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C&G City and Guilds 
Město a cechy [též CGLI] 

C2i Certificat Internet et informatique 
Osvědčení o informatické způsobilosti a ovládání Internetu [Francie] 

CA Kanada 
CA Centres d’accueil 

Přijímací střediska [Belgie] 
CA College of Arms  

Vojenská kolej  
CA Conseil d’administration 

Správní rada [Francie] 
CA Contrat d’Adaptation 

Smlouva o adaptaci 
CAAE     Canadian Association for Adult Education 

Kanadské sdružení pro vzdělávání dospělých [Toronto] 
CAAPE Computer Assisted Assessment of Programming Exercises 

Hodnocení programovaných cvičení s pomocí počítače 
CAAT Colleges of Applied Arts and Technology 

Koleje pro užité umění a technologii 
CAB Citizens Advice Bureaux 

Poradní úřad pro občany [Velká Británie] 
CACA Chartered Association of Certified Accountants  

Autorizované sdružení certifikovaných účetních [Londýn] 
CACC Council for the Accreditation of Correspondence Colleges  

Rada pro akreditaci korespondenčních kolejí [Londýn] 
CACE Central Advisory Council for Education 

Ústřední poradní výbor pro vzdělávání 
CACREP Council for Accreditation of Counseling and Related Educational Programs 

Rada pro adreditaci poradenství a příbuzných vzdělávacích programů 
CACUSS Canadian Association of College & University Students Services  

Kanadské sdružení služeb pro studenty kolejí a univerzit [Halifax] 
CAD  Computer Aided Design 

Projektování s pomocí počítače 
CADA Commission d’accès aux documents administratifs 

Komise pro zpřístupnění správních dokumentů 
CADE Canadian Association for Distance Education  

Kanadské sdružení pro distanční vzdělávání [Toronto] 
CAE Certificate in Advanced English  

Osvědčení o (znalosti) pokročilé angličtiny 
CAE College of Advanced Education 

Kolej pro pokročilé vzdělávání [Austrálie] 
CAE Conseil d’Analyse Économique  

Rada pro ekonomickou analýzu  [Francie] 
CAE Contrat d’accès à l’emploi 

Smlouva o vstupu do zaměstnání  [Francie] 
CAEL Council for Adult and Experiential Learning 

Rada pro vzdělávání dospělých a zkušenostní učení 
CAELA Center for Adult English Language Acquisition 

Středisko, ve kterém si dospělí osvojují angličtinu [USA] 
CAEN  Conseil académique de l’éducation nationale 

Rada akademie pro národní vzdělávání [Francie] 
CAF Centre d’autoformation et de formation continue 

Středisko pro samostatnou přípravu a další vzdělávání [Belgie] 
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CAF Common Assessment Framework 
Společný hodnoticí rámec 

CAFAD Certificat d’aptitude aux fonctions d’aide à domicile 
Osvědčení způsobilosti k poskytování domácí péče 

CAFAMP Certificat d’aptitude aux fonctions d’aide médico-psychologique 
Osvědčení způsobilosti k poskytování léčebně psychologické péče 

CAFAS Certificat d’aptitude aux fonctions d’aide-soignant 
Osvědčení způsobilosti k poskytování ošetřovatelské péče 

CAFCO Certificat d’aptitude aux fonctions de conseiller d’orientation 
Osvědčení způsobilosti k výchovnému poradenství 

CAFETS Certificat d’aptitude aux fonctions d’éducateur technique spécialisé 
Osvědčení způsobilosti pro činnosti  specializovaného vychovatele - technika 
[Francie] 

CAFME Certificat d’aptitude aux fonctions de moniteur-éducateur 
Osvědčení způsobilosti pro činnost dozorčího vychovatele [Francie] 

CAFOC Centre Académique de Formation Continue 
Středisko školské správy pro další vzdělávání [Francie] 

CAGE Computer Assisted Grammar of English 
Anglická gramatika podporovaná počítačem 

CAHPER  Canadian Association for Health, Physical Education and Recreation 
Kanadské sdružení pro zdraví, tělesnou výchovu a rekreaci 

CAI Centre d’apprentissage industriel 
Středisko průmyslové přípravy učňů 

CAI      Computer Aided Instruction 
Vyučování s pomocí počítače 

CAI Czech Accreditation Institute 
Český institut pro akreditaci [též ČIA] 

CAIC Conducteur d’appareils de l’industrie chimique 
Operátor přístrojů v chemickém průmyslu [Francie] 

CAIP Conducteur d’appareils de l’industrie pharmaceutique 
Operátor přístrojů ve farmaceutickém průmyslu [Francie] 

CAJ Christliche Arbeiterjugend 
Křesťanská dělnická mládež [Belgie – německy mluvící společenství] 

CAL Computer Assisted (Aided) Learning 
Učení s pomocí počítače 

CALECO   Computer Assisted Learning in Economics 
Učení s pomocí počítače v ekonomii 

CALL Computer Aided Language Learning 
Jazyková výuka s pomocí počítače 

CALLMI Computer Aided Local Labour Market Information 
Počítačem zpracované informace o místním trhu práce 

CALM  Computer Aided Learning in Mathematics 
Učení s pomocí počítače v matematice 

CAM   Computer Aided Manufacture 
Výroba s pomocí počítače 

CAMETIN Czech Association of Management Education and Training Institutes 
Network  
Česká asociace manažerských vzdělávacích a výcvikových organizací 

CAN  Child Abuze and Neglect 
Týrání a zanedbávání dětí [Rada Evropy] 

CAN Community Action Network 
Síť obecních činností [Irsko] 

Canége Campus numérique en économie et gestion 
Kampus pro studium ekonomie a řízení [Francie] 
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Cantab Cantabrigiensis  
Z univerzity v Cambridge 

