ALICE Evropské informační středisko pro vzdělávání
dospělých
ALIS Informační systém v oblasti pokročilých úrovní
ALISE Sdružení pro knihovnické a informatické
vzdělávání
ALJ Místní akce pro mládež
ALMIS Americký informační systém trhu práce
ALMP Aktivní politika trhu práce
ALSISS Sdružení učených společností ve společenských vědách
ALT Část vyučovací hodiny věnovaná čistě učení
ALTE Asociace pro jazykové testovací přístroje
v Evropě, Sdružení jazykových zkušebních institucí
v Evropě
ALTERNER Alternativní energie
AMB Oblastní výbor pracovních sil
AMBA Sdružení MBA
AMIDEAS Americko-středovýchodní služby vzdělávání a přípravy
AMS Roční kontrolní přehled poměru v počtu učitelů
a žáků
AMT Adaptivní testování zvládnutí
AMTA Arabská akademie námořní dopravy
ANACT Národní agentura pro zlepšení pracovních
podmínek, Národní agentura pro zlepšování pracovních podmínek
ANFA Národní sdružení pro profesní přípravu
v automobilovém průmyslu
ANSI Americký národní úřad pro normalizaci
ANTA Australský národní úřad pro odbornou přípravu
AOD Hodnocení na vyžádání
AONTAS Národní sdružení pro vzdělávání dospělých
APAS Přípravné, doprovodné a podpůrné činnosti
APC Sdružení ředitelů kolejí
APCL Uznání předchozího certifikovaného učení
APCT Sdružení učitelů polytechnik a kolej
APEID Asijský a pacifický program vzdělávacích
inovací pro rozvoj
APEL Uznání předchozího učení získaného praxí
APEX Sdružení odborných a administrativních zaměstnanců
APL Uznání předchozího učení, Sdružení lektorů
polytechnik
APLA Uznání předchozího učení a výsledků
APLET Sdružení pro programování, učení a vzdělávací techniku
APPEAL Asijsko-pacifický program vzdělání pro
všechny
APR účast podle věku
APT Test opravňující ke vstupu do vzdělávání vyššího stupně, Test akademického umístění, Sdružení
učitelů z polytechnik
APT & C Administrativní, profesní, technické a
úřednické funkce
APTEA Australský program přípravy pro Euroasii

AEC Armádní vzdělávací sbor, Sdružení výborů pro
vzdělávání, Komise pro atomovou energii
AECS Sdružení evropských korespondenčních škol
AECT Sdružení pro vzdělávací komunikace a techniku
AEDS Sdružení pro systémy dat ve vzdělávání
AEF Sloučené odbory pracovníků ve strojírenství a
slévárenství
AEFP-EQ Evropské sdružení pro profesní přípravu Eurokvalifikace
AEI Institut vzdělávání dospělých
AEN Index Index dalších vzdělávacích potřeb
AENC Kampaň Vzdělávání dospělých teď!
AEO Pomocný školský úředník, Sdružení školských
úředníků
AEP Sdružení pedagogických psychologů
AERA Americká asociace pedagogického výzkumu
AESOP Asociace evropských škol urbanismu a
územního plánování
AETT Sdružení pro techniku vzdělávání a přípravy
AEU Sloučené strojírenské odbory
AEVEM Automatické hodnocení v matematice
AFE Pokročilé další vzdělávání
AFETT Sdružení pro evropskou technickou přípravu
pracovníků
AFT Americká federace učitelů
AGCAS Sdružení profesních poradenských služeb
pro absolventy vysokých škol
AGCD Generální správa spolupráce pro rozvoj
AGCSI Sdružení profesních poradenských služeb pro
absolventy vysokých škol v Irsku
AHEAD Sdružení pro vysokoškolské vzdělávání a
handicap
AHEPA Americké pokrokové sdružení helénského
vzdělávání
AHOPSS Sdružení ředitelů služeb studentům polytechnik
AHU Klinicko-univerzitní ročník
AI Umělá inteligence
AIE Sdružení pro mezinárodní vzdělávání
AIFS Americký ústav pro zahraniční studium
AIM Pokroková informace v lékařství
AIR Zemědělsko-průmyslový výzkum, Sdružení pro
institucionální výzkum
AISA Skupina pro nezávislou sociální analýzu
AISE Americká mezikulturní výměna studentů
AISFL Mezinárodní sdružení francouzsky mluvících
sociologů
AL Mimořádný lektor
ALBSU Jednotka pro gramotnost a základní dovednosti dospělých
ALE Sdružení pro liberální výchovu a vzdělávání
ALECSO Vzdělávací, kulturní a vědecká organizace
Arabské ligy
ALEM Model adaptivních prostředí učení
ALH Průměrný počet hodin lektora

