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1. Wprowadzenie 

Australia, szósty pod względem powierzchni kraj świata – m.in. ze względu na dużą liczbę 

przybywających do tego kraju imigrantów
1
, a także ogromną popularność australijskich uczelni 

wyższych wśród studentów z zagranicy (w tej kategorii Australia znajduje się na świecie na trzecim 

miejscu, po USA i Wielkiej Brytanii)
2
 – była jednym z pierwszych miejsc na świecie (obok Nowej 

Zelandii, RPA oraz Szkocji), w których powstała ułatwiająca przenoszenie i akumulację osiągnięć 

narodowa rama kwalifikacji. Australijska Rama Kwalifikacji opiera się na dokładnie opisanych 

efektach uczenia się. 

Australijska Rama Kwalifikacji (the Australian Qualifications Framework – AQF) została oficjalnie 

przyjęta 1 stycznia 1995 roku. AQF zastąpiła funkcjonujący w latach 1990-1995 Rejestr 

Australijskiego Szkolnictwa Wyższego (Register of Australian Tertiary Education). Pełne wdrożenie 

Australijskiej Ramy Kwalifikacji zajęło pięć lat. W 2009 roku zaczął się proces uaktualniana AQF 

tak, aby opisy poszczególnych poziomów kwalifikacji – opartych na efektach uczenia się – były jak 

najbardziej aktualne. Wdrażanie zrewidowanej AQF rozpoczęło się 1 lipca 2011 roku. 1 stycznia 

2013 roku zaczęto zaś ponownie wprowadzać poprawki uaktualniające do Australijskiej Ramy 

Kwalifikacji. Termin pełnego wdrożenia w życie wszystkich zmian upływa 31 grudnia 2014 roku
3
. 

Celem ekspertów i ekspertów odpowiedzialnych za aktualizację Australijskiej Ramy Kwalifikacji jest 

stworzenie nowoczesnej i elastycznej ramy kwalifikacji, która
4
: 

 przyczynia się do rozwoju gospodarczego poprzez wspieranie zdobywania 

nowoczesnych, spójnych oraz ważnych dla całego kraju kwalifikacji poprzez budowanie 

zaufania do systemu kwalifikacji; 

 zapewnia możliwości rozwoju i buduje ścieżki rozwoju, dzięki którym ludzie mogą łatwo 

zdobywać nowe kwalifikacje, a co za tym idzie, mogą łatwiej poruszać się po różnych 

sektorach edukacji i szkolenia zawodowego, a także po różnych sektorach rynku pracy; 

 wspiera uczenie się przez całe życie poprzez tworzenie podstaw do realizacji celów 

edukacyjnych oraz walidacji i certyfikacji wcześniej osiągniętych kompetencji – 

niezależnie od sposobu uczenia się; 

 wzmacnia narodowe systemy zapewniania jakości kształcenia oraz szkolenia 

zawodowego; 

 wspiera mobilność absolwentów oraz pracowników nie tylko na krajowym, ale również 

na międzynarodowym rynku pracy poprzez zwiększenie wartości kwalifikacji oraz 

możliwości ich porównywania; 

 umożliwia porównanie Australijskiej Ramy Kwalifikacji z międzynarodowymi ramami 

kwalifikacji;  

 

                                                 

1
   Szacuje się, że co czwarty mieszkaniec Australii urodził się poza granicami tego kraju; 

2
  Raport “Education at a Glance: OECD Indicators 2012”, COUNTRYNOTE Australia, s. 3; 

3
  “AQF Implementation Workshops. VET and HE Providers”, Ann Doolette, Di Booker, AQF 

Council, February-March 2013. 
4
  Raport: Australian Qualifications Framework. Second Edition. Australian Qualifications 

Framework Council, styczeń 2013; s. 9. 
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Australia jest federacyjną monarchią konstytucyjną. Odpowiedzialność za edukację podzielona jest 

między władze federalne a władze stanowe - w związku z tym kwestie użycia Australijskiej Ramy 

Kwalifikacji czy sposobów rejestracji instytucji uprawnionych do nadawania kwalifikacji regulują nie 

tylko przepisy ogólnokrajowe, ale również odrębne przepisy stanowe.  