CAO  Central Applications Office 
Centrální úřad pro imatrikulace [Galway, Irsko] 

CAO Conception assistée par ordinateur 
Návrhářství využívající pomoci počítače 

CAO Chief Administrative Officer 
Hlavní administrativní úředník 

CAP Certificado de aptidão profissional 
Osvědčení profesní způsobilosti [Portugalsko] 

CAP Certificat d’aptitude professionnelle 
Osvědčení profesní způsobilosti [Francie] 

CAP Certificat d’aptitudes pédagogiques 
Osvědčení pedagogické způsobilosti [Belgie] [též GPB] 

CAP Common Agricultural Policy 
Společná zemědělská politika [EU] 

CAP Curso de Aptitud Pedagógica  
Kurz pedagogické způsobilosti [Portugalsko] 

CAP Curso de Capacitación Pedagógica 
Kurz pedagogické způsobilosti [Španělsko] 

CAPA Certificat d’aptitude à la profession d’avocat 
Osvědčení způsobilosti vykonávat povolání advokát 

CAPA Certificat d’aptitude professionnelle agricole 
Osvědčení profesní způsobilosti v zemědělských oborech 

CAPASE Certificat d’aptitude à la promotion des activités socio-éducatives 
Osvědčení způsobilosti k zajišťování sociálně výchovných aktivit 

CAPE Certificat d’aptitude à l’enseignement  
Osvědčení způsobilosti vyučovat v mateřských a počátečních školách 

CAPEB Confédération  de l’artisanat et des petits entreprises du bâtiment 
Konfederace řemesel a malých podniků ve stavebnictví [Francie] 

CAP EII Certificat d’aptitude professionnelle „exploitation d’installations 
industrielles“ 
Osvědčení profesní způsobilosti „využití pracovního místa v průmyslu“ [Francie] 

CAPEPS   Certificat d’aptitude au professorat d’éducation physique et sportive 
Osvědčení způsobilosti vyučovat tělesnou výchovu a sport 

CAPES Certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement du second degré 
Osvědčení způsobilosti vyučovat v sekundárních školách [Francie]   

CAPESA Certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement du second degré 
agricole  
Osvědčení způsobilosti vyučovat zemědělským předmětům na lyceu 

CAPET Certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement technique 
Osvědčení způsobilosti pro technické vyučování 

CAPETA Certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement technique agricole  
Osvědčení způsobilosti vyučovat zemědělským technickým předmětům 

CAPI Computer Assisted Personal Interview 
Osobní rozhovor s pomocí počítače 

CAPLA Canadian Association for Prior Learning Assessment 
Kanadské sdružení pro hodnocení výsledků předchozího učení 

CAPLP    Certificat d’aptitude au professorat de lycée professionnel 
Osvědčení způsobilosti vyučovat na profesním lyceu 

CAPLP2 Certificat d’aptitude au professorat de lycées professionnells de 2e grade 
Osvědčení způsobilosti vyučovat na druhém stupni profesních lyceí [Francie] 

CApp    Certificat d’apprentissage 
Osvědčení o vyučení 
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Capsais Certificat d’aptitude aux actions pédagogiques spécialisées d’adaptation et 
d’intégration scolaire  
Osvědčení způsobilosti ke specializovaným pedagogickým činnostem zaměřeným 
na školskou adaptaci a integraci [Francie] 

CARDS Community Assistance for Reconstruction, Development and Stabilisation  
Pomoc Společenství při obnově, rozvoji a stabilizaci (program EU) 

CARE Centre for Applied Research in Education 
Středisko pro aplikovaný výzkum ve vzdělávání 

CARIF Centres d’animation et de ressources de l’information sur la formation 
Střediska pro pomoc a zdroje informací o odborné přípravě [Francie] 

CARNEID Caribbean Network of Educational Innovation for Development 
Karibská síť vzdělávacích inovací pro rozvoj [UNESCO] 

CAS Central Applications System 
Centrální systém aplikací 

CAS Centre d’analyse stratégique 
Středisko strategických analýz [Francie] 

CASAS Comprehensive Adult Student Assessment Systems 
Systémy závěrečného hodnocení dospělých studentů [USA]  

CASE Campaign for State Education 
Kampaň za státní vzdělávání [Velká Británie] 

CASE Council for Advancement and Support of Education  
Rada pro zdokonalování a podporu vzdělávání [Washington D.C.] 

CASID The Canadian Association for the Study of International Development  
Kanadská asociace studia mezinárodního vývoje [Ottawa] [též ACEDI] 

CAST Curriculum Advice and Support Team 
Poradní a podpůrný tým pro kurikulum [Skotsko] 

CASTME Commonwealth Association of Science, Technology & Mathematics 
Educators  
Sdružení vyučujících přírodních věd, techniky a matematiky Britského 
společenství národů [Londýn] 

CAT  Centre d’aide par le travail 
Středisko pomoci prostřednictvím práce 

CAT College of Advanced Technology  
Kolej pokročilé technologie 

CAT Credit accumulation and transfer 
Shromažďování a přenos kreditů [Velká Británie] 

CATE  Council for the Accreditation of Teacher Education 
Rada pro uznávání učitelského vzdělání 

CATI Computer Assisted Telephone Interview 
Počítačem podporovaný telefonický interview 

CATP Certificat d’aptitude technique et professionnelle 
Osvědčení o technické a profesní způsobilosti [Lucembursko] 

CATS Credit Accumulation and Transfer Scheme 
Systém shromažďování kreditů a jejich přenosu 

CATU  Computer Assisted Teaching Unit 
Jednotka počítačem podporovaného vyučování 

