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Kluczowe zagadnieniaKluczowe zagadnienia

Jakie cele w UE ma realizowa ć system ECVET?1

2

3

Jakie zasady i specyfikacje techniczne uwzgl ędnia systemem 
ECVET?
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W jaki sposób transferowa ć efekty kształcenia w ramach 
kwalifikacji „monta ż system ów suchej zabudów”?

Co oferuje projekt SkillsUp w ramach procedury walidac ji 
kompetencji zawodowych z uwzgl ędnieniem wymaga ń

systemu ECVET?



Sposoby nabywania kwalifikacji zawodowychSposoby nabywania kwalifikacji zawodowych

Uczenie si ę formalne

Uczenie si ę pozaformalne

Uczenie si ę nieformalne

Co faktycznie
uczeń, student, 
pracownik wie, 

rozumie i potrafi 
wykona ć?

Co faktycznie
uczeń, student, 
pracownik wie, 

rozumie i potrafi 
wykona ć?

• Wiedza
• Umiejętności
• KompetencjePROCESY WALIDACJI

EFEKTY 
KSZTAŁCENIA

EFEKTY 
KSZTAŁCENIA

KWALIFIKACJA - Określony 
zestaw efektów uczenia si ę
zgodnych z ustalonymi 
standardami, których 
osi ągni ęcie zostało 
formalnie potwierdzone 
przez upowa żnion ą
instytucj ę i wydanie 
odpowiedniego dokumentu: 
dyplom, świadectwo, 
certyfikat, itp.



Oferta kształcenia
i szkolenia 

zawodowego oparta 
na efektach 
uczenia si ę

Oferta kształcenia
i szkolenia 

zawodowego oparta 
na efektach 
uczenia si ę

Europejskie i krajowe ramy EQF/NQF

System ECTS i ECVET

Dokumenty EUROPASS 

Europejskie ramy odniesienia dla zapewniania jako ści 
kształcenia i szkolenia zawodowego (EQAVET)

Strategia uczenia si ę przez całe życie (LLL)Strategia uczenia si ę przez całe życie (LLL)

Kompetencje kluczowe 

Europejskie  instrumenty uczenia siEuropejskie  instrumenty uczenia si ęę przez caprzez ca łłe e żżycieycie

Osiem kompetencji kluczowych :
(1) porozumiewanie si ę w języku ojczystym, 
(2) porozumiewanie si ę w językach obcych, 
(3) kompetencje matematyczne oraz podstawowe 

kompetencje naukowe i techniczne, 
(4) kompetencje informatyczne, 
(5) kompetencje uczenia si ę, 
(6) kompetencje społeczne i obywatelskie, 
(7) inicjatywno ść i przedsi ębiorczo ść, 
(8) świadomo ść i ekspresja kulturalna. 



ZaZałłoożżenia tworzenia systemu ECVETenia tworzenia systemu ECVET

ZALECENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 18  czerwca 2009 r. w sprawie ustanowienia 
europejskiego systemu transferu osi ągni ęć w kształceniu i szkoleniu zawodowym  - ECVET

�Zadedykowany osobom korzystaj ącym z perspektywy 
wolnego od granic uczenia si ę przez całe życie.

�Oparty na efektach uczenia si ę (wiedza, umiej ętności, 
kompetencje) osi ągni ętych we wszystkich kontekstach 
uczenia si ę (formalnym , pozaformalnym, nieformalnym ).

�Skoncentrowany na kwalifikacjach.

�W pełni spójny z EQF.

�Skupiony na mobilno ści.

�Przejrzysty i operacyjny.

�Kompatybilny ze stosowanym w sektorze szkolnictwa 
wyższego systemem ECTS.
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Czym jest system ECVET?Czym jest system ECVET?

� System ECVET to techniczne ramy transferu, uznawania oraz – w 
stosownych przypadkach – akumulacji efektów uczenia s ię
poszczególnych osób, tak by mogły one uzyska ć okre ślone 
kwalifikacje. 

� Narzędzia i metody systemu ECVET obejmuj ą opis kwalifikacji w 
kategoriach jednostek uczenia si ę wraz ze zwi ązanymi z nimi 
punktami, proces transferu i akumulacji oraz dokumenty  
uzupełniaj ące, takie jak porozumienia o programie zaj ęć, 
indywidualne wykazy osi ągnięć oraz przewodniki dla 
użytkowników systemu ECVET.