2. Australijska Rama Kwalifikacji (AQF) 

AQF liczy dziesięć poziomów (poziom 10. oznacza kwalifikacje najwyższe). Poziomy kwalifikacji 

zostały określone  za pomocą trzech kategorii dla poszczególnych charakterystyk poziomów (evel 

deskriptors):  

1. wiedzy (knowledge) – w kontekście AQF wiedzę opisuje się jako ogólną lub 

specjalistyczną, jako wiedzę w jednej dziedzinie pracy lub nauki lub w wielu dziedzinach, od 

wiedzy teoretycznej (abstrakcyjnej) do konkretnej, od wiedzy podstawowej do obszernej;  

2. umiejętności (skills) – w kontekście AQF umiejętności określa się jako kognitywne  

i twórcze (z zastosowaniem myślenia intuicyjnego, logicznego oraz krytycznego), 

praktyczne (w tym zręczność i umiejętność wykorzystanie metod, materiałów, narzędzi oraz 

instrumentów), komunikacyjne (dotyczące umiejętności pisania, mówienia oraz liczenia), 

interpersonalne oraz ogólne; 

3. zdolności do zastosowania zdobytych wiadomości i umiejętności (application of 

knowledge and skills) – w kontekście AQF wyrażane są one w kategoriach autonomii, 

obowiązkowości oraz odpowiedzialności)
5
.  

 

W ramach AQF opracowano 14 typów kwalifikacji – ze wszystkich sektorów edukacji oraz 

kształcenia i szkolenia zawodowego, które przypisano do jednego z dziesięciu poziomów 

(wyjątkiem jest świadectwo ukończenia szkoły średniej drugiego stopnia Senior Secondary 

Certificate of Education, które nie zostało przypisane do żadnego z poziomów). Każdy z typów 

kwalifikacji zawiera informację o czasie nauczania potrzebnym do jej zdobycia (volume of learning).  

Terminologia używana w AQF została zdefiniowana w słowniku terminów związanych z australijską 

ramą kwalifikacji. „Kwalifikacją AQF” nazywa się „rezultat ukończenia akredytowanego programu 

nauczania, który prowadzi do certyfikacji, potwierdzającej, że uczący się nabył efekty uczenia się, 

które zostały opisane w AQF”. „Tytuł kwalifikacji” to „termin używany do określenia rodzaju 

kwalifikacji, poziomu, na którym ona się znajduje oraz kierunku studiów /dyscypliny)”. „Typ 

kwalifikacji” odnosi się zaś do „szerokiej nomenklatury nie dotyczącej konkretnej dyscypliny, 

używanej do opisania każdej kategorii kwalifikacji AQF”.
 6
 

                                                 

5
 Raport: “Australian Qualifications Framework. Second Edition”, s. 11. 

6
 Ibidem, s. 90-101. 
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14  typów kwalifikacji w Australijskiej Ramie Kwalifikacji
7
: 

 

 

 

                                                 

7
  Raport: “Australian Qualifications Framework. Second Edition”. Australian Qualifications Framework 

Council, styczeń 2013, s. 15 - 19; 
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W 1995 r. – po wprowadzeniu Australijskiej Ramy Kwalifikacji – został powołany Komitet Doradczy 

AQF (AQF Advisory Board), który w 2008 r. przekształcono w Radę Australijskiej Ramy Kwalifikacji 

(Australian Qualification Framework Council – AQFC). AQFC  zarządza systemem kwalifikacji, jest 

odpowiedzialna za jego wdrażanie i opracowanie strategii rozwoju tego systemu, a także za kwestie 

związane z przenoszeniem kwalifikacji oraz ich uznawaniem zarówno na poziomie 

ogólnonarodowym, jak i międzynarodowym
8
. AQFC pełni też funkcje doradcze.  

Polityka włączania nowych oraz usuwania typów kwalifikacji do AQF  

Celem tzw. polityki włączania nowych oraz usuwania typów kwalifikacji (AQF Qualification Type 

Addition and Removal Policy) jest sprawienie, aby AQF mogła elastycznie reagować na 

zmieniające się potrzeby edukacji oraz kształcenia i szkolenia zawodowego, a także zapewnienie, 

iż zmiany w strukturze AQF nie zagrażają stabilności oraz spójności Australijskiej Ramy Kwalifikacji. 