CAUT Canadian Association of University Teachers / Association canadienne des 
professeures et professeurs d’université  
Kanadské sdružení univerzitních učitelů [Ottawa] 

CBA Centraal Bureau voor de Arbeidsvoorziening  
Ústřední úřad práce [Nizozemsko] 

CBAC Cyd-bwyllgor Addysg Cymru 
Velšský spojený výbor pro vzdělávání [též WJEC] 
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CBAG    Central Bodies Advisory Group 
Poradní skupina centrálních orgánů 

CBB Centrum Baan & Beroep  
Středisko profesní dráha a profese [Nizozemsko] 

CBB Centrum voor Beroepsoriëntatie en beroepsuitoefening 
Středisko pro profesní orientaci a odbornou přípravu [Nizozemsko] 

CBC Centre de bilan de compétences 
Středisko pro vypracovávání profilu kompetencí [Francie] 

CBC Cross Border Co-operation 
Příhraniční spolupráce 

CBC Cymhwyster Bagloriaeth Cymru 
Kvalifikace velšský bakalaureát [též WBQ] 

CBE Competence-based education 
Vzdělávání založené na kompetencích 

CBEVE Central Bureau for Education Visits and Exchanges  
Ústřední kancelář pro pedagogické pobyty a výměny [Londýn] 

CBI  Computer Based Instruction 
Vyučování založené na počítači 

CBI Confederation of British Industry 
Konfederace britského průmyslu 

CBIE Canadian Bureau for International Education  
Kanadský úřad pro mezinárodní vzdělávání [Ottawa] [též BCEI] 

CBL Computer Based Learning 
Učení založené na počítači 

CBR Country Background Report 
Podkladová zpráva země [OECD] 

CBS Centraal Bureau voor de Statistiek 
Ústřední statistický úřad [Nizozemsko] 

CBT Competency-based training 
Profesní příprava založená na kompetencích 

CBT Computer Based Training 
Vzdělávání založené na počítači 

CBTI Computer Based Test Interpretation 
Interpretace testů založených na počítači 

CBUR Conference of Baltic University Rectors  
Konference rektorů baltských univerzit [Petrohrad, Rusko] 

CBURC Computer Board for Universities and Research Councils 
Počítačový výbor pro univerzity a výzkumné rady [Velká Británie] 

CBVE  Competence Based Vocational Education 
Odborné vzdělávání založené na způsobilostech 

CC Current Contents 
Obsahy časopisů vydávané jako periodikum 

CCA Career Colleges Association  
Sdružení kolejí připravujících na povolání [Washington D.C.] 

CCAQ Cadre commun pour l'assurance de la qualité 
Společný rámec zajišťování kvality [viz též CQAF] 

CCC Consultative Council (Committee) on the Curriculum 
Konzultační rada pro kurikulum [Skotsko] [též SCCC] 

CCC Consumers’ Consultative Council 
Konzultační rada spotřebitelů [EU] 

CCC Copyright Clearence Center 
Středisko pro zprostředkování autorských práv 

CCC Council for Cultural Co-operation 
Rada pro spolupráci v kultuře [Rada Evropy] 
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CCC Cross-Curricular Competencies 
Způsobilosti prostupující kurikulem 

CCCA-BTP Comité central de coordination de l’apprentissage du bâtiment et des travaux 
publics  
Ústřední koordinační výbor pro profesní přípravu na základě učební smlouvy ve 
stavebnictví a ve veřejných pracích [Francie] 

CCD Certificat de capacité en droit  
Osvědčení způsobilosti v oblasti práva 

CCDA Commision de coordination de la documentation administrative 
Komise pro koordinaci správní dokumentace 

CCE Commission des Communautés européennes 
Komise Evropských společenství [též CEC] 

CCE Conseil central de l'économie 
Ústřední rada pro hospodářství [Belgie] též CRB 

CCEA Northern Ireland Council for the Curriculum, Examinations and Assessment
Rada pro kurikulum, zkoušky a hodnocení v Severním Irsku 

CCET Community Consortium for Education and Training 
Obecní konsorcium pro vzdělávání a profesní přípravu [Wales] 

CCETSW Central Council for Education and Training in Social Work 
Ústřední rada pro vzdělávání a přípravu v oblasti sociální práce 

CCF Contrôle en cours de formation 
Kontrola v průběhu vzdělávání 

CCI Chambre de Commerce et d’Industrie 
Obchodní a průmyslová komora [Francie] 

CCL Common Command Language 
Společný příkazový jazyk 

CCM Certificat de capacité manuelle 
Osvědčení o manuálních dovednostech [Lucembursko] 

CCMS Council for Catholic-Maintained Schools 
Rada pro školy subvencované katolickou církví [Severní Irsko] 

CCOO Centrale Commissie voor Onderwijsoverleg 
Ústřední komise pro pedagogické poradenství [Nizozemsko] 

CCOO Confederación Sindical de Comisiones Obreras 
Odborová konfederace dělnických komisí [Španělsko] 

CCP Certificat de capacité professionnelle 
Osvědčení o schopnosti vykonávat profesi [Francie] 

CCP Common Commercial Policy 
Společná obchodní politika [EU] 

CCPQ Commission communautaire des professions et des qualifications 
Komise společenství pro povolání a kvalifikace [Belgie] 

CCPRAFPC Comité de coordination des programmes régionaux d’apprentissage et de 
formation professionnelle continue 
Koordinační výbor regionálních programů přípravy učňů a další profesní přípravy  
[Francie] 

CCQ Communication Climate Questionnaire  
Dotazník o komunikačním klimatu 

CCREFP Comité de coordination régional de l’emploi et de la formation 
professionnelle 
Regionální koordinační výbor zaměstnanosti a odborného vzdělávání [Francie] 

