
Polska Rama Kwalifikacji  

Instytut Badań Edukacyjnych 

 
w ramach projektu „Opracowanie założeń merytorycznych i 

instytucjonalnych wdrażania KRK oraz Krajowego Rejestru Kwalifikacji dla 
uczenia się przez całe życie” 

Priorytet III poddziałanie 3.4.1 PO KL 



Konieczność uczenia się 
przez całe życie 

Globalizacja 

Zmiany technologiczne 

Zmiany demograficzne 

Zmiany na rynku pracy 

 

 

  



Budowa krajowego systemu kwalifikacji 

 Uczenie się przez całe życie jest niezbędnym 
elementem strategii indywidualnego sukcesu. 

  Europejska Rama Kwalifikacji (ERK) to przyjęty w UE 
układ odniesienia umożliwiający porównywanie 
kwalifikacji uzyskiwanych w różnych krajach. 

 

 



ERK jako sposób komunikowania się 
krajowych systemów kwalifikacji 
 W ERK wyróżniono osiem poziomów kwalifikacji 

określonych za pomocą wymagań dotyczących 
efektów uczenia się.  

 

 



Polska Rama Kwalifikacji (PRK) 

 Polska, tak jak inne kraje Unii Europejskiej, zmienia 
podejście do edukacji, wzmacnia powiązania 
pomiędzy edukacją a rynkiem pracy, wspiera 
mobilność pracowników i uelastycznia proces 
pozyskiwania kwalifikacji. 

 

 

 

 Polska Rama Kwalifikacji umożliwi łatwy, 
nieskrępowany rozwój zawodowy i osobisty na 
dowolnym etapie życia. 

 

 

 



Polska Rama Kwalifikacji (PRK) 
  Polska Rama Kwalifikacji to opis relacji między 

kwalifikacjami zawierający ich hierarchię, umieszczoną 
na ośmiu poziomach, na których wymagane są różne 
efekty uczenia się osiągane na drodze edukacji 
formalnej, pozaformalnej lub nieformalnej.  

 



Polska Rama Kwalifikacji  
to możliwość zdobywania 
dyplomów, certyfikatów,  
świadectw  
bez względu na: 

• formę kształcenia  
(w szkole,  
poza szkołą) 

• czas kształcenia 

 

 



edukacja formalna – szkoły, uczelnie, inne instytucje 
kształcące 

edukacja pozaformalna  
– szkolenia, staże, kursy 

uczenie się nieformalne  
– w pracy, życiu codziennym,  
z książek, internetu,  
od znajomych 



Efekty projektu 

 Opracowanie ostatecznego projektu Polskiej Ramy 
Kwalifikacji, obejmującego efekty uczenia się 
zdobywane na różnych poziomach edukacji ogólnej, 
wyższej i zawodowej.  

  Projekt PRK będzie zawierać tabelę deskryptorów, 
czyli opisy wymaganych efektów uczenia się (wiedzy, 
umiejętności i kompetencji społecznych) na każdym 
poziomie kwalifikacji.  

 



Efekty projektu 

 Przygotowanie polskiego raportu referencyjnego, 
czyli odniesienie PRK do Europejskiej Ramy 
Kwalifikacji. Prace odbywają się ze wsparciem 
ekspertów międzynarodowych. 

 Opracowanie ogólnych założeń krajowego systemu 
kwalifikacji i krajowego rejestru kwalifikacji z 
uwzględnieniem rekomendacji wynikających z 
doświadczeń międzynarodowych w zakresie 
wprowadzania ram krajowych do wykorzystania w 
budowaniu PRK/KSK w Polsce.  



Efekty projektu 

 Upowszechnienie idei KRK oraz promocja strategii 
uczenia się przez całe życie, czyli stworzenie zaplecza 
społecznego sprzyjającego wdrożeniu KRK w Polsce. 
W tym portal Polskiej Ramy Kwalifikacji, będący 
źródłem informacji o tym, jakie kwalifikacje na jakim 
poziomie są w Polsce dostępne i jak je można 
uzyskać. 

 



Zadanie realizowane jest poprzez 
 
 Badania i analizy, których wyniki są pomocne do 

zaprojektowania spójnego systemu kwalifikacji w Polsce. 

 Debatę społeczną, która pozwala na uwzględnienie 
stanowiska uczestników systemu kwalifikacji  i skorzystanie 
z ich doświadczeń. 

 Wykorzystanie wiedzy ekspertów, zarówno krajowych, 
jak i międzynarodowych. 

Efekty prac są systematycznie przedstawiane Komitetowi 
Sterującemu ds. Krajowych Ram Kwalifikacji dla uczenia się 
przez całe życie.  



Projekt systemowy „Opracowanie założeń merytorycznych i instytucjonalnych 
wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji oraz Krajowego Rejestru Kwalifikacji  
dla uczenia się przez całe życie” 
 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego 
 
Instytut Badań Edukacyjnych 
Biuro Projektu Krajowych Ram Kwalifikacji 
ul. Górczewska 8, 01-180 Warszawa 
tel.: (22) 241 71 70, e-mail: krkbiuro@ibe.edu.pl 
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