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Už víte, co budete dělat po absolvování školy?

Zaměstnání? Zahraniční stáž? Další studium? 

S certifikátem to bude jednodušší!

Vaše škola má certifikaci IES,  a proto i VY můžete získat svůj 
IES certifikát, který uplatníte u jakéhokoliv zaměstnavatele 
v tuzemsku nebo v zahraničí.

Pro středoškoláky: IES certifikát využijete, i když půjdete na vysokou školu. Během 
vysokoškolského studia se Vám bude hodit při hledání brigád a stáží. Zaměstnavatele budou 
zajímat všechny Vaše dokumenty o studiu.

Pro vysokoškoláky: IES certifikát využijete také u nejprestižnějších světových zaměst
navatelů a u nejlepších zaměstnavatelů dle národních žebříčků. 

Kde chcete pracovat? 
Informujeme všechny zaměstnavatele!
O IES certifikátech jsou informovány tisíce zaměstnavatelů, ale je možné, že ten Váš potencio
nální ne. Pokud víte, kde chcete pracovat (může to být i více firem), podívejte se na web IES 
(odkaz „uplatnění IES certifikátů“) a ověřte si, zda jsou mezi informovanými subjekty zaměstna
vatelé, kteří Vás zajímají. Pokud je tam nenajdete, okamžitě to sdělte škole nebo napište přímo 
nám na ies@iesinfo.com. My zajistíme, aby se informace k zaměstnavatelům dostala dříve, než je 
s IES certifikátem navštívíte. 



Pracujem v českej spoločnosti v oblasti internetového predaja, 
sme jedným z najsilnejších na trhu. Moja pozícia je post zástupcu 
 leadra zákazníckého servisu, teda práca založená na každoden
nom kontakte zo zákazníkmi, riešenie krízových situácií a vzdeláva
nie a školenie kolegov. Certifikát IES mi nesmierne pomohol, na
koľko na tento post hľadali človeka s vysokoškolským vzdelaním, 
ktoré ja nemám. Podľa ich vyjadrenia, certifikát bol pre nich záru
kou, že moja práca bude založená na kvalite, a že moje vzdelanie 
spĺňa viac ako len „klasickú maturitu“. 
Katarína Bodnárová,  
absolventka SOŠ podnikania Prešov, Slovensko

IESCertificate is the “lucky ticket” may contribute to my PLAB score 
I am going to pass in UK to get the professional degree of the first 
level. Mehta Saket Kumar,
Crimea is too far from India and not all there hear and know about 
CSMU. IESCertificate helps me to be recognized as the graduate 
from the University of the high education quality. 
Prajapati Vimal Kumar,
IESCertificate solidifies CSMU diploma and rises my chance to get 
a position at the good clinic. 
Prajapati Priyanka, 
Indian graduates of the Medical Academy named after S.I. 
Georgievsky of V.I. Vernadsky Crimean Federal University, Simferopol

Díky certifikátu IES jsem neměla sebemenší problém s hledáním 
práce a svým uplatněním. Nyní pracuji na pozici farmaceutického 
technika v lékárně v anglickém Dartfordu. Mám na starosti veškeré 
léky a vyřizování žádostí domovů a nemocnic na léky a ostatní 
zdravotnický materiál i komunikaci s pojišťovnami ohledně receptů 
a řidiči ohledně rozvozu léků do domovů, nemocnic a lidem do 
domu. Takže ještě jednou mnohokrát děkuji.
Jana Novotná,  
absolventka VOŠ zdravotnické Olomouc, Česká republika

V roce 2006 jsem odmaturoval na Střední průmyslové škole v Ko
márně na Slovensku. Samozřejmě jsem si objednal Váš certifikát, 
abych si ověřil, že je moje škola na mezinárodně akceptované 
úrovni. Na Slovensku a v Maďarsku certifikát uznali bez problému 
a nabídli mi lepší pracovní místo. Byla to pro mě velká výhoda.
Dávid Botlík,  
absolvent studijního oboru Strojírenství 

Reference Reference 
Our university considers the project of the collaboration with the 
International Education Society (IES) as the great opportunity to 
be involved into Universities world. It is of big responsibility, and 
requires efforts from CSMU educators and students to satisfy IES
Certificate gained of the very high category. This encourages eve
rybody in CSMU to progress and contribute to CSMU development. 
The consolidation of IES – CSMU cooperation is one from the priori
ties of CSMU development strategy.
Medical Academy named after S.I. Georgievsky of V.I. Vernadsky 
Crimean Federal University, Simferopol