� System ECVET ma ułatwi ć uznawanie efektów uczenia si ę, 
zgodnie z krajowym ustawodawstwem, w ramach mobilno ści, do 
celów uzyskiwania kwalifikacji. System ECVET nie na daje 
obywatelom żadnych nowych uprawnie ń do tego, aby efekty 
kształcenia i punkty ECVET były automatycznie uznaw ane. Jego 
zastosowanie do okre ślonych kwalifikacji odbywa si ę zgodnie z 
ustawodawstwem obowi ązującym w pa ństwach członkowskich. 
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ECVETECVET -- DefinicjeDefinicje

� Kwalifikacja oznacza formalny wynik procesu 
oceny i walidacji uzyskany w efekcie 
stwierdzenia przez w łaściwą instytucj ę, że 
osi ągnięte przez dan ą osob ę efekty uczenia 
się są zgodne z okre ślonymi standardam i.

� Efekty kształcenia oznaczaj ą stwierdzenie 
tego, co ucz ący si ę wie, co rozumie i potrafi 
wykona ć po uko ńczeniu procesu uczenia si ę, 
ujęte w kategoriach wiedzy, umiej ętności i  
kompetencji 
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ECVETECVET –– Definicje cd.Definicje cd.

� Ocena efektów kształcenia oznacza metody i 
procesy prowadz ące do okre ślenia zakresu, 
w jakim ucz ący si ę faktycznie przyswoił
okre ślon ą wiedz ę, opanował okre ślone 
umiej ętności i zdobył okre ślone 
kompetencje.

� Walidacja efektów kształcenia oznacza 
proces potwierdzania, że okre ślone, poddane 
ocenie efekty uczenia si ę uzyskane przez 
uczącego si ę odpowiadaj ą konkretnym 
efektom wymaganym w ramach jednostki lub 
kwalifikacji. 
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ECVET – Definicje cd.

� Uznawanie efektów kształcenia oznacza 
proces oficjalnego po świadczania 
uzyskanych efektów uczenia si ę poprzez 
przyznanie pełnych kwalifikacji lub ich 
elementów składowych - jednostek efektów 
kształcenia .

� Punkty ECVET oznaczaj ą liczbowe okre ślenie 
ogólnej warto ści efektów kształcenia w 
ramach kwalifikacji oraz wzgl ędnej warto ści 
jednostek w stosunku do pełnej kwalifikacji 
(nakład pracy osoby ucz ącej si ę do 
uzyskania zakładanego efektu kształcenia). 
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Kontekst uczenia si ęęęę B Kontekst uczenia si ęęęę A

Indywidualny wykaz 
osi ąąąągni ęćęćęćęć

Walidacja efektów kształcenia
Uznawanie efektów kształcenia
Akumulacja efektów kształcenia

Ocena efektów kształcenia
Transfer efektów kształcenia
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Istota przenoszenia efektIstota przenoszenia efekt óów ksztaw kszta łłceniacenia

Osiągnięcia odpowiadaj ą efektom uczenia si ę i oznaczaj ą zbiór indywidualnych 
efektów uczenia si ę danej osoby, które zostały ocenione i mog ą być akumulowane 

do celów uzyskania kwalifikacji lub transferowane d o innych programów 
kształcenia/uczenia si ę lub do innych kwalifikacji.



Kontekst A
Kwalifikacja

Efekty 
kształcenia/uczenia si ęęęę sąąąą

kumulowane i staj ąąąą sięęęę
zintegrowan ąąąą częęęę ciąąąą

kwalifikacji danej osoby

Kontekst A
Kwalifikacja

Efekty 
kształcenia/uczenia si ęęęę sąąąą

kumulowane i staj ąąąą sięęęę
zintegrowan ąąąą częęęę ciąąąą

kwalifikacji danej osoby

Kontekst kwalifikacji (A)
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Istota przenoszenia efektIstota przenoszenia efekt óów ksztaw kszta łłcenia cd.cenia cd.



Jednostkach efektów kształcenia jest składnikiem kwalifikacji 
będącym spójnym zbiór wiedzy, umiejetno ści i kompetencji 

(personalnych i społecznych).

