
Kwalifikacje 
po europejsku

Zmiana dla Twojej przyszłości



Konieczność uczenia się 
przez całe życie

Globalizacja

Zmiany technologiczne

Zmiany demograficzne

Zmiany na rynku pracy



Dorośli Polacy po 
zakończeniu szkoły 

kształcą się dwukrotnie 
rzadziej niż mieszkańcy 

innych krajów 
europejskich.



W Unii Europejskiej w 2009 roku wśród 
osób w wieku 25-64 lata 
dokształcało się 9,3%

W Danii, Finlandii Szwecji 
oraz Szwajcarii i Wielkiej Brytanii 
– ponad 20%

W Polsce – mniej niż 5 %



Najważniejsze 
jest to:

co wiesz co potrafisz

do czego czujesz się zobowiązany 
w sprawach zawodowych, publicznych 
i w życiu osobistym



Nowy sposób myślenia 
– uczenie się przez 
całe życie



Nowe podejście –
najważniejsze są 
efekty uczenia się 



rozwijać się

Dla Twojej przyszłości 
bardzo ważne: 

uczyć

zdobywać nowe 
kwalifikacje



Nowe kwalifikacje to nowe 
możliwości



wyższe zarobki

Nowe możliwości to: 

awans 

satysfakcja 
ze swoich 
kompetencji

lepsza praca

Zadowolenie 
z pracy

ciekawsze życie



Nowy sposób porządkowania 
kwalifikacji 

+
nowe możliwości 
zdobywania kwalifikacji 

=
Polska Rama 
Kwalifikacji



Polska Rama Kwalifikacji 
to możliwość zdobywania
dyplomów, certyfikatów, 
świadectw
bez względu na:

• formę kształcenia 
(w szkole, 
poza szkołą)

• czas kształcenia



Polska Rama 
Kwalifikacji 
to równość 
różnych ścieżek 
zdobywania 
kwalifikacji



edukacja formalna – szkoły, uczelnie, inne instytucje
kształcące

edukacja pozaformalna
– szkolenia, staże, kursy

uczenie się nieformalne 
– w pracy, życiu codziennym, 
z książek, internetu, 
od znajomych



Polska Rama Kwalifikacji to 
potwierdzenie wartości Twoich 
kwalifikacji

na rynku europejskim

dla Twojego pracodawcy

dla Twojego klienta

dla Twojego 
rozwoju osobistego



Polska Rama Kwalifikacji to:

opis kwalifikacji poprzez efekty 
uczenia się: wiedzę, umiejętności 
i kompetencje społeczne 
i personalne możliwość porównania 

kwalifikacji na terenie Unii 
Europejskiej

osiem poziomów kwalifikacji obejmujących wszelkie 
rodzaje kwalifikacji, będące wynikiem kształcenia: 
zawodowego, ogólnego, wyższego 



Polska przygotowuje raport referencyjny, który
porówna Polską Ramę Kwalifikacji do Europejskich
Ram Kwalifikacji

Raport zatwierdza grupa międzynarodowych
ekspertów

Dzięki odniesieniu do europejskich ram polskie
kwalifikacje będą miały przejrzystą i uznaną wartość
w Unii Europejskiej



Więcej na 

www.kwalifikacje.org.pl



Projekt systemowy „Opracowanie założeń merytorycznych i instytucjonalnych 
wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji oraz Krajowego Rejestru Kwalifikacji 
dla uczenia się przez całe życie”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego

Instytut Badań Edukacyjnych
Biuro Projektu Krajowych Ram Kwalifikacji
ul. Górczewska 8, 01-180 Warszawa
tel.: (22) 241 71 70, e-mail: krkbiuro@ibe.edu.pl
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