We have issued more than 1,650 certificates during our cooperation 
with IES. Thanks to the certificates, our students have a bigger 
chance at the Polish and even international labour market.
Katowice School of Economics in Katowice, Poland

We are really proud of our long and fruitful cooperation with the 
International Education Society! It contributes greatly to the develop
ment of international relations of Makiyivka Institute of Economics 
and Humanities in the field of higher education, thus improving the 
quality of educational services, and maintaining a positive image of 
the higher education institution of the university level in the region. 
In addition, to be issued an international certificate of IES is a pow
erful incentive for active learning and research activities of our stu
dents. We do admit that the IES staff are good and reliable partners 
in our educational activity!
Makiyivka Institute of Economics and Humanities, Makiyivka, 
Ukraine

In the context of globalization and Russian internationalisation, 
international acknowledgement of an educational institution and its 
diploma becomes a must. More than 130 students of our school 
have already obtained the international IES certificate. Some of our 
students even got a job in Europe, America or Turkey. The IES com
pany proved to be a reliable and stable partner, providing profes
sional approach and in this way, it proves its high professional sta
tus. We definitely recommend International Education Society (IES) 
as a competent organization in the field of educational programmes 
evaluation.
Voronezh Institute of High Technologies in Voronezh, Russia
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The process of certification helped us define our strengths and 
weaknesses. Thanks to certification and international evaluation of 
our educational programmes, we have noted a bigger interest in our 
school. The candidates appreciate the possibility to obtain the inter
national IES certificate.
Colegiul Tehnic Energetic, Constanta, Romania

“I‘m happy to be working for the ‘International Airlines of Ukraine’ 
company, having previously passed testing and an interview in 
English! Many thanks to my professors and instructors, and I am 
very grateful to the International Education Society, the certificate 
of which appeared a powerful argument for signing a contract with 
me!” 
Ruban Diana,  
graduate of Makiyivka Institute of Economics and Humanities, 
Makiyivka, Ukraine

“I have worked for several years as a manager for ‘AlexSkhid’ 
company. This year I have graduated from Makiyivka Institute of 
Economics and Humanities with a diploma of an economist in ac
counting and auditing. Together with a university diploma I received 
the IES certificate of international recognition. Thanks to these 
documents I was promoted to the position of senior manager re
sponsible for foreign trade and I do hope success will attend me in 
my future career”.
Shokhin Denis,  
graduate of Makiyivka Institute of Economics and Humanities, 
Makiyivka, Ukraine

“From time to time a question crops up as to the rating of your uni
versity, because, unfortunately, in Europe and the USA there is too 
little information about Ukrainian universities. In cases like these 
the IES certificate is almost 100 percent guarantee that you will be 
understood, recognized and appreciated. An external surety always 
proves to be weighty”.
Aleksey Lysenko,  
graduate of Makiyivka Institute of Economics and Humanities, 
Makiyivka, Ukraine

Certifikácia je istou garanciou kvality vzdelávania s možnosťou   
medzinárodného porovnania. Každoročně si IES certifikát objedná 
viac ako 50 absolventov.
Stredná zdravotnícka škola, Košice, Slovensko 

Od roku 1998 každoročně žiadame IES o 15 – 50 ks medzinárod
ných certifikátov. Byť nositeľom medzinárodného certifikátu IES 
je veľké pozitivum. Absolventi nemusia v zahraničí pracovať len 
vo veľkoskladoch a jako aupair. Sú plne kvalifikovaní a k tomu aj 
primerane ohodnotení. Využili sme aj spôsob financovania certi
fikátu – žiaci si od prvého ročníka šetria financie na účet k tomu 
zriadený. 
Stredná odborná škola, Svit, Slovensko

Při setkáních s absolventy dostáváme od držitelů certifikátu IES 
vždy pozitivní informaci o významu a důležitosti certifikátu v sou
vislosti s přijetím do zaměstnání a uplatněním se na trhu práce. 
Certifikát pomohl absolventům k přijetí, jak do tuzemských firem, 
tak firem se zahraniční účastí na našem trhu práce. Navíc v zahra
ničních firmách je finanční ohodnocení adekvátní k uznání kvality 
vzdělávání v certifikovaných oborech. V tuzemských firmách do
chází i k rychlejšímu kariérovému postupu na pozicích, které odpo
vídají vzdělání v certifikovaném oboru. 
Střední průmyslová škola a SOU, Pelhřimov, Česká republika

