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 Badanie zostało zrealizowane  

    na zlecenie Instytutu Badań Edukacyjnych. 

 

 Czas realizacji badania: 

    październik 2011 – kwiecień 2012.  



Kwalifikacja – funkcjonujące obecnie  

 świadectwa, dyplomy, certyfikaty potwierdzające 

uzyskane kompetencje  

Zapewnianie jakości kwalifikacji – ogół działań 

podejmowanych w celu zagwarantowania 

wiarygodności kwalifikacji  

budowanie zaufania do kwalifikacji 

 



Cel badania 
 

 Diagnoza  funkc jonu jących  rozw iązań  w zakres ie  

zapewn ian ia  jakośc i  kwa l i f i kac j i   

 poza  fo rma lnym sys temem edukac j i ,   

 ze  szczegó lnym uwzg lędn ien iem  

 procedur  po tw ie rdzan ia  e fek tów uczen ia  s ię  



Pierwszy cel szczegółowy 
 Uzyskanie wiedzy na temat rozwiązań w zakresie 

zapewniania jakości kwalifikacji  
 poza formalnym systemem edukacji w Polsce 
 
 

Drugi cel szczegółowy 
 Uzyskanie wiedzy na temat rozwiązań w zakresie 

zapewniania jakości kwalifikacji  
 poza formalnym systemem edukacji  
 w wybranych krajach europejskich                         
  
 

 

 

 



Metodologia badania 

Raport 
końcowy 

Analiza 
dokumentów 

Badanie IDI 

Studium 
przypadku 



 Polska Izba Firm Szkoleniowych (PIFS) oraz instytucje 
w niej zrzeszone 

 Inicjatywy walidacji oraz koordynujące je instytucje 

 KOWEZiU, PARP 

 

35 wywiadów pogłębionych 

 

 

 

 



 Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 
czerwca 2009 w sprawie ustanowienie europejskich 
ram odniesienie na rzecz zapewniania jakości             
w kształceniu i szkoleniu zawodowym – 
EQARF/EQAVET 

 

 Europejskie wskazówki dotyczące walidacji uczenia się 
pozaformalnego i nieformalnego –                    
Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia 
Zawodowego (CEDEFOP), 2009 



EQARF/EQAVET  
 

Planowanie 

Realizacja 

Ewaluacja 

Przegląd 



Wytyczne CEDEFOP 

Kontrola 
procesu 
walidacji 

Ocena 
kompetencji 
kandydata 

Ukierunko-
wanie 

kandydata 



Ukierunkowanie kandydatów 
 

 Dostępność informacji 

 Doradztwo – wskazówki i porady 

 Polityka prywatności i poufności 

 Indywidualne podejście 



Ocena kompetencji kandydatów 
 

 Przejrzyste, odpowiednio dobrane i wystandaryzowane 
kryteria oceny 

 Odpowiednie kompetencje osób oceniających 

 Transparentność procesu 

 

 



Ocena kompetencji kandydatów 

 Zapewnienie odpowiednich warunków,                          
w których przeprowadzana jest ocena 

 Dokumentowanie procesu 

 Procedury odwoławcze 



Kontrola procesu walidacji 

 Kontrola całego procesu lub wskazanej części procesu 

 Dostępność informacje dotyczących ukierunkowywania        
i oceny 

 Kontrola analityczna – wskazanie koniecznych zmiany 

 Uwzględnianie opinii uczestników i osób oceniających 



Rozumienie jakości kwalifikacji 

 

 
 
- Instytucje szkolące 
 
- Instytucje walidujące 



Rozumienie jakości kwalifikacji 

 Zadowolenie klientów 

 

 Spełnianie standardów minimalnych/optymalnych 

 



Rozumienie jakości kwalifikacji 
 

normatywno-
kognitywny 

 

 
 
-Instytucje szkolące 
 
- Instytucje walidujące 



Rozumienie jakości kwalifikacji 

 Realizowanie przepisów prawa 

 

 Realizowanie oczekiwań pracodawców 



Od czego zależy jakość kwalifikacji? 