Polityka dodawania oraz usuwania typów kwalifikacji wyznacza warunki dla dodawania oraz 

usuwania różnych typów kwalifikacji oraz warunki dla dodawania nazw kwalifikacji i obejmuje 

wszystkie sektory edukacji oraz szkolenia i kształcenia zawodowego
9
. Aby włączyć do AQF nowy 

typ kwalifikacji, musi on
10

: 

 spełniać wymogi zapewniania jakości określone przez rządowe standardy; 

 móc być nadawany przez instytucje wyznaczone do tego zgodnie z przepisami  

o nadawaniu kwalifikacji AQF; 

 być opisany zgodnie z taksonomią efektów uczenia się (wiedzy, umiejętności, zdolności 

do zastosowania zdobytych wiadomości i umiejętności); 

 móc zostać przypisany do istniejącego poziomu AQF; 

 być jasno usytuowany na ścieżkach kształcenia wewnątrz AQF; 

Z formalnym, pisemnym wnioskiem o włączenie do AQF nowego typu kwalifikacji może wnioskować 

każda organizacja, która przeprowadzi wcześniej wszechstronne konsultacje z interesariuszami 

reprezentującymi odpowiednią branżę, profesję, instytucję kształcącą oraz administrację rządową  

i zyska poparcie interesariuszy
11

. Rada Australijskiej Ramy Kwalifikacji (AQF Council) podejmuje 

decyzję o włączenie do AQF nowego typu kwalifikacji jeżeli: nie powiela on już istniejącego typu 

kwalifikacji i odpowiada na zapotrzebowanie konkretnej branży, profesji lub społeczności. 

Każda organizacja może również wystąpić z pisemnym wnioskiem o usunięcie z AQF danego typu 

kwalifikacji – po przeprowadzeniu wszechstronnych konsultacji w interesariuszami reprezentującymi 

odpowiednią branżę, profesję, instytucję kształcącą oraz administrację rządową oraz uzyskaniu ich 

poparcia. Rada Australijskiej Ramy Kwalifikacji podejmie decyzję o usunięciu z AQF danego typu 

kwalifikacji, jeżeli na podstawie solidnych dowodów uzna, że
12

: 

                                                 

8
  Study on the (potential) role of qualifications frameworks in supporting of workers and learners. 

Joint EU-Australia Study, s. 17. 
9
  Raport: “Australian Qualifications Framework. Second Edition”. Australian Qualifications 

Framework Council, styczeń 2013, s. 86-87; 
10

  Ibidem, s. 88; 
11

 Raport: “Australian Qualifications Framework. Second Edition”. Australian Qualifications 

Framework Council, styczeń 2013,  s. 88. 
12

 Ibidem, s. 88. 
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 dany typ kwalifikacji jest już niepotrzebny; 

 przedstawiciele instytucji edukacyjnych oraz kształcenia i szkolenia zawodowego 

zgadzają się, że powinien on zostać usunięty; 

 stworzono warunki przejściowe dla tych uczniów, którzy mogą nadal uczęszczać na 

zajęcia związane z danym typem kwalifikacji i ustalono równoważny typ kwalifikacji 

wśród tych, które pozostają w AQF; 

Porównanie Australijskiej Ramy Kwalifikacji i Europejskiej Ramy Kwalifikacji 

Jak zauważyli autorzy wspólnego australijsko-unijnego raportu obie ramy kwalifikacji (AQF oraz 

ERQ) łączą zarówno podstawy koncepcyjne, jak i definicje terminów czy ogólny sposób podejścia 

do walidacji efektów uczenia się
13

.  

Przykładowe cechy wspólne Australijskiej Ramy Kwalifikacji i Europejskiej Ramy 

Kwalifikacji
14

: 

 struktura obu ram kwalifikacji jest oparta na poziomach  zdefiniowanych w oparciu  

o efekty uczenia się i przedstawionych w tabelach;  

 w przypadku obu ram kwalifikacji składniki opisu poziomu kwalifikacji zaprojektowano 

tak, aby brać pod uwagę wszystkie trzy kategorie deskryptorów; 

 podstawowa taksonomia efektów uczenia się w obu ramach kwalifikacji jest wyjątkowo 

podobna; 

 żadna z ram nie preferuje konkretnych obszarów nauczania czy sposobu nauczania; 

 obie ramy zaprojektowano tak, aby były wszechstronne i zawierały w sobie wszystkie 

kwalifikacje ze wszystkich sektorów edukacji (włączając w to efekty uczelnia się 

nieformalnego i pozaformalnego).  