2

APU Hodnocení jednotky výkonu
APVIC Sdružení ředitelů škol 'Sixth Form'
ARE Sdružení pro periodické vzdělávání
ARELS Sdružení uznaných škol pro vyučování
angličtiny
ARIANE Podpůrný program v oblasti knih a čtení
prostřednictvím překladů
ARIC Informační středisko pro uznávání diplomů a
studia
ARL Sdružení knihoven z oblasti výzkumu
ARS Stupnice čtenářského afektu
ARUCC Sdružení tajemníků kanadských univerzit a
kolejí
AS Vyšší doplňkové zkoušky
ASCA Americké sdružení školních poradců
ASCD Sdružení pro inspekci a rozvoj kurikula
ASCECE Sdružení vědeckých středisek pro vzdělávání v měnící se Evropě
ASCETT Poradní skotský výbor pro vzdělávání a
přípravu
ASE Sloučená společnost inženýrů, Sdružení pro
přírodovědné vzdělávání, Sdružení pro zvláštní vzdělávání
ASEE Americká společnost pro technické vzdělávání,
Sdružení inspektorů v elektrotechnice
ASERC AIDS Poradenské středisko školní výchovy
o AIDS
ASH Průměrný počet hodin studenta
ASHE Sdružení pro studium vysokoškolského vzdělávání
ASLEF Sdružená společnost strojvedoucích a topičů
ASLIB Sdružení odborných knihoven a informačních
kanceláří
ASP Projekt sdružených škol
ASSE Americko-skandinávská výměna studentů
ASSET Sdružení inspekčních a administrativních
zaměstnanců a techniků
ASSIA Index a abstrakta z aplikovaných společenských věd
ASTD Americká společnost pro odbornou přípravu a
rozvoj
ASTI Sdružení středoškolských učitelů v Irsku
ASTMS Sdružení vědeckých, technických a manažerských zaměstnanců
ATB Výbor pro odbornou přípravu v zemědělství
ATC Akreditované středisko přípravy, Středisko
přípravy dospělých, Sbory pro leteckou přípravu,
Výcviková střediska Astra
ATD Diplom učitele výtvarné výchovy
ATECR Sdružení učitelů angličtiny v České republice
ATEE Sdružení pro vzdělávání učitelů v Evropě
ATF Poradní komise
ATM Asynchronní způsob přenosu
ATO Akreditovaná organizace pro přípravu, Schválená organizace pro přípravu, Oblastní organizace pro

přípravu
ATS Strategie přípravy dospělých
ATT ITB Oborový výbor pro odbornou přípravu
v letecké dopravě
AUDEM Svazek univerzit pro demokracii
AUEW Sloučené odbory strojírenských pracovníků
AUT Sdružení univerzitních učitelů
AVA Americké odborné sdružení, Audiovizuální
pomůcky
AVPC Sdružení zástupců ředitelů kolejí
AVT Pokročilá odborná příprava
AYIC AIESEC Mezinárodní spolupráce mladých
v rámci AIESEC
AYUSA školní rok v USA
B Bakalář
BA Britská akademie, Bakalář svobodných umění
BAAS Britské sdružení pro pokrok v přírodních
vědách
BABEL Rozhlasové vysílání přes bariéry evropských
jazyků
BABT Britský schvalovací výbor pro telekomunikace
BACIE Britské sdružení pro obchodní a průmyslové
vzdělávání
BAICE Britské sdružení pro mezinárodní a srovnávací pedagogiku
BALT Britské sdružení pro vyučování jazyků
BAO Bakalář porodnictví
BASOR Bulletin amerických škol orientálního výzkumu
BAT Úřad pro učňovství a přípravu
BATQ Britské sdružení pro komplexní jakost
BArch Bakalář architektury
BBF Knihovna pro výzkum dějin vzdělávání
BBS Bakalář obchodních studií, Bakalář obchodních
studií
BC Bakalář chemie, Bakalář chirurgie, Britská rada
BC NET Obchodní kooperativní síť
BCC Britská obchodní komory, Obchodní kooperační
středisko
BCCCA Sdružení výrobců sušenek, čokolády, koláčů
a cukrovinek
BCCI Mezinárodní kreditní a obchodní banka
BCCIHE Středisko Bostonské koleje pro mezinárodní vysokoškolské vzdělávání
BCD Knihovna a dokumentační středisko
BCE Bakalář stavebního inženýrství, Bakalář chemické technologie
BCL Bakalář občanského práva
BCLT Obchodní konzultační a logistická příprava
BCS Britská kalibrační služba
BCh Bakalář chirurgie
BCom Bakalář zahraničního obchodu
BComSc Bakalář zahraničního obchodu
BComm Bakalář zahraničního obchodu
BD Bakalář bohosloví
BDP Knihovna pedagogické dokumentace
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BDS Bakalář zubní chirurgie
BE Bakalář strojírenství
BEC Rada pro obchodní vzdělávání
BECTA Britská agentura pro vzdělávací a komunikační techniku
BEI Rejstřík britských a mezinárodních periodik
z oblasti vzdělávání, Rejstřík britských (a mezinárodních) periodik z oblasti vzdělávání
BEMAS Britská společnost pro řízení a správu ve
vzdělávání
BERA Britské sdružení pro pedagogický výzkum,
Britské sdružení pedagogického výzkumu
BESA Britská asociace školských dodavatelů
BEST Společné budování vynikajících škol
BEd Bakalář pedagogiky
BEng Bakalář strojírenství
BGT Příprava pro rozvoj podnikání
BIC Obchodní a informační středisko
BIM Britský institut řízení
BIOMED Program biolékařského a zdravotnického
výzkumu
BIOTECh Biotechnologický výzkumný program
BIS Banka pro mezinárodní platby
BIT Dvojková číslice, Kancelář pro mezinárodní
spolupráci ve výzkumu a v technice
BIZ Obchodní informační zóna
BL Bakalář práva, Bakalář literárních věd
BLAISE Automatizovaná informační služba Britské
knihovny
BLEU Hospodářská unie Belgie a Lucemburska
BLK Komise spolku a zemí pro plánování vzdělávání
a pro podporu výzkumu
BLit Bakalář literárních věd
BLitt Bakalář literárních věd
BM Bakalář lékařství, Bakalář hudebních nauk
BME Bakalář důlního inženýrství
BMet Bakalář metalurgie
BMus Bakalář hudebních nauk
BOLA Archiv otevřeného obchodního vzdělávání
BPhil Bakalář filozofie
BRAIN Základní výzkum adaptivního intelektu a
počítačů schopných učení
BREVET Komise pro výzkum v evropském odborném vzdělávání a přípravě
BRIDGE Biotechnologický výzkum pro inovace,
vývoj a růst v Evropě
BRIE Běloruský výzkumný pedagogický ústav
BRITE Základní výzkum v průmyslových technologiích pro Evropu
BS Bakalář chirurgie, Britský standard
BSA Agentura pro základní dovednosti
BSAI Iniciativa pro uznávání základních dovedností
BSF Černomořská univerzitní nadace
BSI Britský normalizační úřad
BSc Bakalář přírodních věd
BTEC Rada pro vzdělávání obchodníků a techniků