 Poziom kompetencji nauczycieli, trenerów  

Właściwe określenie potrzeb i kompetencji osób 
szkolących się i potwierdzających kompetencje 

 Dopasowanie oferty do wymagań rynku pracy 



Od czego zależy jakość kwalifikacji? 

Motywacje osób zdobywających kompetencje 

 Postawa i zasobność pracodawców 

 Koncentracja na praktyce w procesie kształcenia i 
potwierdzania kompetencji 

 



Zapewnianie jakości szkoleń 

 intuicyjne, zdroworozsądkowe 

 nieformalne 

 wybiórcze 

 

 



Instytucje szkoleniowe – planowanie  

 Duże instytucje, licencjonowane – rozwiązania 
systemowe  

 Instytucje małe i średnie – brak rozwiązań 
systemowych 

 

 

 



Instytucje szkoleniowe – planowanie  

 Analiza popytu na kompetencje i kwalifikacje 

 Rezygnowanie z określania potrzeb i kompetencji 
uczestników szkoleń ze względów finansowych 

 



Instytucje szkoleniowe – realizacja 

 Niewystarczające sposoby zapewniania jakości 
kompetencji trenerów –  ograniczone działania 
instytucjonalne 

 Indywidualne działania trenerów  

 

 



Instytucje szkoleniowe – realizacja 

 Programy szkoleń = wiedza trenerów 

  Brak określonych wymagań wobec formy i treści 
programów szkoleń 

 Brak procedur dopuszczania programów do realizacji 

 



Instytucje szkoleniowe – realizacja 

 Warunki prowadzenia szkoleń –              
najlepiej uporządkowany aspekt 
zapewniania jakości szkoleń 

 



Instytucje szkoleniowe – ewaluacja 
 i przegląd 

 Pojedyncze metody/narzędzia ewaluacji szkoleń 

 Brak procedur upubliczniania i wykorzystania wyników 
ewaluacji 

 



Instytucje szkoleniowe – ewaluacja 
 i przegląd 

 Brak zapotrzebowania na zewnętrzną ewaluację 

 Uciążliwe procedury akredytacji 

 Rozbudowane procedury ewaluacji wewnętrznej i 
zewnętrznej – duże firmy funkcjonujące na licencji 

 



Zapewnianie jakości walidacji 

 Zróżnicowanie podmiotów przeprowadzających 
walidację 

 Inicjatywy walidacji z długą tradycją, powtarzane 
cyklicznie 

 Inicjatywy walidacji mające charakter jednorazowych 
projektów 

Brak wspólnych zasad zapewniania 
jakości kwalifikacji  



Inicjatywy walidacji uregulowane 
prawem 

 Egzaminy w izbach rzemieślniczych 

 Egzaminy kwalifikacyjne 

 Egzaminy branżowe – energetyka, księgowość 



Ukierunkowanie kandydatów 

 Działania projakościowe są tu najsłabiej rozwinięte – 

brak regulacji prawnych, skala walidacji 

 Ukierunkowanie kandydatów nie zawsze jest 

rozpoznawane jako część walidacji 

 



Ukierunkowanie kandydatów 

 Najlepiej rozwinięta jest część informacyjna 

 

 Działania nieformalne – indywidualne rozmowy  

z kandydatami 

 



Ocena kompetencji kandydatów 

Szczegółowe regulacje prawne 

 Skład komisji egzaminacyjnych, zapisy zapobiegające 
konfliktom interesów  

 Procedura przygotowywania pytań i zadań 
egzaminacyjnych 

 Metody oceny kompetencji i kryteria oceny 

 

 



Ocena kompetencji kandydatów 

 Procedury odwoławcze 

 Prowadzenie dokumentacji  

 Miejsce i warunki przeprowadzania egzaminów 

 Czas trwania egzaminów 

 



Kontrola procesu walidacji 

 Kontrola zewnętrzna sprawowana przez instytucje 

publiczne 

 Kontrola inspekcyjna, sprawozdawcza, statystyczna 

W niektórych przypadkach kontrola w postaci audytów 

i wizytacji nie jest realizowana 

    