Wśród różnic pierwszą, która od razu rzuca się w oczy podczas porównania obu ram, jest liczba 

poziomów – Australijska Rama Kwalifikacji (AQF) ma ich dziesięć, a Europejska Rama Kwalifikacji 

(EQF) osiem. Jak jednak zauważają autorzy wspólnego unijno-australijskiego raportu „Study on the 

(potential) role of qualifications frameworks in supporting of workers and learners” nie jest to 

znacząca różnica, ponieważ niektóre krajowe ramy kwalifikacji w państwach członkowskich Unii 

Europejskiej również mają czasem mniej lub więcej poziomów niż EQF, a i tak bez większych 

problemów dokonano odniesienie ram krajowych do Europejskiej Ramy Kwalifikacji
15

. W AQF –  

w przeciwieństwie do EQF - zdefiniowany jest również czas potrzebny na zdobycie danej 

kwalifikacji. 

                                                 

13
 Study on the (potential) role of qualifications frameworks in supporting of workers and learners. 

Joint EU-Australia Study, s. 18. 
14

 Study on the (potential) role of qualifications frameworks in supporting of workers and learners. 

Joint EU-Australia Study, s. 18. 
15

 Study on the (potential) role of qualifications frameworks in supporting of workers and learners. 

Joint EU-Australia Study, s. 17-18. 
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3. Kwalifikacje z obszaru edukacji formalnej 

Edukacja podstawowa i średnia 

Edukacja szkolna trwa w Australii dwanaście lat i jest podzielona na
16

:  

 naukę w szkole podstawowej (primary school) trwającą siedem – osiem lat; 

 od „zerówki” (preparatory year) do klasy szóstej (Year 6 ) lub siódmej  (Year 7). 

Najczęściej do szkoły podstawowej uczęszczają dzieci w wieku 6-12 lat. Jeden 

nauczyciel przeważnie uczy wielu różnych przedmiotów, a dzieci cały dzień spędzają  

w jednej klasie. 

 naukę w szkole średniej (secondary school) trwającą trzy – cztery lata; 

 Najczęściej uczęszczają do niej uczniowie w wieku od 12 do 16-17 lat. W każdym z 

australijskich stanów program nauczania może się nieznacznie różnić. Nie ma z góry 

narzuconych podręczników, a wielu nauczycieli nie korzysta z nich wcale, dostarczając 

uczniom samodzielnie przygotowane materiały dydaktyczne. Podstawowe zakresy 

nauczania są oczywiście takie same w całym kraju - zarówno w szkołach publicznych 

(zarządzanych i finansowanych przez władze stanowe), jak i w szkołach prywatnych;  

 naukę w szkole średniej drugiego stopnia (senior secondary school) – trwa dwa lata, 

od klasy 11. (Year 11) do 12. (Year 12). W tym czasie uczniowie mogą
17

 przygotować 

się do tzw. Senior Senior Secondary Certificate of Education (SSCE)
18

, popularnie 

zwanego „świadectwem 12. Roku” – uzyskanie tego świadectwa jest wymagane przez 

większość australijskich uniwersytetów, a także przez instytucje kształcenia 

zawodowego. Świadectwo to – choć w różnych stanach może nosić różną nazwę 

(HSC, VCE, QCE, SACE, WACE, TCE czy NTCE) – jest honorowane zarówno we 

wszystkich regionach Australii jak i przez wiele międzynarodowych uczelni wyższych
19

.  

 

Kształcenie i szkolenie zawodowe (VET oraz TAFE) 

W każdym australijskim stanie realizowane jest również kształcenie i szkolenie zawodowe.  

W ramach systemu Vocational Education and Training (VET) działają instytucje (college’e, szkoły 

rolnicze, branżowe instytuty szkolenia kandydatów, etc.), oferujące studentom specjalistyczne kursy 

zawodowe (np. z agroturystyki, biznesu, księgowości, informatyki, hotelarstwa, turystyki czy grafiki 

komputerowej). Uzyskane w ramach tych kursów kwalifikacje i dyplomy uznawane są w całej 

Australii, a także w wielku krajach na całym świecie; 

                                                 

16
 Australian Education System, www.studyinaustralia.gov.au  

17
 Mogą, nie muszą, ponieważ w Australii obowiązkiem szkolnym objęte są osoby od szóstego do 

szesnastego roku życia; 
18

 To jedyna kwalifikacja w Australijskiej Ramie Kwalifikacji, która nie została przypisana do 

żadnego poziomu ramy, mimo że została opisana za pomocą trzech kategorii deskryptorów. 

