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WERYFIKACJA NABYCIA KWALIFIKACJI I KOMPETENCJI PRZEZ NAUCZYCIELI
Kwalifikacja to określony zestaw efektów uczenia się (kompetencji) w zakresie wiedzy, umiejętności
oraz kompetencji społecznych nabytych w edukacji formalnej, edukacji pozaformalnej lub poprzez
uczenie się nieformalne, zgodnych z ustalonymi dla danej kwalifikacji wymaganiami, których
osiągnięcie zostało sprawdzone w walidacji oraz formalnie potwierdzone przez instytucję uprawnioną
do certyfikowania.
Zgodność z ustalonymi wymaganiami oznacza, że wymagania dotyczące efektów uczenia się
(wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych), składających się na daną kwalifikację opisane są w
języku efektów uczenia się. Ponadto, dla kwalifikacji powinny być również określone wymagania
dotyczące walidacji, a proces nadawania kwalifikacji (walidacji i certyfikowania) powinien być objęty
zasadami zapewniania jakości.
Opisanie kwalifikacji za pomocą efektów uczenia się jest ważne z kilku powodów. Po pierwsze, pozwala
w przejrzysty sposób przedstawić wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób posiadających
kwalifikację. Stanowi więc cenne źródło informacji dla osób planujących swoją ścieżkę rozwoju
osobistego i zawodowego oraz dla pracodawców. Po drugie, podejście oparte na efektach uczenia się
w centrum uwagi stawia osiągnięcia osób uczących się. Dzięki temu każda osoba –niezależnie od
miejsca uczenia się i czasu poświęconego na uczenie się – może formalnie potwierdzić swoją wiedzę,
umiejętności i kompetencje społeczne oraz przygotowanie do podejmowania określonych zadań. Po
trzecie, rozwiązanie to umożliwia odniesienie kwalifikacji do jednego z ośmiu poziomów Polskiej Ramy
Kwalifikacji1, a za jej pośrednictwem do Europejskiej Ramy Kwalifikacji. Ułatwi w ten sposób
porównywanie ze sobą kwalifikacji funkcjonujących na krajowym i międzynarodowym rynku pracy.
Efekty uczenia się dla danej kwalifikacji powinny zostać opisane w sposób zrozumiały dla osób
rozpoczynających naukę, powinny być konkretne i jednoznaczne oraz możliwe do osiągnięcia. Ponadto
muszą być mierzalne i możliwe do zaobserwowania oraz do zweryfikowania. Podczas formułowania
wyrażeń opisujących efekty uczenia się pomocne jest korzystanie z czasowników opisujących
czynności, działania, które potrafi wykonać osoba posiadająca daną kwalifikację.
Walidacja to wieloetapowy proces sprawdzania czy kompetencje wymagane dla danej kwalifikacji
zostały osiągnięte. Obejmuje ona identyfikację i dokumentację posiadanych kompetencji oraz ich
weryfikację w odniesieniu do wymagań określonych dla kwalifikacji. Walidacja powinna być
prowadzona w sposób trafny (weryfikowane są te efekty uczenia się, które zostały określone dla danej
kwalifikacji) i rzetelny (wynik weryfikacji jest niezależny od miejsca, czasu, metod oraz osób
przeprowadzających walidację). Walidację wieńczy podjęcie i wydanie decyzji, jakie efekty uczenia się
można potwierdzić, jakie zaś nie.
Certyfikowanie to procedura, w wyniku której osoba ucząca się otrzymuje od upoważnionej instytucji
formalny dokument, stwierdzający, że osiągnęła określoną kwalifikację. Certyfikowanie następuje po
walidacji, w wyniku wydania pozytywnej decyzji stwierdzającej, że wszystkie efekty uczenia się
wymagane dla danej kwalifikacji zostały osiągnięte. W przypadku niektórych kwalifikacji walidacja i
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Polska Rama Kwalifikacji – opis ośmiu wyodrębnionych w Polsce poziomów kwalifikacji odpowiadających odpowiednim
poziomom europejskich ram kwalifikacji. Kwalifikacje, które zostaną wpisane do Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji będą
miały przypisany odpowiedni poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji.
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certyfikowanie są prowadzone przez różne podmioty (np. egzamin na prawo jazdy przeprowadza
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego, natomiast dokument, tj. prawo jazdy, wydaje starosta
powiatu). Certyfikaty i inne dokumenty potwierdzające uzyskanie kwalifikacji powinny być
rozpoznawalne i uznawane w danym środowisku, sektorze lub branży.
