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Pan Jan

Mieszka w Olsztynie i nie wyobraża 
sobie zmiany miejsca zamieszkania.
Kocha swoje miasto



Pan Jan

Technik poligrafii
W zawodzie od 20 lat. Zmieniał trzykrotnie pracę 
pozostając cały czas w branży.  Zaczynał od 
asystenta. Aktualnie kieruje niewielkim 
zespołem. Najpierw pracował w małej firmie 
zatrudniającej do pięciu pracowników.  Aktualnie 
pracuje w zakładzie zatrudniającym 20 osób.



Pan Jan



Zawody bez perspektyw. 

Zobacz, w których branżach najwięcej osób straci pracę 

w 2020 roku 



Co wybrać? Na co się zdecydować?

Pozostać                                         
w dotychczasowej pracy….

Podążać za pasją…..







Portal ZSK…



i Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji



Informacje na temat kwalifikacji

 Uzasadnienie celowości włączenia kwalifikacji do ZSK 

Zapotrzebowanie na kalifikację(art.15 ust.1 pkt.2i) 

Odniesienie do kwalifikacji o zbliżonym charakterze(art.15 ust.1 pkt.2k) 

Grupy adresatów(art.15 ust.1 pkt.2f) 

Warunki przystąpienia do walidacji (art.15 ust.1 pkt.2g) 

Typowe możliwości wykorzystania kwalifikacji (art.15 ust.1 pkt.2j) 

Uprawnienia związane z posiadaniem kwalifikacji (art.15 ust.1 pkt.2e) 

 
 

Opis efektów uczenia się dotyczących walidacji 

Syntetyczna charakterystyka efektów uczenia się (art.9 ust.1 pkt.1a) 

Poszczególne efekty uczenia się w zestawach (art.9 ust.1 pkt.1c) 

Wyodrębnione zestawy efektów uczenia się(art.9 ust.1 pkt.1b) 

Wymagania dotyczące podmiotów przeprowadzających walidację                     
(art.15 ust.1 pkt.2h) 

 
 

Inne elementy opisu kwalifikacji rynkowej 

Nazwa kwalifikacji (art.15 ust.1 pkt.2a) 

Nazwa dokumentu potwierdzającego nadanie kwalifikacji (art.15 ust.1 pkt.2b) 

Propozycje dotyczące poziomu PRK do kwalifikacji (art.15 ust.1 pkt.4) 

Orientacyjny nakład pracy potrzebny do uzyskania kwalifikacji (art.15 ust.1 pkt.2c) 

Krótka charakterystyka kwalifikacji (art.15 ust.1 pkt.2d) 



Składniki opisów 

poziomów PRK
Efekty w zestawach Kryteria weryfikacji

 Potrafi przygotowywać plan 

działań dotyczący zadań 

zawodowych, własnych i 

kierowanego zespołu, 

z uwzględnieniem zmiennych, 

dających się przewidzieć 

warunków, oraz korygować 

plan stosownie do okoliczności

(poziom 5)

Dobiera środki przekazu 

i materiały do charakteru 

programu zwiedzania oraz do 

potrzeb obsługiwanej grupy 

turystów

 Kompletuje materiały 

niezbędne do realizacji 

programu zwiedzania (notatki, 

plany miast, zdjęcia 

archiwalne) 

 Przygotowuje scenariusz 

zwiedzania w ustalonym 

czasie dla określonej grupy 

turystów



Założenia i funkcje walidacji w ZSK 

 W walidacji punktem odniesienia nie jest proces 

kształcenia lecz opis kwalifikacji.

 Uwzględnianie w walidacji historii uczenia się 

osoby poddającej się walidacji



Założenia i funkcje walidacji w ZSK 


sprawdzanie, czy 

dana osoba 

osiągnęła efekty 

uczenia się

decyzja, które efekty 

uczenia się można 

potwierdzić

różne sposoby 

zdobywania wiedzy, 

umiejętności i 

kompetencji 

społecznych



Walidacja warunkiem uzyskania kwalifikacji

Walidacja – sprawdzenie czy osoba ubiegająca się                               

o nadanie określonej kwalifikacji – niezależnie od sposobu uczenia 

się tej osoby – osiągnęła wyodrębnioną część lub całość efektów 

uczenia się wymaganych dla tej kwalifikacji   

(art. 2 pkt 22 ustawy o ZSK)



Podmioty uczestniczące 

w zapewnianiu jakości kwalifikacji w ZSK

Minister 

właściwy

Instytucja 

certyfikująca
PZZJ

Instytucja 

walidująca

Minister 

koordynator



Założenia i funkcje walidacji w ZSK

 Za walidację odpowiada instytucja certyfikująca.

Walidacja i certyfikowanie są objęte zapewnianiem 

jakości.



Pan Jan w Instytucji Certyfikującej



zgromadzenie dowodów w 

sposób, który umożliwia 

przedstawienie ich osobie trzeciej

wskazanie już potwierdzonych 

efektów uczenia się

wskazanie luk kompetencyjnych

określenie i analiza osiągniętych 

efektów ucznia

w przypadku potwierdzenia 

wszystkich efektów uczenia się 

wymaganych dla określonej 

kwalifikacji – certyfikowanie

przyznanie punktów ECTS/ 

ECVET

wskazanie efektów uczenia się, 

które można potwierdzić

potwierdzenie już 

zweryfikowanych efektów uczenia 

się

opracowanie 

indywidualnego 

planu dalszego 

rozwoju; podjęcie 

uczenia się

Rezultaty Możliwe dalsze kroki

wydanie dokumentu 

potwierdzającego uzyskanie 

części efektów uczenia się 

wymaganych dla kwalifikacji

gromadzenie dowodów na 

posiadanie efektów uczenia się 

stwierdzenie, czy osoba posiada 

wymagane efekty uczenia się

Etapy walidacji

IDENTYFIKOWANIE

DOKUMENTOWANIE

WERYFIKACJA

Etapy walidacji



identyfikowanie dokumentowanie weryfikacja

samodzielnie lub z pomocą doradcy przeprowadzana przez asesora

rozmowa

Przykładowe metody stosowane 

na poszczególnych etapach walidacji 

portfolio
ocena dowodów i 

deklaracji

bilans 

kompetencji



Jak mogłaby się skończyć historia Pana Jana?

Pan Jan, posiadając wiele 

informacji na temat systemu, 

podejmuje decyzję o poddaniu 

się procesowi walidacji



Jak mogłaby się skończyć historia Pana Jana?

Pan Jan z sukcesem 

kończy proces walidacji

i uzyskuje certyfikat



Jak mogłaby się skończyć historia Pana Jana?

Może podjąć własną 

dzielność gospodarczą

Może rozważyć wykorzystanie 

procesu walidacji do zdobycia 

nowych kwalifikacji w obszarze 

poligrafii.

Podąża za swoim 

pomysłem realizacji 

nowych zamierzeń. 

Podejmuje pracę w 

biurze turystycznym



Rozwój zawodowy

Rozwój osobisty

Satysfakcja                                     
i zadowolenie z życia

Jakie możliwości daje Zintegrowany System Kwalifikacji?



„Wspieranie realizacji I etapu wdrażania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji  

na poziomie administracji centralnej oraz instytucji nadających kwalifikacje

i zapewniających jakość nadawania kwalifikacji”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu  

Społecznego

Instytut Badań Edukacyjnych

Biuro Projektu ZSK

ul. Górczewska 8, 01-180 Warszawa

tel.: (22) 241 71 70, e-mail: krkbiuro@ibe.edu.pl
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