Źródło: Raport: “Australian Qualifications Framework. Second Edition”. Australian Qualifications 

Framework Council, styczeń 2013, s. 11, s. 14; 

19 Strona internetowa australijskiego Ministerstwa Edukacji, Zatrudnienia i Stosunków w Pracy, 

http://deewr.gov.au/school-education; 

http://www.studyinaustralia.gov.au/
http://deewr.gov.au/school-education
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W ramach VET działają także prestiżowe państwowe instytuty edukacyjne Technical and Further 

Education (TAFE) (które nie mają dokładnego polskiego odpowiednika, ale przypominają polskie 

policealne kolegia zawodowe). Oferują one studia na takich kierunkach jak budownictwo, lotnictwo, 

grafika komputerowa, turystyka czy hotelarstwo. Poziom nauczania w tych instytutach jest często 

bardzo wysoki, a absolwenci TAFE stają się więc specjalistami cenionymi na rynku pracy. 

Najczęściej kursy VET/TAFE realizowane są w ciągu dwóch lat
20

. Uczniowie nabywają kwalifikacje 

przypisane do 1., 2., 3. lub 4. poziomu Australijskiej Ramy Kwalifikacji (Certyfikaty I, II, III lub IV 

stopnia). Jeśli okres kształcenia jest odpowiednio dłuższy, uczniowie mogą również nabyć 

kwalifikacje przypisane do 5. lub 6. poziomu Australijskiej Ramy Kwalifikacji (Diploma lub Advanced 

Diploma), a nawet 8. poziomu Australijskiej Ramy Kwalifikacji (Graduate Certificate oraz Graduate 

Diploma). W zależności od zdolności ucznia, jego ambicji oraz okresu kształcenia nauka może 

trwać od kilku tygodni do trzech lat.  

Kwalifikacje mogą nadawać instytucje, które zostały zarejestrowane przez rządową agencję 

kwalifikacji zawodowych (Australian Quality Training Framework). Na liście RTOs (registered 

training organisations) znajduje się obecnie około pięciu tysięcy takich instytucji
21

. Mają one 

obowiązek “działać w najlepszym interesie” kandydatów i spełniać określone prawem Standardy dla 

Zarejestrowanych Organizacji Szkoleniowych
22

. 

Okres kształcenia potrzebny do uzyskania następujących kwalifikacji wynosi
23

 najczęściej: 

 Certyfikatu I – od sześciu miesięcy do roku; 

 Certyfikatu II – od sześciu miesięcy do roku; 

 Certyfikatu III – od roku do dwóch lat; 

 Certyfikatu IV – od pół roku do dwóch lat; 

 Dyplomu (Diploma) – od roku do dwóch lat; 

 Dyplomu wyższego stopnia (Advanced Diploma) – od półtora roku do dwóch lat; 

 Świadectwa ukończenia studiów (Graduate Certificate) – od pół roku do roku; 

 Dyplomu ukończenia studiów (Graduate Diploma) – od roku do dwóch lat. 

Absolwenci kursów zawodowych posiadający świadectwa kwalifikacji typu Diploma  lub Advanced 

Diploma mogą ubiegać się o przyjęcie bezpośrednio na drugi lub wyższy rok studiów. Graduate 

Certificate oraz  Graduate Diploma to kwalifikacje przypisane do poziomu ósmego AQF (na tym 

samym poziomie znajduje się też Bachelor Honours Degree – tytuł licencjata wyższego stopnia (na 

jego temat więcej patrz dalej) i umożliwiają kontynuowanie nauki na studiach magisterskich,  

a następnie doktoranckich. 