Wskazówki dotyczące weryfikacji rozpoznawalności i uznawalności certyfikatów w środowisku/
sektorze/ branży:
a) brak wymogu weryfikacji w odniesieniu do kwalifikacji nabywanych w ramach przepisów
prawa (oświata, szkolnictwo wyższe);
b) umocowanie prawne - jeżeli w przepisach prawa zawarty jest wymóg odbycia szkolenia
i uzyskania zaświadczenia uprawniającego do wykonywania pracy na danym stanowisku,
można uznać w przypadku przeprowadzenia procesu walidacji i certyfikowania, że dana osoba
nabyła kwalifikację ze względu na uznawalność tej kwalifikacji w danej branży (np.: zgodnie z
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie Krajowego Programu Szkolenia w zakresie
ochrony lotnictwa cywilnego warunkiem koniecznym do uzyskania prawa do wykonywania
zawodu Operator Sprzętu Lotniskowego/Bagażowy czy Agenta Obsługi Pasażerskiej jest
ukończenie jednego ze szkoleń określonych w ww. rozporządzeniu zorganizowanych przez
uprawnioną instytucję szkolącą, w ramach których zostały zdefiniowane efekty uczenia się,
jakie powinni osiągnąć uczestnicy szkolenia. Jeżeli po ukończeniu szkolenia zostanie
przeprowadzona rzetelna walidacja zdobytych efektów uczenia się oraz wydany zostanie
certyfikat lub inny dokument uprawniający do wykonywania danego zawodu, można uznać, że
osoby te, uzyskały kwalifikację. Procedury walidacji i certyfikowania powinny odbyć się zgodnie
z
zasadami
określonymi
w
Ustawie
o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji z dn. 22 grudnia 2015 r. ;
c) zawody regulowane2 – szkolenia, które prowadzą do uzyskania uprawnień do wykonywania
zawodów regulowanych (wydanie certyfikatu jest powiązane z warunkiem wykonywania
danego zawodu lub działalności zawodowej), np. doradca inwestycyjny;
d) certyfikaty międzynarodowe – wydanie certyfikatu, dla którego wypracowano system
walidacji i certyfikowania efektów uczenia się na poziomie międzynarodowym, np. certyfikat z
zakresu doradztwa finansowego, oparte na standardzie EFPA, certyfikaty językowe, np. TELC.
Certyfikat międzynarodowy jest uznawany za spełniający wymogi określone w tym
dokumencie w sytuacji, gdy spełnia co najmniej jeden z warunków poniżej:
 jest umocowany prawnie (polskie przepisy prawne odwołują się wprost do danego
certyfikatu/ egzaminu) albo
 został przyznany przez organizacje międzynarodowe (rządowe lub pozarządowe) albo
 jest umocowany prawnie w co najmniej dwóch krajach.
e) jeżeli projekt odnosi się do konkretnej kwalifikacji to beneficjent we wniosku
o dofinansowanie jest zobowiązany do uzasadnienia rozpoznawalności danego certyfikatu
w branży.
Możliwości uzyskiwania kwalifikacji
Kwalifikacje nadawane w systemie oświaty i szkolnictwa wyższego.
Podstawą prawną regulującą uzyskiwanie kwalifikacji są:
- ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 2016r. poz. 1943, z późn.zm.),
- ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. 2005 nr 164 poz. 1365),
2

Zawód regulowany - zawód, którego wykonywanie dozwolone jest tylko po spełnieniu wymogów określonych przepisami
prawnymi (np. zdanie egzaminu, ukończenie wymaganej praktyki zawodowej, uzyskanie wpisu na listę, ukończenie
właściwego kształcenia czy szkolenia)
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- rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie klasyfikacji zawodów
szkolnictwa zawodowego (Dz.U. 2012 poz. 7),
- rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia
ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. 2012 poz. 186).
Kwalifikacje nadawane poza systemami oświaty i szkolnictwa wyższego przez organy władz publicznych
i samorządów zawodowych.
Podstawą prawną regulującą uzyskiwanie kwalifikacji są ustawy lub rozporządzenia, które regulują
uzyskiwanie kwalifikacji zgodnie ze wspomnianymi wcześniej przesłankami (walidacja, certyfikacja).
Kwalifikacje rynkowe.
Do czasu pełnego uruchomienia Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji można wskazać przykłady
kwalifikacji spoza systemów oświaty i szkolnictwa wyższego, które mają znaczenie w określonych
środowiskach działalności społecznej lub zawodowej oraz mają stworzony własny system walidacji i
certyfikowania. Ponadto pomimo braku regulacji ze strony państwa polskiego, kwalifikacjami są
również certyfikaty, dla których wypracowano już system walidacji i certyfikowania efektów uczenia
się na poziomie międzynarodowym. Do takich kwalifikacji należą m.in.:
- Kwalifikacje komputerowe/informatyczne: certyfikaty umiejętności komputerowych odpowiadające
standardom ramy kompetencji informatycznych i informacyjnych (Digital Competence
Framework),DIGCOMP, np.: certyfikat IC3 (Internet and Computing Core Certification), ECDL
(Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych), ECCC (Europejski Certyfikat Kompetencji
Informatycznych);
- Kwalifikacje językowe: Certyfikaty potwierdzające znajomość języków obcych wg klasyfikacji
„Common European Framework of Reference for Languages” - — „Europejski System Opisu kształcenia
językowego: uczenie się, nauczanie, ocenianie” np. TOEFL, TELC, FCE, CAE, DELF, LCCI, ZDAF, DFA.