Jednostka
efektów 

kształcenia

Jednostka
efektów 

kształcenia

WiedzaWiedza

Umiej ęęęętno ciUmiej ęęęętno ci

KompetencjeKompetencje
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Co to jest jednostka efektCo to jest jednostka efekt óów ksztaw kszta łłcenia?cenia?
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a
Jednostka
efektów 

kształcenia

Jednostka
efektów

kształcenia

Jednostka
efektów

kształcenia

Okre lone 
są w ka dym pa stwie 
cz onkowskim przez 
kompetentne
instytucje (liczba, 
wielko ćććć, zasady 
ąąąączenia…).

GGłłóówny komponent systemu ECVET wny komponent systemu ECVET -- Jednostki efektJednostki efekt óów uczenia siw uczenia si ęę
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Kwalifikacja składa si ę z  kilku jednostkach efektów kształcenia , 
które mog ą podlega ć niezale żnej ocenie i walidacji.



Jak opisywaJak opisywa ćć jednostki efektjednostki efekt óów ksztaw kszta łłcenia?cenia?

Jednostki efektów kształcenia składaj ące si ę na 
kwalifikacj ę powinny by ć:

� opisane w czytelnych i zrozumiałych kategoriach 
poprzez odwołanie si ę do wiedzy, umiej ętności i 
kompetencji, które si ę na nie składaj ą;

� skonstruowane i zorganizowane w taki sposób, aby 
były spójne z dan ą kwalifikacj ą;

� skonstruowane w taki sposób, aby mo żliwa była 
indywidualna ocena i walidacja efektów uczenia si ę

składaj ących si ę na daną jednostk ę.
� jednostka mo że być specyficzna dla jednej kwalifikacji 

lub wspólna dla kilku kwalifikacji.
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Jednostka efektów kształcenia cd.

� Osoba ucz ąca si ę może uzyska ć kwalifikacj ę
poprzez akumulowanie wymaganych jednostek 
efektów kształcenia w ró żnych krajach i w ró żnych 
kontekstach (uczenie si ę formalne, pozaformalne i 
nieformalne) z poszanowaniem krajowego 
ustawodawstwa dotycz ącego akumulacji jednostek i 
uznawania efektów uczenia si ę.

� Zasady i procedury, według których nale ży okre ślać
cechy jednostek efektów uczenia si ę oraz ł ączyć i 
akumulowa ć te jednostki w ramach okre ślonych 
kwalifikacji, s ą opracowywane przez w łaściwe 
instytucje oraz partnerów zaanga żowanych w proces 
kształcenia/szkolenia zgodnie z zasadami danego 
kraju lub regionu.
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� Punkty ECVET stanowi ą uzupełniaj ące liczbowe 
źródło informacji o kwalifikacjach i jednostkach. 

� Punkty EVET nie maj ą warto ści w oderwaniu od 
uzyskanych efektów uczenia si ę dotycz ących 
konkretnej kwalifikacji, do której si ę odnosz ą, 
natomiast odzwierciedlaj ą fakt uzyskania i akumulacji 
jednostek uczenia si ę. 

� Aby umo żliwi ć jednolite podej ście do stosowania 
punktów ECVET, zakłada si ę, że efektom uczenia si ę, 
uzyskiwanym w ci ągu jednego roku formalnego 
kształcenia i szkolenia zawodowego, w pełnym 
wymiarze godzin, odpowiada 60 punktów ECVET.
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Przydzielanie punktPrzydzielanie punkt óóww ECVETECVET –– wspwsp óólna konwencja UElna konwencja UE



Przydzielanie punktów ECVET jednostkom efektów kszta łcenia
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Jednostka
efektów

kształcenia

Jednostka
efektów 

kształcenia

Jednostka
efektów 

kształcenia

60
punktów
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10 punktów

30 punktów

20 punktów

� W ramach ECVET przyporz ądkowanie punktów odbywa si ę zazwyczaj w dwóch fazach: punkty 
przydziela si ę najpierw okre ślonej kwalifikacji, a nast ępnie poszczególnym jej jednostkom.

� Punkty ECVET przydziela si ę poszczególnym jednostkom w zale żności od ich wzgl ędnej wagi w 
ramach kwalifikacji.

� Zdobycie kwalifikacji lub zaliczenie jednostki powo duje przyznanie nale żnych punktów  ECVET, 

niezale żnie od czasu, który jest faktycznie potrzebny do ic h uzyskania.