 



Kontrola procesu walidacji 

 Brak nastawienia na efekty uczenia się  

 Brak wewnętrznych rozwiązań systemowych 

 ISO – funkcja porządkująca  

 Działania nieformalne 

 



Inicjatywy walidacji nieuregulowane 
prawem 

Walidacja w obrębie różnych sektorów gospodarki 

Własne procedury walidacji lub oparte na licencji 
instytucji międzynarodowych 

 Różna skala walidacji – od kilku do kilku tysięcy 
rocznie 

 



Ukierunkowanie kandydatów 

Bardzo duży nacisk na wszystkie elementy etapu 
ukierunkowania 

 Przejrzyste przewodniki dla kandydatów  

 Praca z doradcą, konsultacje, warsztaty – określona 
forma, cel, liczba godzin 



Ocena kompetencji kandydatów 

 Procedura, metody, kryteria opisane w przewodnikach 
i na stronach internetowych 

 Zróżnicowane metody oceny 

Opisane procedury tworzenia i doboru pytań i zadań 

 



Ocena kompetencji kandydatów 

Transparentne prace komisji egzaminacyjnych 

 Zróżnicowany określony skład komisji  

 Opisana procedura prac komisji z uwzględnieniem 
sytuacji konfliktowych/kryzysowych 

 Opisane i funkcjonujące procedury odwoławcze 

 



Ocena kompetencji kandydatów 

Transparentne informacje o egzaminatorach i dla 
egzaminatorów  

 Sprecyzowane wymagania wobec egzaminatorów 

 Nacisk na rozwój egzaminatorów – szkolenia, 
certyfikaty 

 Stały monitoring pracy egzaminatorów 

 

 



Kontrola procesu walidacji 

Zewnętrzna kontrola procesu walidacji 

 Akredytacja – procedur, egzaminatorów, instytucji  

 Ewaluacja instytucji licencjonującej – analiza 
przebiegu egzaminu, rekomendowane zmiany 

 

 



Kontrola procesu walidacji 

Wewnętrzna kontrola procesu walidacji – słabiej 
rozwinięta i mniej usystematyzowana 

 Procedury monitorowania procesu walidacji 

 Procedury monitorowania warunków egzaminowania 

 Kontrola wyników procedury egzaminacyjnej  



Podsumowanie – zapewnianie jakości 
walidacji 

 Rozwinięte zewnętrzne mechanizmy zapewniania 
jakości – przede wszystkim kontrola 

 Słabiej rozwinięte mechanizmy wewnętrzne – 
systemowe 

 Słabo rozwinięty aspekt gromadzenie opinii od 
uczestników procesu 

 Niejasny udział interesariuszy 



Podsumowanie – zapewnianie jakości 
walidacji 

Mechanizmy zapewniania jakości są bardziej  przejrzyste 
i lepiej rozwinięte w: 

 instytucjach, które regularnie przeprowadzają 
walidację 

 w instytucjach, które przeprowadzają walidacje 
nieuregulowane prawem  

 



Zapewnianie jakości walidacji  
w wybranych krajach 

6 państw europejskich:  

 Francja 

 Holandia 

 Norwegia 

 Niemcy 

 Wielka Brytania (Anglia, Walia, Irlandia Północna) 

 Szkocja 

 

 



Zapewnianie jakości walidacji  
w wybranych krajach 

 Rozwiązania systemowe w zakresie potwierdzania 
kompetencji uzyskanych poza formalnym systemem 
edukacji 

Wspólne zasady walidacji i jakości walidacji na 
poziomie systemu/systemów walidacji 

 

 



Zapewnianie jakości walidacji  
w wybranych krajach 

 Zewnętrzny nadzór nad procesem walidacji – 
instytucje centralne/regionalne 

 Procedury, kryteria i zasady dopuszczania instytucji do 
przeprowadzania walidacji 

 Jakość walidacji uzależniona od jakości etapu 
ukierunkowania kandydatów 

 



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 
 
 

Dziękuję za uwagę! 

Magdalena Dybaś 
 
m.dybas@ibe.edu.pl 
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