRFefa  Centro de Recursos em Conhecimento de Educação e Formação de Adultos 
Střediska zdrojů znalostí ve vzdělávání a přípravě dospělých [Portugalsko] 

CRFP Centro Regionale di Formazione Professionale 
Regionální středisko profesní přípravy [Itálie] 

CRFP Conférence des offices cantonaux de formation professionnelle 
Konference kantonálních úřadů pro odborné vzdělávání [Švýcarsko] 

CRHEW Centre for Research on Higher Education and Work  
Středisko pro výzkum vysokoškolského vzdělávání a práce [Univerzita v Kasselu]
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CRI Comitato Regionale di Indirizzo 
Regionální výbor pro profesní orientaci [Itálie] 

CRI Conference for Religious of Ireland 
Konference pro náboženství Irska 

CRICT Centre for Research into Innovation, Culture and Technology  
Středisko pro výzkum inovací, kultury a techniky [Uxbridge, Velká Británie] 

CRIE Centre pour la recherche et l’innovation dans l’enseignement 
Středisko pro výzkum a inovace vyučování 

CRIF Centre régional intégré de formation 
Regionální integrované vzdělávací středisko [Québec, Kanada] 

CRIS 
International 

Center For Research On Innovation and Society 
Středisko pro výzkum inovací a společnosti [Santa Barbara, USA]  

CRLL Centre for Research in Lifelong Learning 
Středisko pro výzkum celoživotního učení [Glasgow, Skotsko]  

CRLRA Centre for Research and Learning in Regional Australia  
Středisko pro výzkum a učení v regionální Austrálii  

CRM Customer Relationship Management 
Řízení vztahů se zákazníky 

CROHO Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs 
Ústřední registr studijních programů vysokoškolského vzdělávání [Haag] 

CRONEIC Croatian National Equivalence Information Centre 
Chorvatské národní informační středisko pro rovnocennost (diplomů) [Záhřeb] 

CROP Comparative Research Programme on Poverty  
Srovnávací výzkumný program o chudobě [Program UNESCO] 

CROSS Coordinatie Rusland Onderwij Samenwerkings 
Koordinace spolupráce s Ruskem v oblasti vzdělávání [Haag] 

CROUS Centre régional des oeuvres universitaires et scolaires 
Regionální středisko pro práci studentů a žáků [Francie] 

CRP Centre de Rééducation Professionnelle 
Středisko pro profesní přeškolování [Francie] 

CRP Centre de recherche public 
Veřejné výzkumné středisko [Lucembursko] 

CRPEAI Centre régional de Paris pour l’enfance et l’adolescence inadaptées 
Pařížské regionální středisko pro nepřizpůsobivé děti a mládež 

CRR ČR Centrum pro regionální rozvoj České republiky 
Centre for Regional Development of the Czech Republic 

CRSH Conseil de recherches en sciences humaines du Canada 
Rada Kanady pro výzkum v humanitních vědách [též SSHRC] 

CRT Computer-resource teacher 
Učitel počítačových možností 

CRT Critical Reasoning Test 
Test kritického uvažování 

CRUE Council for Renewal of Undergraduate Education  
Rada pro obnovu vysokoškolského vzdělávání [Stockholm] 

CRUE La Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas 
Konference rektorů španělských univerzit 

CRUP Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas  
Rada rektorů portugalských univerzit 

CRUS Conférence des recteurs des universités suisses 
Konference rektorů švýcarských univerzit [též SHRK] 

CRVCC Centro de Reconhecimento, Validaçăo e Certificaçăo de Competęncias 
Středisko pro uznávání, validaci a certifikaci kompetencí [Portugalsko] 

CS Community school 
Osvětový dům [Velká Británie, Irsko] 
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CS Comprehensive school 
Jednotná škola [Velká Británie, Irsko] 

CS   Conseil de Sécurité 
Rada bezpečnosti 

CS Srbsko a Černá hora 
CSAC College Standards and Accreditation Council 

Kolejní standardy a akreditační rada 
CSAIO Chefs des services académiques d’information et d’orientation  

Vedoucí akademických informačních služeb a profesní orientace 
CSC Confédération du syndicat chrétien 

Všeobecná křesťanská odborová ústředna [Belgie] [též ACV] 
CSCE Conference on Security and Co-operation in Europe 

Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě [též KBSE] 
CSCL Computer Supported Cooperative Learning 

Počítačem podporované kooperativní učení 
CSCRR Centre for the Study of Community and Race Relations 