CCS Common Core Standards  
Společné základní standardy [USA] 

CCSA Cooperative Centre for Study Abroad  
Kooperativní středisko pro studium v zahraničí [Northern Kentucky University] 
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CCT Conventions collectives du travail 
Kolektivní pracovní smlouvy [Belgie] 

CCT   Cross Curricular Themes Project 
Projekt Témata prostupující kurikulem 

CCTA City College for the technology of the arts 
Městská škola pro techniku v umění [Anglie, Wales] 

CCTV Closed-Circuit Television 
Uzavřený televizní okruh 

CCW Curriculum Council for Wales 
Kurikulární rada pro Wales [Cardif] 

CDA   Cognitively Diagnostic Assessment 
Kognitivně diagnostické hodnocení 

CDBS Curriculum Development Based on the School 
Rozvoj kurikula založeného na škole 

CDC Centers for Disease Control and Prevention 
Střediska pro kontrolu a prevenci nemocí [USA] 

CDCC   Conseil de la Coopération Culturelle 
Rada pro kulturní spolupráci [Rada Evropy] 

CDD Contrat à durée déterminée 
Smlouva na dobu určitou 

CDEG Comité directeur pour l’égalité entre les femmes et les hommes  
Řídicí výbor pro rovnost mezi ženami a muži [Rada Evropy] 

CDEP Conferenza svizra dals directurs chantunals da l’educaziun publica 
Švýcarská konference kantonálních ředitelů pro veřejné školství [též EDK, CDIP, 
CDPE] 

CDES Commission Départementale d’Éducation Spécialisée 
Departementální komise pro speciální vzdělávání [Francie] 

CDES Commission départementale de l’éducation spéciale  
Regionální komise pro speciální vzdělávání 

CDG Carl Duisberg Gesellschaft 
Společnost Carla Duisberga 

CDI Center for the Development of Industry 
Středisko pro průmyslový rozvoj [EU] 

CDI  Centre de documentation et d’information 
Dokumentační a informační středisko 

CDI    Contrat à durée indéterminée 
Smlouva na dobu neurčitou 

CDI Control Data Institute 
Ústav pro řízení dat 

CDIP Conférence Suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique 
Švýcarská konference kantonálních ředitelů pro veřejné školství [též EDK, 
CDPE, CDEP] 

CDL Career Development Loan 
Půjčka na rozvoj profesní dráhy [Velká Británie] 

CDO Centrum voor deeltijds onderwijs 
Středisko pro alternační odborné vzdělávání [Belgie, Vlámské společenství] 

CDP  Committee of Directors of Polytechnics 
Výbor ředitelů polytechnik 

CDPE Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione 
Švýcarská konference kantonálních ředitelů pro veřejné školství [též EDK, CDIP, 
CDEP] 

CDSS Career Development Services System 
Systém služeb kariérního rozvoje [USA] 
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CdT Centre de traduction des organes de l’Union Européenne  
Překladatelské středisko orgánů Evropské unie  

CDT Craft, Design and Technology 
Řemeslo, design a technologie 

CDTI Career Development Training Institute  
Školicí ústav pro vývoj kariéry [USA] 

CDVBD Centrale directie voorlichting, bibliotheek en documentatie 
Ústřední ředitelství pro informace, knihovny a dokumentaci [Nizozemsko] 

CE Career Education 
Profesní vzdělávání 

CE   Certificat d’études 
Vysvědčení o absolvování studií 

CE Commission européenne  
Evropská komise [EU] 

CE   Communauté européenne 
Evropské společenství 

CE  Conseil de l’Europe 
Rada Evropy 

CE Church of England  
Anglikánská církev 

CE2    Cours élémentaire, deuxième année 
Druhý ročník základního kurzu 

CEA Canadian Education Association 
Kanadské sdružení pro vzdělávání [Toronto] [též ACE]  

CEA Community Education Association 
Obecní pedagogické sdružení 

CEA  Conservative Education Association 
Konzervativní pedagogické sdružení 

CEA Cooperative Education Association  
Kooperativní sdružení pro vzdělávání [Beltsville, USA] 

CEA  Council for Education Advance 
Rada pro pokrok ve vzdělávání 

CEAA Certificat d’études approfondies en architecture  
Osvědčení o absolvování prohlubujícího studia architektury 

CEAEO Commission économique pour l’Asie et l’Extręme Orient 
Hospodářská komise pro Asii a Dálný východ 

CEAP Certificat d’études d’art plastiques  
Osvědčení o absolvování studia výtvarného umění 

CEAPA Confederación Española de Asociaciones de Padres de Alumnos 
Konfederace španělských sdružení rodičů žáků [Španělsko] 

CEB  Certificat d’enseignement [d’études] de base 
Osvědčení o základním vzdělání [Belgie] 

CEBR Centre for Economics and Business Research 
Centrum pro výzkum ekonomiky a podnikání [Velká Británie] 

CEC Commission of European Communities 
Komise Evropských společenství [též CCE] 

CEC Confédération des étudiants chercheurs 
Konfederace studentů - výzkumníků [Francie] 

CEC Contrat emploi consolidé 
Smlouva zpevněné povolání [Francie] 

CECA Communauté européenne du carbon et de l’acier 
Evropské společenství uhlí a oceli [též ECSC, EGKS]  

CECE Catholic Episcopal Commission for Education  
Katolická biskupská komise pro vzdělávání [Irsko] 
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CECE Confederación Española de Centros de Enseñanza 
Španělská konfederace vzdělávacích středisek [Španělsko] 

CECP Cadre Européen des Certifications Professionnelles 
Evropský rámec profesních certifikátů [též EQF] 

