
30.03.2020 – DORADZTWO ZAWODOWE 

Zagadnienie: Rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie - System kwalifikacji w Polsce i UE, czyli nowe wyzwania 

edukacyjne. 

Cele:  

• rozróżniam pojęcia: kompetencje, kwalifikacje oraz krajowy i europejski system kwalifikacji;  
• określam możliwości uzupełniania, poszerzania i uzyskiwania nowych kwalifikacji zawodowych;  
• korzystam z dostępnych źródeł informacji dotyczących ram kwalifikacji zawodowych. 
 
Materiał pomocniczy:  

Film o Polskiej Ramie Kwalifikacji :https://www.youtube.com/watch?v=2R-Og_A-KoU 

Załącznik do rozporządzenia MEN z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego 

(Dz.U. 2017 poz. 622) 

https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl/ 

Notatka:  

Kwalifikacje – rozumiane są jako zestaw wiedzy i umiejętności wymaganych do realizacji składowych zadań zawodowych 

(w wybranej specjalności). Wynikają z określonych dokumentów (świadectw, dyplomów, zaświadczeń) i stwarzają 

domniemanie, że legitymujący się nimi człowiek ma odpowiednie kompetencji.  

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej, kwalifikacje w zawodzie to zestawy oczekiwanych efektów 

kształcenia: wiedzy, umiejętności zawodowych oraz kompetencji personalnych i społecznych, pozwalające na 

samodzielne wykonywanie zadań zawodowych.  

W klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego wskazano tzw. obszary kształcenia, czyli zestawy zawodów 

pogrupowanych pod względem wspólnych lub zbliżonych kwalifikacji wymaganych do realizacji zadań zawodowych w 

obrębie danego zawodu.  

 

Uwzględniając Polską Klasyfikację Działalności (PKD), wyodrębniono następujące obszary kształcenia:  

administracyjno-usługowy (A); 
budowlany (B); 
elektryczno-elektroniczny (E); 
mechaniczny i górniczo-hutniczy (M); 
rolniczo-leśny z ochroną środowiska (R); 
turystyczno-gastronomiczny (T); 
medyczno-społeczny (Z); 
artystyczny (S). 
 
W Polskiej Klasyfikacji Zawodów i Specjalności, wyróżniono dwa aspekty kwalifikacji:  

poziom – stanowiący funkcję kompleksowości i zakresu umiejętności (kompleksowość umiejętności traktując jako 

czynnik ważniejszy), wynikających ze złożoności oraz zakresu zadań i obowiązków. 

specjalizacja – rodzaj koniecznej wiedzy czy umiejętność posługiwania się określonymi urządzeniami i narzędziami lub 

przez rodzaj stosowanych materiałów czy produkowanych wyrobów albo rodzaj świadczonych usług. 

Zadanie dla chętnych (można przesłać skan lub zdjęcie na adres: fizyka0101@wp.pl podając w tytule wiadomości klasę, 

nazwisko i imię.):  

KWALIFIKACJA, KTÓRĄ POSIADAM: ………………………… 

KWALIFIKACJA, KTÓRA POSZERZY MOJE UMIEJĘTNOŚCI:…………………………… 

KWALIFIKACJA, KTÓRA UZUPEŁNI MOJE UMIEJĘTNOŚCI:………………………. 

KWALIFIKACJA, KTÓRĄ CHCĘ UZYSKAĆ W CELU ZWIĘKSZENIA MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA NA RYNKU PRACY:…. 

 

Miłej pracy 

 

Beata Kadłubowska 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2R-Og_A-KoU