Wykazane powyżej certyfikaty i kwalifikacje stanowią jedynie przykłady i nie należy ich traktować jako
zamkniętej listy.
Dla certyfikatów międzynarodowych źródłem opisu efektów uczenia się i wymagań dotyczących
walidacji są najczęściej międzynarodowe standardy egzaminacyjne. W takich przypadkach standardy
egzaminacyjne wypracowane przez międzynarodową organizację zostają w całości lub z niewielkimi
zmianami (mającymi na celu dostosowanie modelu do warunków krajowych) wprowadzane w Polsce,
a o jakość całego procesu dbają polskie instytucje, we współpracy z zagranicznymi partnerami.
W związku z powyższym, otrzymanie ww. certyfikatów należy traktować jako uzyskanie kwalifikacji.
Instytucje certyfikujące i walidujące
Przez instytucję certyfikującą należy rozumieć instytucję uprawnioną do nadawania kwalifikacji
i wydawania formalnego dokumentu (certyfikatu). Instytucjami certyfikującymi mogą być np.: uczelnie,
okręgowe komisje egzaminacyjne, instytucje szkoleniowe, stowarzyszenia zawodowe, organy
administracji publicznej. Instytucje certyfikujące mogą samodzielnie przeprowadzać walidację (w takiej
sytuacji procesy walidacji i certyfikacji muszą być odpowiednio rozdzielone) bądź przekazywać ją do
instytucji walidujących, np. centrów egzaminacyjnych, instytucji szkoleniowych, szkół.
Kompetencje to wyodrębniony zestaw efektów uczenia się / kształcenia. Opis kompetencji zawiera
jasno określone warunki, które powinien spełniać uczestnik projektu ubiegający się o nabycie
kompetencji, tj. wyczerpującą informację o efektach uczenia się dla danej kompetencji oraz kryteria
i metody ich weryfikacji. Wykazywać należy wyłącznie kwalifikacje/kompetencje osiągnięte w wyniku
interwencji Europejskiego Funduszu Społecznego.
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Fakt nabycia kompetencji będzie weryfikowany w ramach następujących etapów:

f)

ETAP I – Zakres – zdefiniowanie w ramach wniosku o dofinansowanie grupy docelowej do
objęcia wsparciem oraz wybranie obszaru interwencji EFS, który będzie poddany ocenie,
g) ETAP II – Wzorzec – zdefiniowanie we wniosku o dofinansowanie standardu wymagań, tj.
efektów uczenia się, które osiągną uczestnicy w wyniku przeprowadzonych działań
projektowych,
h) ETAP III – Ocena – przeprowadzenie weryfikacji na podstawie opracowanych kryteriów oceny
po zakończeniu wsparcia udzielanego danej osobie,
i) ETAP IV – Porównanie – porównanie uzyskanych wyników etapu III (ocena) z przyjętymi
wymaganiami (określonymi na etapie II efektami uczenia się) po zakończeniu wsparcia
udzielanego danej osobie

Nabyte kompetencje muszą być potwierdzone odpowiednim dokumentem i każdorazowo będzie
weryfikowane poprzez odpowiednie sprawdzenia przyswojonej wiedzy czy kompetencji. Warunkiem
nabycia kompetencji jest zrealizowanie wszystkich etapów nabycia kompetencji (zestaw efektów
uczenia się). Wnioskodawca we wniosku o dofinansowanie musi opisać standard wymagań (efekty
uczenia się, które osiągną uczestnicy szkolenia) i sposób weryfikacji nabycia kompetencji (egzamin
zewnętrzny, test, rozmowa oceniająca, etc.)
Z uwagi na trwające prace nad zintegrowanym systemem kwalifikacji nie jest możliwe wykazanie listy
instytucji certyfikujących lub walidujących oraz samych kwalifikacji.
Elementem wspólnym kwalifikacji i kompetencji jest konieczność określenia efektów uczenia się we
wniosku o dofinansowanie, czyli wskazanie co dana osoba (korzystająca ze wsparcia) powinna
wiedzieć, co potrafić i jakie kompetencje społeczne posiadać po zakończeniu danej formy wsparcia (np.
kursu, szkolenia).
W przypadku kompetencji (o ile nie wskazano, że powinny być potwierdzone formalnym certyfikatem)
nie jest wymagane spełnienie warunków dotyczących walidacji i certyfikowania oraz rozpoznawalności
dokumentów potwierdzających ich nabycie. Kluczowe do nabywania kompetencji jest zapewnienie
realizacji ww. czterech etapów.
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