BTM Odborné vysvědčení o řemeslné způsobilosti
BTSD Základní příprava pro rozvoj dovedností
BTh Bakalář teologie
BUSINET Síť obchodních škol Evropského společenství
BVCA Britské sdružení rizikového kapitálu
BYC Britská rada pro mládež
C&G Město a cechy
CA Vojenská kolej
CAAE Kanadské sdružení pro vzdělávání dospělých
CAAPE Hodnocení programovaných cvičení s pomocí počítače
CAAT Koleje pro užité umění a technologii
CAB Poradní úřad pro občany
CACA Autorizované sdružení certifikovaných účetních
CACC Rada pro akreditaci korespondenčních kolejí
CACE Ústřední poradní výbor pro vzdělávání
CACREP Rada pro akreditaci poradenství a příbuzných vzdělávacích programů, Rada pro adreditaci
poradenství a příbuzných vzdělávacích programů
CAD Projektování s pomocí počítače
CADE Kanadské sdružení pro distanční vzdělávání
CAE Osvědčení z pokročilé angličtiny, Kolej pro
pokročilé vzdělávání
CAGE Anglická gramatika s pomocí počítače
CAHPER Kanadské sdružení pro zdraví, tělesnou
výchovu a rekreaci
CAI Vyučování s pomocí počítače
CAL Učení s pomocí počítače
CALECO Učení s pomocí počítače v ekonomii
CALL Jazyková výuka s pomocí počítače
CALLMI Počítačem zpracovaná informace o místním trhu práce
CALM Učení s pomocí počítače v matematice
CAM Výroba s pomocí počítače
CAN Týrání a zanedbávání dětí
CAO Hlavní administrativní úředník, Centrální úřad
pro imatrikulace
CAP Společná zemědělská politika
CARE Středisko pro aplikovaný výzkum ve vzdělávání
CARNEID Karibská síť vzdělávacích inovací pro
rozvoj
CAS Centrální systém aplikací
CASE Rada pro zdokonalování a podporu vzdělávání,
Kampaň na podporu státního vzdělávání
CASID Kanadská asociace studia mezinárodního
vývoje
CAST Poradní a podpůrný tým pro kurikulum
CASTME Sdružení vyučujících přírodních věd,
techniky a matematiky Britského společenství národů
CAT Shromažďování a přenos kreditů, Kolej pokročilé technologie
CATE Rada pro uznávání učitelského vzdělání
CATI Počítačem podporované telefonické interview
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