                                                 

20
 Australian Government. Department of Immigration and Citizenship. www.immi.gov.au (What is the 

Australian Education System);  
21

 www.asqa.gov.au/about-vet/about-rtos/about-rtos.html; 
22

 Standards for NVR Registerd Training Organisations 2012 – zarządzenie ministra szkolnictwa wyższego, 

umiejętności, zatrudnienia i relacji w miejscu pracy; 
23

 Raport: Australian Qualifications Framework. Second Edition. Australian Qualifications Framework Council, 

styczeń 2013; s. 14-15; 

http://www.immi.gov.au/
http://www.asqa.gov.au/about-vet/about-rtos/about-rtos.html
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W 2011 r. w ramach systemu kształcenia i szkolenia zawodowego uczyło się w Australii 1,9 miliona 

osób
24

. 

Szkolnictwo wyższe 

Charakterystyczną cechą wyróżniającą australijski sektor szkolnictwa wyższego wśród innych 

państw jest ogromna liczba studentów zagranicznych. Jak zauważają autorzy raportu OECD 

Australia zajmuje trzecie miejsce wśród najbardziej popularnych krajów świata kształcących 

studentów z zagranicy (na australijskich uczelniach uczy się niemal 7 proc. wszystkich studentów 

kształcących się na zagranicznych uczelniach – dla porównania w Stanach Zjednoczonych ten 

wskaźnik wynosi niemal 17 proc., a w Wielkiej Brytanii około 13 proc.)
25

. 

Podobnie jak w przypadku europejskiej „ramy bolońskiej” dyplomy magistra i doktora przypisane są 

do dwóch najwyższych poziomów ramy kwalifikacji -  w dziesięciopoziomowej Australijskiej Ramy 

Kwalifikacji dyplom magistra jest przypisany do 9. poziomu, a dyplom doktora – do poziomu 10 (w 

ośmiopoziomowej Europejskiej Ramie Kwalifikacji odpowiednio do 7. oraz 8. poziomu).  

W przeciwieństwie do ERK, w której dyplom licencjata przypisano na 6.  poziomie, w Australijskiej 

Ramie Kwalifikacji wprowadzono kwalifikację licencjata wyższego stopnia (Bachelor Honours 

Degree – 8. poziom AQF), licencjata (Bachelor Degree - 7. poziom AQF) oraz tytuł 

przedlicencjata (Associate Degree – 6. poziom AQF). 

Okres kształcenia potrzebny do uzyskania tytułu przedlicencjata (Associate Degree) to 

przeważnie dwa lata, a tytułu licencjata (Bachelor Degree) od trzech do czterech lat. Tytuł 

licencjata wyższego stopnia (Bachelor Honours Degree) zajmuje studentom przeważnie rok od 

momentu uzyskania dyplomu licencjata
26

. Okres kształcenia potrzebny do uzyskania tytułu 

magistra to zazwyczaj rok, dwa lata (rok po uzyskaniu kwalifikacji w tej samej dziedzinie na 

poziomie 8. AQF, półtora roku po uzyskaniu kwalifikacji w tej samej dziedzinie na poziomie 7. AQF, 

a także - odpowiednio - 1,5 roku lub dwa lata – w innej dziedzinie nauki po wcześniejszym 

uzyskaniu kwalifikacji na poziomie 8. lub 7. AQF)
27

.  

Czas trwania studiów potrzebny do uzyskania tytułu doktora to najczęściej trzy-cztery lata od 

momentu uzyskaniu dyplomu magistra.  

4. Nadawanie kwalifikacji i zapewnianie jakości kształcenia 

“Świadectwo nadania kwalifikacji” to zestaw oficjalnych dokumentów potwierdzających, że dana 

osoba uzyskała  daną kwalifikację. Dokumenty te muszą być zgodne z ogólnonarodowymi 

wytycznymi dla instytucji nadających kwalifikacje. 

                                                 

24
 www.asqua.gov.au/about-vet/australias-vet-sector;  

25 Raport “Education at a Glance: OECD Indicators 2012”, COUNTRYNOTE Australia, s. 3; 
26

 Raport: Australian Qualifications Framework. Second Edition. Australian Qualifications 

Framework Council, styczeń 2013; s. 15-17. 
27

 Raport: Australian Qualifications Framework. Second Edition. Australian Qualifications 

Framework Council, styczeń 2013; s. 17. 

http://www.asqua.gov.au/about-vet/australias-vet-sector
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Dyplom (testamur) musi zawierać informację identyfikującą instytucję nadającej kwalifikację (jej 

nazwę i numer rejestracji na liście Registered Training Organisations), informację wystarczającą do 

zidentyfikowania osoby, której klasyfikacja jest nadawana (np. Jane Smith), nadaną kwalifikację 