Středisko pro studium společenských a rasových vztahů  
CSCT Certificat de synthèse clinique et thérapeutique 

Osvědčení o klinické a terapeutické syntéze [Francie] 
CSD Consiglio Scolastico Distrettuale 

Okresní školní rada [Itálie] 
CSD Chartered Society of Designers 

Autorizovaná společnost návrhářů 
CSE Certificate of Secondary Education 

Osvědčení o středoškolském vzdělání 
CSE Conseil supérieur de l’éducation 

Nejvyšší rada pro vzdělávání  [Francie] 
CSEE Comité syndical européen de l’éducation 

Evropský výbor odborových svazů pro vzdělávání [Brusel] též ETUCE 
CSFO Centre de services Formation professionnelle / orientation professionnelle, 

universitaire et de carrière 
Středisko služeb odborné vzdělávání, profesní, studijní a kariérní poradenství 
[Švýcarsko] [též DBB] 

CSHE Council for Studies of Higher Education  
Rada pro studium vysokoškolského vzdělávání [Stockholm] 

CSI Canadian Standard Institute 
Kanadský normalizační ústav 

CSIE Centre for Studies on Integration in Education 
Středisko pro studia o integraci ve vzdělávání 

CSO Central Statistical Office 
Ústřední statistický úřad 

CSO Central Statistics Office 
Ústřední statistický úřad [Irsko] 

CSP Consiglio Scolastico Provinciale 
Provinční školní rada [Itálie] 

CSPA Conduite de système de production automatisée 
Řízení automatizovaných výrobních systémů [Francie] 

CSPE Civic, Social and Political Education 
Občanská, společenská a politická výchova [Velká Británie] 

CSRE     Centre suisse de coordination pour la recherche en matière d’éducation 
Švýcarské koordinační středisko pro pedagogický výzkum 

CSSC Centro Studi per la Scuola Cattolica 
Studijní středisko pro katolickou školu [Itálie] 
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CSSE Canadian Society for the Study of Education 
Kanadská společnost pro studium vzdělávání 

CSSHE Canadian Society for the Study of Higher Education  
Kanadská společnost pro studium vysokoškolského vzdělávání [Ottawa] [též 
SCEES] 

CSTB Centre scientifique et technique du bâtiment 
Vědecké a technické středisko stavebnictví [Francie] 

CSV Community Service Volunteers 
Dobrovolníci v obecních službách 

CSVŠ Centrum pro studium vysokého školství  
Centre for Higher Education Studies [Praha]  

CSYS Certificate of Sixth Year Studies 
Osvědčení šestého ročníku studia [Skotsko] (od roku 1999 Advanced Higher) 

CT  Collège technique 
Technická kolej 

CT Cursos tecnológicos 
Technologické kursy [Portugalsko] 

CTBS Comprehensive Tests of Basic Skills 
Jednotný test základních dovedností 

CTC Central Training Council  
Ústřední rada pro odbornou přípravu [Velká Británie] 

CTC City Technology College 
Městská technická kolej 

CTE Career and Technical Education  
Kariérní a odborné vzdělávání [USA] 

CTF Catholic Teachers Federation 
Federace katolických učitelů 

CTH Commission technique d’homologation des titres et diplômes de 
l’enseignement technique 
Technická komise pro homologaci titulů a diplomů technického vzdělávání 

CTI Computer Telephony Integrated 
Integrované telefonování pomocí počítače 

CTI Computers in Teaching Initiative 
Počítače ve vyučování 

CTILIS Computers in Teaching Initiative Centre for Library 
Počítače ve vyučovacím středisku pro knihovnu 

CTIP Centre technique international de la properté 
Mezinárodní technické středisko čištění [Francie] 

CTISS Computers in Teaching Iniciative Support Service 
Počítače ve službě pro podporu vyučování 

CTNEAI Centre technique national pour l’enfance et l’adolescence inadaptées 
Národní technické středisko pro nepřizpůsobivé děti a mládež 

CTP Centro territoriale permanente per l’educazione degli adulti 
Stálé územní středisko vzdělávání dospělých [Itálie] 

CTU Center for Teknologistøttet Udannlese  
Středisko pro učení podporované technologií [Dánsko] 

CTU Centre de télé-enseignement universitaire 
Středisko univerzitního dálkového vzdělávání [Francie] 