Již třetím rokem spolupracujeme s International Education Society 
(IES) a s jejich profesionalitou jsme nadmíru spokojeni. Ročně 
naše instituce vydá cca 70 IES certifikátů. Certifikace IES zvýšila 
nejen prestiž našich programů MBA a LL.M., ale také zájem o stu
dium postgraduálních programů nabízených naší institucí. Vysoká 
prestiž programů Ústavu práva a právní vědy, o.p.s. zajišťovaná 
10letou stabilitou BBA, MBA a LL.M. vzdělávacích programů a me
zinárodními akreditacemi a certifikacemi IADL a SGS a spoluprací 
s European Business School SE dostává v podobě nadnárodní 
certifikace International Education Society (IES) punc jedné z nej
kvalitnějších profesních institucí v celé České republice. 
Ústav práva a právní vědy, Praha, Česká republika
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Vaše škola získala mezinárodní certifikaci IES u International Education 
Society (IES), London, která již od roku 1997 certifikuje výhradně vzdělávací instituce, a to přede
vším ve východní a střední Evropě. Výsledkem certifikace školy je kvalitativní hodnocení její úrov
ně, která je vyjádřena ratingem. Jedná se o určitý stupeň z 12bodové hodnotící stupnice. Kvalita 
školy je pravidelně ověřována a její rating je každoročně aktualizován. 

Certifikace školy je nejvíc užitečná pro studenty. Díky certifikaci mají úspěšní absolventi školy 
příležitost získat uznávaný dokument – IES certifikát. Tento certifikát prostřednictvím ratingu 
dokladuje úroveň školy a tvoří tak společně s diplomem z VŠ, vysvědčením ze střední školy, vý
učním listem, případně dalšími dokumenty, ucelenou informaci pro budoucího zaměstnavatele. 
Certifikát nehodnotí Vás, ale úroveň školy, kterou studujete! 

IES certifikát je výborně uplatnitelný na domácím i zahraničním trhu práce. Každému je srozu
mitelný, protože je standardně vydáván v úředním jazyce a angličtině. Dle potřeby si lze vybrat 
z téměř 30 jazyků. Kromě informace o úrovni školy v daném roce obsahuje IES certifikát rovněž 
dvojjazyčnou přílohu specifikující profil absolventa, což jsou pro zaměstnavatele důležité informa
ce o náplni studia a konkrétních odborných znalostech a dovednostech držitele certifikátu. 

Vlastnictví IES certifikátu jednoznačně zvyšuje šanci na získání 
zaměstnání, protože jeho držitel má na pracovním trhu logickou 
konkurenční výhodu před absolventy škol necertifikovaných.
IES certifikát je z důvodu ochrany před paděláním opatřen ochrannými prvky – pečetí se zlato
ražbou a hologramem. Identitu certifikátu a jeho vlastnictví konkrétní osobou lze také snadno 
ověřit prostřednictvím internetu. Potenciální zaměstnavatel tak může okamžitě zkontrolovat pravost 
certifikátu. 

První podmínkou pro získání IES certifikátu je úspěšné ukončení studia, tzn. složení závěrečných 
zkoušek (státnice, maturita, výuční list). Druhou podmínkou je uhrazení poplatku, jehož výši určuje 
škola. 

Důležité upozornění: IES certifikát lze samozřejmě použít kdykoliv v produktivním 
věku, to znamená, že svému držiteli může pomáhat příštích několik desítek let. Proto je rozumné 
certifikát dobře uschovat společně s vysvědčením.

IES je registrována v Anglii. Vaše dotazy zodpoví kancelář klientského centra v Brně v České 
republice, kde sídlí také management IES. Komunikujeme česky, anglicky, rusky a španělsky.

International Education Society Ltd. 
207 Regent Street, London, W1B 3HH, Great Britain 
Company number: 05209753

Clients’ Centre & Management: 
International Education Society Ltd. – org. složka, Horní 32, Brno 639 00, Czech Republic 
Company number: 26943948

www.iescertificate.com; email: ies@iesinfo.com;  
tel.: +420 543 215 281, +420 543 215 282, +420 731 507 874