CECR Cadre européen commun de référence pour les langues 
Společný evropský referenční rámec pro jazyky [Rada Evropy] 

CECWI Continuing Education Centre for the Water Industry 
Středisko pro kontinuální vzdělávání ve vodním hospodářství 

CEDAG Comité Européen des Associations d’intérêt General 
Evropský výbor sdružení obecného zájmu (zastupuje dobrovolné organizace) 

CEDE  Centro Europeo dell’Educazione 
Evropské středisko pro vzdělávání [Frascati, Itálie] 

CEDEAO Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest 
Hospodářské společenství států Západní Afriky 

CEDECE Commission pour l’étude des Communautées européens 
Komise pro studium Evropských společenství [Paříž] 

CEDEFOP Centre européen pour le développement de la formation professionnelle 
European Centre for the Development of Vocational Training 
Europäisches Zentrum für die Förderung der Berufsbildung 
Evropské středisko pro rozvoj profesní přípravy [Soluň] 

CEDEX Le Courier d’entreprise à distribution exceptionnelle 
Podniková pošta s mimořádnou roznáškou [Francie] 

CEDI   Centre européen de documentation et d’information 
Evropské dokumentační a informační středisko 

CEDIEP Centre de documentation et d’information sur les études et les professions 
Centrum pro dokumentaci a informace o studiu a povoláních [Valonsko] 

C.E.D.O. 
 

Community and Enterprise Development Officer 
Úředník pro rozvoj obce a podnikání [Irsko] 

CEDRA Cedefop Research Arena
Výzkumná aréna Cedefopu

CEDRE Centre Européen de Développement Regional / European Centre for 
Regional Development  
Evropské středisko regionálního rozvoje 

CEDUCEE Centre d’études et de documentation sur l’URSS, la Chine et l’Europe de 
l’Est 
Středisko pro studia a dokumentaci o SSSR, Číně a východní Evropě [Paříž] 

CEDUK Centrum pro vzdělávání [česká firma] 
CEE Centre d’études de l’emploi 

Středisko pro výzkum povolání 
CEE Certificate of Extended Education 

Cerfifikát rozšířeného vzdělání 
CEE Communauté économique européenne 

Evropské hospodářské společenství [též EEC, EHS] 
CEEAC Communauté économique des États de l’Afrique de centrale 

Hospodářské společenství států Střední Afriky 
CEEB College Entrance Examination Board  

Zkušební výbor pro přijímání do kolejí [New York, USA] 
CEEC Central and Eastern European Countries 

Země střední a východní Evropy 
CEED Centre of Economy Education Development 

Centrum pro rozvoj ekonomického vzdělávání [Zlín] 
CEEH Confédération Européenne pour l’Emploi des Handicapés 

Evropská konfederace pro zaměstnávání handicapovaných osob 



C 

Národní ústav pro vzdělávání 10

CEEMAN Central and East European Management Development Association 
Sdružení pro rozvoj managementu ve střední a východní Evropě [Bled, 
Slovinsko] 

CEEP European Centre of Enterprises with Public Participation and of Enterprises 
of General Economic Interest 
Evropské středisko podniků s veřejnou účastí a podniků obecného ekonomického 
zájmu 

CEEPUS  Central European Exchange Programme for University Studies 
Výměnný středoevropský program pro univerzitní studium [Vídeň] 

CEET Clean and Efficient Energy Technologies 
Čisté a efektivní energetické technologie [EU] 

CEF Common European Framework of Reference for Languages: Learning, 
Teaching, Assessment 
Společný evropský referenční rámec pro jazyky: Učení, vyučování, hodnocení 

CEF Community Education Facilitator 
Usnadňovatel obecního vzdělávání [Irsko] 

CEF Compte épargne formation 
Konto dalšího vzdělávání [Francie] 

CEF  Conseil de l’éducation et de la formation 
Rada pro všeobecné a odborné vzdělávání [Belgie] 

CEFA Centre d’éducation et de formation en alternance 
Středisko pro alternační vzdělávání a přípravu [Belgie] 

CEFI Comité d’étude sur les formations d’ingénieurs 
Výbor pro studium přípravy inženýrů [Paříž] 

CEFIF Centrum fiktivních firem  
Centre of Practice Firms 

CeFIS Centre pour la formation à l’informatique dans le secondaire 
Středisko pro přípravu na informatiku v sekundárních školách [Belgie] 

CEFR Common European Framework of Reference for Languages 
Společný evropský referenční rámec pro jazyky [Rada Evropy] 

CEFRES Centre français de recherche en sciences sociales 
Francouzské středisko výzkumu v sociálních vědách [Francie] 

CEFTA Central Europe Free Trade Area 
Středoevropská zóna volného obchodu 

CEFU Center for Ungdomsforskning 
Středisko výzkumu mládeže [Roskilde, Dánsko] 

CEGEP Collège d’enseignement général et professionnel 
Všeobecně vzdělávací a profesní kolej [Kanada] 

CEHR  Centres d’enseignement à horaire réduit 
Střediska vzdělávání se sníženým počtem hodin [Belgie] [též CVDO] 

CEIBT Certificates in English for International Business and Trade 
Osvědčení o (znalosti) angličtiny pro mezinárodní obchod 

CEIC Centre for the Study of Education in an International Context  
Středisko pro studium vzdělávání v mezinárodním kontextu [Bath, Velká 
Británie] 

CEJ Certificat d’études juridicaires  
Osvědčení o absolvování právnického studia 

CEL Center for Entrepreneurial Leadership 
Středisko pro vedení v podnikání  

CELAD Comité Européen de lutte anti-drogue 
Evropský výbor pro boj proti zneužívání drog 