CTW Community Training Workshop 
Obecní dílna pro odbornou přípravu 

CU Cambridge University 
Univerzita Cambridge 

CU Certificat universitaire  
Univerzitní osvědčení 
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CUA Circumpolar Universities Association 
Sdružení univerzit polárního kruhu [Laponská univerzita, Rovanieni, Finsko] 

CUA Czech University of Agriculture in Prague  
Česká zemědělská univerzita v Praze 

CUDS Cambridge University Dramatic Society  
Dramatická společnost Cambridžské univerzity  

CUE Coventry University Enterprises Ltd 
Podniky univerzity v Coventry  

CUL Centre universitaire luxembourgeois (nebo de Luxembourg) 
Lucemburské univerzitní středisko 

CUL Computerunterstütztes Lernen 
Počítačem podporované učení 

CULTURELINK Network of networks for Research and Cooperation in Cultural 
Development  
Síť sítí pro výzkum a spolupráci v kulturním rozvoji [Záhřeb] [viz IRMO] 

CUM Cambridge University Mission 
Mise Cambridžské univerzity 

CUM Communità delle Universita Mediterranee / Communauté des universités de 
la Méditerranée  
Společenství univerzit ve Středomoří (Bari, Itálie) 

CUN Consiglio Universitario Nazionale 
Národní univerzitní rada [Itálie] 

CUNLUX Centre universitaire de Luxembourg 
Lucemburské univerzitní středisko 

CUP Cambridge University  Press  
Nakladatelství Cambridžské univerzity 

CURL Consortium of University Research Libraries 
Konsorcium knihoven univerzitního výzkumu [Velká Británie] 

CUSEC Canadian University Student Exchange Consortium  
Kanadské univerzitní konsorcium pro výměnu studentů [Calgary] 

CUT Central unitária dos trabalhadores 
Ústřední svaz pracujících [Brazílie] 

CUTL Centre for University Teaching and Learning  
Středisko pro univerzitní vzdělávání [Montreal] 

CVAF Community and Voluntary Accreditation Forum 
Fórum pro obecní a dobrovolnou akreditaci [Irsko] 

CVCP Committee of Vice-Chancellors and Principals of the Universities of United 
Kingdom  
Výbor (výkonných) prorektorů a ředitelů univerzit Spojeného království [Londýn]

CVDO Centra voor Deeltijds Onderwijs 
Střediska vzdělávání se sníženým počtem hodin [Belgie] [též CEHR] 

CVET Continuing Vocational Education and Training 
Další odborné vzdělávání a příprava 

CVPO Cel voor het Vlaams Provinciaal Onderwijs 
Svaz pro vzdělávání ve vlámské provincii [též CPEONS] 

CVT Continuing vocational training 
Další profesní příprava 

CVTS Continuing Vocational Training Survey 
Šetření další profesní přípravy [EU] 

CVUU Center for Vurdering af Udenlandske Uddannelser 
Středisko pro hodnocení zahraničních kvalifikací [Dánsko] 

CVV Centrum voor vakopleiding volwassenen  
Středisko pro odborné vzdělávání dospělých [Nizozemsko] 
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CW Courseware 
Počítačové programy kursů 

CWD Center for Workforce Development 
Středisko rozvoje pracovních sil [USA] 

CWI Centrum voor Werk en Inkomen 
Středisko pro práci a výdělek [Nizozemsko] 

CY Kypr 
CYRCE Circle for Youth Research Co-operation in Europe 

Kruh pro spolupráci při výzkum mládeže v Evropě 
CYTP Community Youth Training Programme 

Obecní program přípravy mladých 
CZ Česká republika 
 
 
ČADUV Česká asociace distančního univerzitního vzdělávání 
ČAPV  Česká asociace pedagogického výzkumu 
ČIA Český institut pro akreditaci  

Czech Accreditation Institute [též CAI] 
ČICSO České informační centrum sociální ochrany   

The Czech Information Centre for Social Protection - CICSP  
ČMKOS Českomoravská konfederace odborových svazů  

Czech-Moravian Confederation of Trade Unions 
ČPdS Česká pedagogická společnost 
ČSKI Česká společnost pro kybernetiku a informatiku [Praha] 

Czech Society for cybernetics and informatics 
ČSÚ Český statistický úřad 

Czech Statistical Office 
ČŠI Česká školní inspekce 

Czech School Inspectorate 
ČVUT České vysoké učení technické 

Czech Technical University 
ČZU Česká zemědělská univerzita v Praze 

Czech University of Agriculture in Prague 
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