(np. Certyfikat IV) oraz dziedzinę, w której dana klasyfikacja została nadana (np. ekoturystyka), datę 

wystawienia świadectwa, imię i nazwisko osoby wystawiającej dyplom, pieczęć instytucji nadającej 

kwalifikację (dopuszczalne jest też użycie innych zabezpieczeń, np. znaków wodnych, papieru 

polimerowego, etc.) oraz logo Australijskiej Ramy Kwalifikacji wraz z oświadczeniem, że „dana 

kwalifikacja jest uznawana w ramach Australijskiej Ramy Kwalifikacji”. Instytucje nadające 

kwalifikacje mogą - po spełnieniu tych wymogów – dostosowywać świadectwo do swoich potrzeb, 

np. umieszczać na nim dodatkowo swoje logo
28

.  Do dyplomu musi być załączony suplement 

(record of results), w którym znajdują się informacje o posiadaczu dyplomu i uzyskanej kwalifikacji, 

a także informacje o treści studiów i osiągniętych wynikach, podpis osoby wystawiającej suplement 

i pieczęć instytucji, która wydaje kwalifikacje
29

. 

Za nadawanie kwalifikacji i kontrolę jakości kształcenia odpowiadają: 

 w edukacji podstawowej i średniej - władze poszczególnych stanów i terytoriów
30

; 

 w kształceniu i szkoleniu zawodowym – Australian Skills Quality Authority (Australijski 

Urząd ds. Jakości Umiejętności), Victorian Registration and Qualifications Authority 

(Wiktoriański Urząd Rejestracji i Kwalifikacji), Western Australian Training and 

Accreditation Council (Rada Australii Zachodniej ds. Szkolenia i Akredytacji), National 

Skills Standards Council (Narodowa Rada ds. Standardów Umiejętności). 

 w szkolnictwie wyższym – Tertiary Education Quality and Standards Agency (Agencja 

ds. Jakości i Standardów w Szkolnictie Wyższym).  

 

Zgodnie z AQF ciężar odpowiedzialności za ocenę kompetencji ucznia spoczywa na instytucjach 

nadających kwalifikacje (“instytucja nadająca kwalifikacje jest odpowiedzialna za zapewnie jakości 

nauczania oraz za to, że absolwent spełnia wszystkie wymogi niezbędne do nabycia kwalifikacji”)
31

. 

Ocenić ucznia można w klasie, w miejscu pracy lub poprzez walidację wcześniej nabytych efektów 

uczenia się (tj. RPL – recognition of prior learning).  

W ramach reformy AQF proces akredytacji i rejestracji – za który obecnie odpowiadają władze 

stanowe – zostanie przejęty przez nowopowołane ogólnonarodowe instytucje działające w obszarze 

szkolenia i kształcenia zawodowego (VET) oraz szkolnictwa wyższego
32

. 

W ramach AQF stworzono rejestr kwalifikacji (AQF Register)
33

, którego celem jest sprawienie, 

aby wszystkie informacje na temat kwalifikacji w ramach Australijskiej Ramy Kwalifikacji, a także na 

                                                 

28
 Broszura „Certification Documentation: An Explanation”, Australian Qualifications Framework Council, 

Listopad 2012, s. 1-2. 
29

 Broszura „Certification Documentation: An Explanation”, Australian Qualifications Framework Council, 

Listopad 2012,  s. 3. 
30

 Australia składa się z sześciu stanów. Źródło: konstytucja Australii (The Commonwealth of Australia 

Consitution Act); 
31

 “AQF Implementation Workshops. VET and HE Providers”, 
32

 Study on the (potential) role of qualifications frameworks in supporting of workers and learners. Joint EU-

Australia Study, s. 17. 
33

 Raport: Australian Qualifications Framework. Second Edition, s. 83.   
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temat instytucji uprawnionych do ich nadawania są publicznie dostępne. Rejestr kwalifikacji 

umożliwia również m.in. jasne odróżnienie kwalifikacji zarejestrowanych w ramach AQF od 

kwalifikacji spoza systemu Australijskiej Ramy Kwalifikacji, a także porównanie różnych kwalifikacji  

i organizacji tak, aby uczniowie mogli świadomie dokonywać wyboru ścieżki nauczania. Rejestr 