CELCEE CEL Clearinghouse on Entrepreneurship Education 
Středisko CEL pro vzdělávání podnikatelů 
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CELEX Communitatis Europae Lex 
Právo Evropských společenství 

CELP  College Employers Links Project 
Projekt spojení mezi kolejí a zaměstnavateli [Velká Británie] 

CELTEC North Wales Training and Enterprise Council 
Rada Severního Walesu pro přípravu a podniky 

CEM Conseil de l’éducation aux médias 
Rada pro vzdělávání pomocí médií [Belgie] 

CEMA Centre d’entrainement aux méthodes d’éducation active 
Středisko pro výcvik v metodách aktivního vzdělávání 

CEMA Council for the Encouragement of Music and the Arts 
Rada pro podporu hudby a výtvarného umění [Velká Británie] 

CEMR Council of European Municipalities and Regions 
Rada evropských obcí a regionů 

CEMS Community of European Management Schools 
Společenství evropských škol managementu [Jouy-en-Josas, Francie] 

CEMSU Centre européen pour le management stratégique des universités  
Evropské středisko pro strategické řízení univerzit [Brusel] [též ESMU] 

CEMT Conférence Européenne des Ministres des Transports 
Evropská konference ministrů dopravy 

CEMYC Council of European Minority Youth Committees 
Rada evropských komisí pro menšinovou mládež  

CEN Comité européen de normalisation 
European Committee for Standardization 
Evropský výbor pro normalizaci 

CENAFOR Centro nacional de aperfeiçoamento de pessoal para a formação profissional 
Národní středisko pro další vzdělávání pracovníků v profesním vzdělávání 
[Brazílie] 

CENDIS Centre interuniversitaire de documentation et d’information en sciences 
sociales 
Meziuniverzitní středisko pro dokumentaci a informace ve společenských vědách 
[Belgie] 

CENELEC Comité européen de normalisation électrotechnique 
Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice 

CENEP Centro de Estudios de Población 
Středisko pro výzkum obyvatelstva [Argentina] 

CEng Chartered Engineer 
Diplomovaný inženýr 

CENSIS Centro Studi Investimenti Sociali 
Studijní středisko pro sociální investice [Itálie] 

Centre INFFO  Centre pour le développement de l’information sur la formation permanente 
Středisko pro rozvoj informací o celoživotním vzdělávání [Francie] 

CENYC Council of European National Youth Committees 
Rada evropských komisí pro mládež 

CEO Chief Education Officer 
Hlavní školský úředník 

CEO Chief Executive Officer 
Hlavní výkonný úředník 

CEOE Confederación española de organizaciones empresariales 
Španělská konfederace zaměstnavatelských organizací 

CEP Centre for Economic Performance 
Středisko pro ekonomickou výkonnost [London School of Economics - LSE] 

CEP Certificat d’études primaires 
Osvědčení o počátečním vzdělávání [Francie] 
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CEP  Certificat d’études professionnelles 
Osvědčení o profesním vzdělání 

CEP Chambre des employés privés 
Komora zaměstnanců soukromého sektoru [Lucembursko] 

CEP   Civic Education Project 
Projekt občanské výchovy 

CEP Common Energy Policy 
Společná energetická politika [EU] 

CEP Consejo de Educación Primaria  
Rada primárního vzdělávání [Uruguay]  

CEP Contrats d’études prospectives 
Smlouvy o vypracování výhledových studií [Francie] 

CEPEONS Commission permanente de l’enseignement officiel neutre subventionné 
Stálá komise pro veřejné nezávislé subvencované vyučování [Belgie] 

CEPES Centre européen pour l’enseignement supérieur 
Evropské středisko pro vysoké školství [Bukurešť] [viz UNESCO] 

CEPFAR European Training and Development Centre for Farming and Rural Life 
Evropské středisko pro odbornou přípravu a rozvoj zemědělství a života na 
venkově [Brusel] 

CEPII Centre d’études prospectives et d’informations internationales 
Středisko pro mezinárodní prognostické studie a informace 

CEPIS Council of European Professional Informatics Societies 
Rada evropských profesionálních společností pro informatiku [Frankfurt] 

CEPREMAP Centre d’Études Prospectives d’Economie Mathématique Appliquées à la 
Planification 
Středisko pro výhledové studium matematické ekonomie aplikované na plánování 
[Francie, Paříž] 

CEPS Centre for European Policy Studies  
Středisko pro studium evropské politiky [Brusel] 

CEPT Conférence Européenne des Administrations des Postes et des 
Télécommunications 
Evropská konference poštovních a telekomunikačních správ 

CEPYME Confederación española de la pequeña y mediana empresa 
Španělská konfederace malých a středních podniků 

CÉR Centre d’études et de recherches 
Studijní a výzkumné středisko [Francie] 

CERC Centre d’Estudis i Recursos Cultural 
Středisko pro kulturní studia a zdroje [Barcelona] 

CERC Centre d’études des revenues et des coûts 
Studijní středisko o příjmech a životních nákladech [Francie] 

CERC The Comparative Educational Research Centre 
Středisko srovnávacího pedagogického výzkumu 

Céreq  Centre d’études et de recherches sur les qualifications 
Středisko pro studium a výzkum kvalifikací [Marseille] 

CERES Centro di ricerca economica e sociale 
Středisko ekonomických a sociálních výzkumů [Řím] 

CERESTA Centre d’enseignement et de recherche de la statistique appliquée 
Středisko pro vzdělávání a výzkum aplikované statistiky [Francie] 

CÉRÉSUR Centre d’études et de recherches économiques et sociales 
Středisko ekonomických a sociálních studií a výzkumů [Réunion, Francie] 