System wsparcia uczenia siSystem wsparcia uczenia si ęę pozaformalnego i nieformalnego pozaformalnego i nieformalnego 
w projekcie SkillsUpw projekcie SkillsUp

Zasady i procedery 
walidacji kompetencji 

zawodowych w oparciu       
o system ECVET

E-pakiet edukacyjny
Platform

a 

diagnozow
ania 

kom
petencji

M
od

uł
ow

y 
pr

og
ra

m
 i 

pa
ki

et
y 

ed
uk

ac
yj

ne

System wsparcia 
ucznia si ę

pozaformalnego
i nieformalnego



Specyfikacja jednostki efektów kształcenia dla kwal ifikacji technologia 
system suchej zabudowy

Opis jednostek zawiera:

� ogóln ą nazwę jednostki;
� w stosownych przypadkach, ogóln ą nazwę kwalifikacji (jednej lub 

kilku), do której odnosi si ę dana jednostka;
� poziom kwalifikacji w odniesieniu do europejskich ram  

kwalifikacji (EQF), a, w stosownych przypadkach, do k rajowych 
ram kwalifikacji („NQF”), wraz z towarzysz ącymi danej kwalifikacji 
punktami ECVET;

� zakładane efekty kształcenia składaj ące się na tę jednostk ę;
� procedury i kryteria oceny tych efektów kształcenia;
� punkty ECVET zwi ązane z jednostk ą;
� okre ślenie, do kiedy dana jednostka zachowuje wa żność, jeżeli 

ma to zastosowanie.
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Kryteria przypisywania punktKryteria przypisywania punkt óów ECVET w projekcie SkillsUpw ECVET w projekcie SkillsUp



Proces transferu efektów uczenia si ę w systemie ECVET

21

Instytucja goszcz ąca Instytucja wysyłaj ąca

1. Podpisane porozumienie 
o programie zaj ęć

2. Uzyskana przez dan ą
osob ę wiedza, umiejetno ści 

i kompetencje

3. Efekty kształcenia danej 
osoby s ą ocenione

4. Dana osobo otrzymuje 
punkty za uzyskane efekty 

kształcenia

5. Transfer efektów 
kształcenia

Punkty otrzymane przez ucz ącego si ę rejestrowane s ą w 
jego indywidualnym wykazie osi ągni ęci

6. Uzyskane punkty s ą

walidowanie

7. Efekty kształcenia s ą

uznawane i akumulowane 
w ramach kwalifikacji           

a związane z nimi punkty 
są zaliczane



Transfer i akumulacja efektów uczenia si ę, partnerstwa systemu ECVET

Porozumienie o partnerstwie powinno potwierdza ć, że partnerzy:
� wzajemnie akceptuj ą swój status jako wła ściwych instytucji;
� uznają, że stosowane przez drug ą stron ę kryteria i procedury 

zapewniania jako ści oraz oceny, walidacji i uznawania s ą
odpowiednie do celu transferu osi ągnięć;

� zgadzają się na warunki działania partnerstwa, zwłaszcza w 
odniesieniu do celów, czasu trwania i ustale ń dotycz ących 
możliwo ści aktualizacji porozumienia o partnerstwie;

� uznają porównywalno ść okre ślonych kwalifikacji do celu 
transferu osi ągnięć, przy zastosowaniu poziom ów 
referencyjnych ustalonych przez EQF;

� są świadomi tego, które podmioty i wła ściwe instytucje mog ą
oprócz nich bra ć udział w opisywanym procesie i jakie mog ą
pełni ć w nim funkcje.

� mogą dokonywa ć specjalnych ustale ń odno śnie do transferu 
osiągnięć na potrzeby ucz ących si ę.
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Podsumowanie i RekomendacjePodsumowanie i Rekomendacje

W przypadku gdy system ECVET jest stosowany 
do efektów uczenia si ę uzyskanych w kontek ście 
pozaformalnym lub nieformalnym lub poza ramami 
okre ślonymi w porozumieniu o partnerstwie, 
właściwa instytucja, która jest upowa żniona do 
nadawania pełnych kwalifikacji lub ich elementów 
składowych - jednostek lub przyznawania 
osi ągnięć, powinna ustanowi ć procedury i 
mechanizmy słu żące identyfikowaniu, walidacji i 
uznawaniu takich efektów uczenia si ę poprzez 
przyznawanie odpowiednich jednostek i 
odpowiadaj ących im punktów ECVET. 
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