AQF składa się z
34

: 

 rejestru akredytowanych władz, 

 rejestru kwalifikacji AQF oraz akredytowanych organizacji nadających te kwalifikacje 

(wraz z danymi kontaktowymi do tych organizacji oraz spisem kwalifikacji, do których 

nadawania dana organizacja jest upoważniona), 

 rejestrów wszystkich nadanych kwalifikacji (obowiązek prowadzenia takiego rejestru ma 

każda organizacja nadająca kwalifikacje) – rejest taki powinien zawierać informację  

o osobach, które nabyły kwalifikacje wraz z dokładnymi danymi dotyczącymi daty  

i pełnego “tytułu kwalifikacji”. 

Częścią rejestru jest portal służący do udostępniania i wprowadzania wszelkich nowych informacji, 

za którego utrzymanie odpowiada Rada Australijskiej Ramy Kwalifkacji (AQF Council). 

5. Zasady walidacji wcześniej uzyskanych efektów uczenia się (RPL) 

Możliwość walidacji efektów uczenia się uzyskanych w drodze edukacji pozaformalnej i uczenia się 

nieformalnego wprowadzono w Australii w latach 2002-2003
35

. W Australijskiej Ramie Kwalifikacji 

walidacja efektów uczenia się została zdefiniowana następująco: „Walidacja efektów uczenia się to 

proces sprawdzania [czy wymagane dla danej kwalifikacji kompetencje zostały osiągnięte – przyp. 

aut.], który obejmuje ocenę indywidualnych efektów wcześniejszego uczenia się (na drodze 

formalnej, pozaformalnej i nieformalnej)  w celu ustalenia liczby punktów w systemie akumulacji  

i przenoszenia”
36

. 

Przyznany poziom punktowy może być wystarczający do walidacji i certyfikacji kwalifikacji. Może 

też skrócić czas nauki wymagany do uzyskania danej kwalifikacji lub zostać uznany za podstawę do 

przyjęcia na dany kurs/kierunek studiów.  

Zgodnie z zapisami zawartymi w AQF walidację wcześniejszych efektów uczenia się mają 

obowiązek oferować uczniom instytucje nadające kwalifikacje
37

. W celu zapewnienia spójności, 

uczciwości i transparentności tego procesu instytucje te są zobowiązane do opracowania 

metodycznej polityki walidacji efektów wcześniejszego uczenia się
38

 stosowanej we wszystkich 

swoich oddziałach.  

Typowy proces walidacji efektów uczenia się składa się z następujących etapów
39

: 

 sprawdzenie, jakie dokumenty/inne dowody na potwierdzenie posiadanych kompetencji 

będą potrzebne; 

                                                 

34
 Raport: Australian Qualifications Framework. Second Edition, s. 84.   

35
Raport: Australian Qualifications Framework. Second Edition, s. 111.   

36
 Broszura „Recognition of Prior Learning: An Explanation”, s. 1. 

37
 Broszura „Recognition of Prior Learning: An Explanation”, s. 1. 

38
Ibidem. 

39
 Ibidem. 
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 poinformowanie wnioskującego o walidację kwalifikacji studenta o przebiegu tego 

procesu i wymaganych dokumentach; 

 ocena dokumentów za pomocą odpowiednich narzędzi oraz metod; 

 zarejestrowanie wyniku oceny;  

 poinformowanie o wyniku tej oceny wszystkich kluczowych interesariuszy 

(stakeholders).  

Proces walidacji efektów uczenia się powinien umożliwiać wnioskodawcom udowodnienie, że 

spełniają stosowne wymagania, np. poprzez
40

: 

 porównanie efektów wcześniejszego uczenia się formalnego i pozaformalnego do 

odpowiednich kompetencji wymaganych dla danej kwalifikacji; 

 rozmowę kwalifikacyjną (w formie ustnej lub pisemnej),  

 obserwację wykonywanej pracy w środowisku pracy i/lub w środowisku imitującym 

środowisko pracy; 

 przeprowadzenie egzaminu; ocenę przedstawionego portfolio oraz innych dokumentów 

przedstawionych przez kandydata.  

 

Wyniki procesu walidacji są właściwe dla konkretnego kandydata. Mogą jednak stanowić 

precedens, na którym można oprzeć proces walidacji kolejnych kandydatów. 

 

                                                 

40
 Ibidem. 
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