CERETIC Cetre d’études et de recherches intertechniques 
Středisko mezioborových studií a výzkumů [Francie] 
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CERETIM Centre d’études et de recherches sur l’entreprise, la technologie, les 
institutions et la mondialisation 
Středisko studií a výzkumů o podnikání, technologii, institucích a globalizaci  

CERGE Centre for Economic Research and Graduate Education  
Centrum pro ekonomický výzkum a doktorské studium [Univerzita Karlova, 
Praha] 

CERI  Centre for Educational Research and Innovation 
Středisko pro pedagogický výzkum a inovace [Paříž] [součást OECD] 

CERIF Common European Research Information Format 
Společný evropský formát pro informace ve výzkumu 

CERMAT Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (od roku 2006) 
Centre for Evaluation of Educational Achievements 

CERN Centre Européen pour la Recherche Nucléaire 
Evropské středisko pro jaderný výzkum [Ženeva] 

CERPET Centre d’Etude pour la Rénovation Pédagogique de l’Enseignement 
Technique 
Studijní středisko pro pedagogickou obnovu technického vzdělávání [Francie] 

CERSE Le Centre de Recherche des Sciences d’Éducation (L‘Université de Caen) 
Středisko pedagogických výzkumů 

CERT Council for Education, Recruitment and Training  (in Hotel, Catering and 
Tourism Industry) 
Výbor pro vzdělávání, přijímání a přípravu (v hotelových službách, veřejném 
stravování a turistickém průmyslu) 

CertEd Certificate in Education  
Osvědčení v pedagogice 

CERTQUA 
 
 

Gesellschaft der Deutschen Wirtschaft zur Förderung und Zertifizierung von 
Qualitätssicherungssystemen in der beruflichen Bildung 
Společnost německého hospodářství pro podporu a certifikaci systémů 
zajišťujících kvalitu v odborném vzdělávání 

CERUK Current Educational Research in the UK 
Současný pedagogický výzkum ve Spojeném království 

CERVL Centre d’étude et de recherche sur la vie locale 
Středisko pro studium života v lokalitě a pro jeho výzkum [Francie] 

CES  Center for Economic Studies 
Středisko ekonomických studií [Mnichovská univerzita Ludvíka Maxmiliána] 

CES Certificat d’enseignement spécialisé 
Osvědčení o odborném vzdělání [Francie] 

CES Classes et établissements spécialisées 
Speciální třídy a zařízení  

CES Collège d’enseignement secondaire 
Kolej sekundárního vzdělávání [Francie] 

CES  Community Education Service 
Obecní vzdělávací služba 

CES Conseil économique et social 
Hospodářská a sociální rada 

CES Consejo de Educación Secundaria  
Rada sekundárního vzdělávání [Uruguay]  

CES Contrat emploi solidarité  
Smlouva povolání – solidarita [Francie] 

CES2D Certificat d’Enseignement Secondaire deuxième Degré 
Osvědčení o sekundárním vzdělání druhého stupně [Belgie] 

CESA Croatian European Community Studies Association  
Chorvatské sdružení pro studium Evropského společenství [Záhřeb] 
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CESAA Contemporary European Studies Association of Australia  
Australské sdružení soudobých evropských studií [Melbourne] 

CESAER Conference of European Schools for Advanced Engineering Education and 
Research 
Konference evropských škol pro další technické vzdělávání a výzkum [Leuven, 
Belgie] 

CESAP Certificat d’études supérieures d’art plastiques  
Osvědčení o absolvování vysokoškolských studií výtvarného umění 

CESDD Certificat d’Enseignement Secondaire du deuxième degré 
Osvědčení o sekundárním vzdělání druhého stupně [Belgie] 

CESE Comparative Education Society in Europe 
Společnost pro srovnávací pedagogiku v Evropě [Granada, Španělsko] 

CESE Curso de Estudos Superiores Especializados 
Specializovaný vysokoškolský kurs [Portugalsko] 

CESES Centrum pro sociální a ekonomické strategie (Univerzita Karlova) 
CESI   Centre d’études supérieurs industrielles 

Středisko pro vyšší průmyslová studia 
CESI    Certificat d’enseignement secondaire inférieur 

Osvědčení o nižším sekundárním vzdělání [Belgie] 
CESM Central European School of Management 

Středoevropská škola managementu 
CESNET Czech Educational and Scientific Network 

Česká vzdělávací a vědecká síť 
CESR Comité économique et social régional 

Regionální ekonomický a sociální výbor [Francie] 
CESS   Certificat d’enseignement secondaire supérieur 

Osvědčení o vyšším sekundárním vzdělání [Belgie] 
CEST Centre for Exploitation of Science and Technology 

Středisko pro využívání vědy a techniky [Velká Británie] 
CESTI Centre d’études supérieurs des techniques industrielles 

Středisko vysokoškolských studií průmyslových technik 
CET Conseiller de l’enseignement technologique 

Poradce pro technologické vzdělávání [titul inspektora] [Francie] 
CET Continuing Education and Training 

Další vzdělávání a příprava 
CETA Comprehensive Employment and Training Act 

Sdružený zákon o zaměstnání a odborné přípravě [USA]  
CETAD Centre d’éducation aux technologies appropriées au développement 

Vzdělávací středisko technologií vhodných pro rozvoj [Francouzská Polynésie] 
CETE Center on Education and Training for Employment 

Středisko vzdělávání a přípravy pro zaměstnání [Státní univerzita v Ohio] 
CETIM Centre d’Etudes Techniques des Industres Mécaniques 

Technické studijní středisko strojírenského průmyslu [Francie] 
CETIS Central Education and Training Information Service 

Ústřední služba pro informace o vzdělávání a přípravě [Velká Británie] 
CETIS Centrum för techniken i skolan 

