
International Education Society Ltd., London (IES) jako jediná evropská společnost certifikuje vzdělávací 
instituce a jejich absolventům vydává mezinárodní certifikáty. 

INFORMACE O MEZINÁRODNÍM CERTIFIKÁTU IES

V dnešní době je na pracovním trhu vysoká konkurence. Z toho důvodu je důležité mít nejen potřeb-
né dovednosti a znalosti, ale i odpovídající doklady o získané kvalifikaci. Většina škol dává svým ab-
solventům jen standardní a povinné dokumenty – vysokoškolský diplom, maturitní vysvědčení, vý-
uční list, vysvědčení. Vaše škola se snaží svým absolventům maximálně pomoci a  „vyzbrojit“ je do 
praxe i dalším dokumentem – mezinárodním certifikátem IES. Tento certifikát je vydávaný od roku 1997 
a každoročně ho získá několik tisíc absolventů.

Mezinárodní certifikát IES může získat pouze absolvent vzdělávací instituce, která je certifikovaná 
společností International Education Society Ltd., London. Každá certifikovaná instituce musela absolvovat
náročnou certifikační proceduru, jejímž výsledkem bylo přidělení ratingu (což je v podstatě známka školy).
Hodnota ratingu je ověřována každý rok. Mezi certifikované instituce patří i škola, kterou navštěvujete.

Mezinárodní certifikát IES hovoří o úrovni školy, a proto je ideálním doplňkem k povinným doku-
mentům. Vlastník mezinárodního certifikátu IES má oproti konkurentům na trhu práce výhodu a vět-
ší šanci získat  zaměstnání. Doba platnosti certifikátu je neomezená, takže ho lze použít kdykoliv 
v produktivním věku (letos nebo za 5, 10 i více let). 

Mezinárodní certifikát IES je standardně vydáván v anglickém a úředním jazyce, a proto ho lze uplatnit v 
zahraničí i tuzemsku. K dispozici jsou také překlady do dalších světových jazyků.

Mezinárodní certifikát IES je vytištěn na křídovém papíře. Obsahuje potřebné ochranné prvky i pečeť se 
zlatou ražbou a je vložen do lakovaného, pevného obalu s identifikačními údaji IES.

Mezinárodní certifikáty IES často vydáváme i zpětně, protože nás o ně žádají absolventi ze zahraničí. 
Tuto variantu nedoporučujeme, jelikož je komplikovaná (o certifikát se musí žádat jen prostřednictvím
absolvované školy) a nákladnější. Nejefektivnější a nejlevnější je pořídit si certifikát na závěr studia.

Všichni majitelé mezinárodních certifikátů IES jsou zapsáni do databáze na Internetu (www.ies-info.com, 
odkaz „Vydané certifikáty“). Zaměstnavatel si tak může okamžitě ověřit pravost certifikátu.

IES o mezinárodních certifikátech informuje zejména subjekty trhu práce – nadnárodní firmy, 
významné podniky a instituce, ale i subjekty regionální působnosti.  

Ukázka mezinárodního certifikátu IES a další informace jsou na www.ies-info.com.   
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