Středisko pro školní technické vzdělávání [Linnköping, Sweden] 
CETP Consejo de Educación Técnico Profesional  

Rada technického profesního vzdělávání [Uruguay] 
CETTIC China Employment Training Technical Instruction Center 

Čínské středisko profesní přípravy a odborného vzdělávání 
CETW Council for Education and Training for Wales 

Rada pro vzdělávání a přípravu pro Wales 
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CEU  Central European University 
Středoevropská univerzita [Budapešť] 

CEUS Central and East European Education and University Systems 
Vzdělávací a univerzitní systémy střední a východní Evropy [Vídeň] [Program 
ICER] 

CEVA Council for Education and Vocational Awards 
Rada pro vzdělávací a profesní osvědčení  

CEVNO Centrum voor internationale Vorming in het Nederlandse Onderwijs 
Středisko pro mezinárodní orientaci jako složku nizozemského vzdělávání [Haag] 

CEVU  Conseil des études et de la vie universitaire 
Rada pro studia a univerzitní život [Francie] 

CEWC Council for Education in World Citizenship  
Rada pro výchovu ke světovému občanství [Londýn] 

CF Centre de formation 
Středisko profesní přípravy [Francie] 

CF Ciclos formativos 
Vzdělávací cykly [Španělsko] 

CF Cohesion Fund 
Fond soudržnosti [EU] 

CF Constitution fédérale 
Federální ústava [Švýcarsko] 

CF/L Contratti di Formazione/Lavoro 
Smlouva „zaměstnání-příprava“ [Itálie] 

CFA Centre de formation d’apprentis 
Středisko přípravy učňů [Francie] 

CFAML Centre de formation d’apprentis des métiers de la logistique 
Středisko pro přípravu učňů k výkonu logistických povolání [Francie] 

CFAT Carnegie Foundation for the Advancement of Teaching  
Carnegieho nadace na podporu vyučování [Princeton, USA] 

CFC Certificat fédéral de capacité  
Federální osvědčení způsobilosti [Švýcarsko] 

CFDT Confédération française démocratique du travail 
Francouzská demokratická konfederace práce 

CFE College of Further Education 
Kolej dalšího vzdělávání 

CFES    Certificat de fin d’études secondaires 
Osvědčení o ukončení středoškolského studia 

CFESP Certificat de fin d’études secondaires professionnelles 
Osvědčení o ukončení středoškolského odborného studia 

CFG Certificat de formation générale 
Osvědčení o všeobecném vzdělávání [Francie] 

CFI     Crédit formation individualisé 
Kredit individualizované přípravy 

CFK Centrale Kundskabs og Fardighedsemrader 
Hlavní oblasti vědomostí a odbornosti [Dánsko] 

CFL Nationellt centrum för flexibelt lärande 
Národní středisko pro flexibilní učení [Švédsko] 

CFMO Conselho federal de mão-de-obra 
Federální rada pro pracovní síly [Brazílie] 

CFP Centro di Formazione Professionale 
Středisko profesní přípravy [Itálie] 

CFP  Certificat de formation professionnelle 
Certifikát profesní přípravy 
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CFP Common fisheries policy 
Společná rybářská politika [EU] 

CFPC Centre de formation professionnelle continue 
Středisko další profesní přípravy [Lucembursko] 

CFPPA Centre de formation professionnelle et de promotion agricole 
Zemědělské středisko profesní přípravy a sociálního vzestupu [Francie] 

CFR Contrôle en cours de formation 
Průběžné hodnocení výkonů žáků 

CFSP Common Foreign and Security Policy 
Společná zahraniční a bezpečnostní politika [EU] 

CFT Centro de Formacion Tecnicas   
Středisko odborné přípravy [Chile] 

CG Computer Graphics 
Počítačová grafika 

CGE Conférence des Grandes Écoles 
Konference Grandes Écoles [Francie] 

CGEC Conseil général de l’enseignement catholique, 
Všeobecná rada pro katolické vzdělávání [Belgie] [též ARKO] 

CGFP Consejo General de Formación Profesional  
Všeobecná rada pro profesní přípravu [Španělsko] 

CGIL     Confederazione generale italiana del lavoro 
Všeobecná italská konfederace práce 

CGLI  City and Guilds of London Institute 
Institut města a cechů Londýna  

CGPME Confédération generale des petites et moyennes entreprises 
Všeobecná konfederace malých a středních podniků [Francie] 

CGPS Conventions générales de protection sociale 
Všeobecné dohody o sociální ochraně [Francie] 

CGRI Commissariat général aux relations internationales  
Generální komisariát pro mezinárodní vztahy [Francouzské společenství Belgie] 

CGSLB Centrale générale du syndicat libéral en Belgique 
Všeobecná centrála liberálních odborových svazů v Belgii 

CGT Confederación General de Trabajadores 
Všeobecná konfederace pracujících [Španělsko] 

CGT-FO    Confédération générale du travail - Force ouvrière 
Všeobecná konfederace práce - dělnická síla 

CGT-L     Conféderation génerale du travail du Luxemburg 
Všeobecná konfederace práce [Lucembursko] 

CH Švýcarsko 
CHE  College of Higher Education 

Vysoká škola 
CHEMA Council of Higher Education Management Associations  

Rada sdružení pro řízení vysokoškolského vzdělávání [Denver, USA] 
CHEPS Center for Higher Education Policy Studies  

Středisko studií vysokoškolské politiky [Enschede, Nizozemsko] 
CHER  Consortium for Higher Education Research 

Konsorcium pro výzkum vysokého školství [Enschede, Nizozemsko] 
CHERD Centre for Higher Education and Development  
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