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Europejski System 

Akumulowania 

i Przenoszenia Osiągnięć 

w Kształceniu

i Szkoleniu Zawodowym 

Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady z 2009 r.

w sprawie ustanowienia europejskiego systemu transferu 

osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym (ECVET)
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CELE ECVET

Łatwiejsze zdobywanie kwalifikacji zawodowych 

(świadectw, dyplomów), a przez to wspieranie mobilności 

zawodowej i geograficznej oraz uczenia się przez całe życie.

Lepsza widoczność i wiarygodność osiągnięć w uczeniu się. 
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STOSOWANIE ECVET

- Uporządkowana struktura efektów uczenia się (kwalifikacja, 

jednostki efektów uczenia się, efekty uczenia się)

- Wiarygodna weryfikacja efektów uczenia się i poświadczanie ich 

osiągnięcia (kryteria i metody weryfikacji, certyfikacja)

- Przejrzyste zasady współpracy między stronami (umowy 

i dokumenty, np.: porozumienia o programie zajęć)

- Punkty
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PRZYKŁADOWE OSIĄGNIĘCIA – PERSPEKTYWA ECVET

Matura (PRK 4)

Europass (mobilność 

międzynarodowa)

Certyfikat 

językowy j. 

francuski

(CEFR B2)

Świadectwo potwierdzające 

kwalifikację zawodową 

T.13. Planowanie i 

realizacja imprez i usług 

turystycznych (PRK 4)

Dyplom ukończenia 

studiów I stopnia na 

kierunku Romanistyka

Dyplom ukończenia 

studiów II stopnia na 

kierunku Turystyka

Kwalifikacja rynkowa:            

Pilotowanie imprez 

turystycznych (PRK 4)

Certyfikat 

językowy j. 

francuski

(CEFR C2)

Certyfikat 

językowy j. włoski

(CEFR C1)

Dodatkowa 

kwalifikacja 

nadawana przez 

uczelnię

Kwalifikacja rynkowa: 

Pilotowanie imprez 

turystycznych typu incentive

(PRK 5)

Dodatkowy certyfikat
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PRZYKŁADOWE OSIĄGNIĘCIA – W TYM KWALIFIKACJE

Matura (PRK 4)

Europass (mobilność 

międzynarodowa)

Certyfikat 

językowy j. 

francuski

(CEFR B2)

Świadectwo potwierdzające 

kwalifikację zawodową 

T.13. Planowanie i 

realizacja imprez i usług 

turystycznych (PRK 4)

Dyplom ukończenia 

studiów I stopnia na 

kierunku Romanistyka

Dyplom ukończenia 

studiów II stopnia na 

kierunku Turystyka

Kwalifikacja rynkowa:            

Pilotowanie imprez 

turystycznych (PRK 4)

Certyfikat 

językowy j. 

francuski

(CEFR C2)

Certyfikat 

językowy j. włoski

(CEFR C1)

Dodatkowa 

kwalifikacja 

nadawana przez 

uczelnię

Kwalifikacja rynkowa: 

Pilotowanie imprez 

turystycznych typu incentive

(PRK 5)

Dodatkowy certyfikat
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ECVET W PROJEKTACH MOBILNOŚCI – PO CO?

• do formułowania i realizowania celów mobilności, w zakresie „co 
będą umieli uczniowie po mobilności”  efekty uczenia się;

• do podnoszenia widoczności i wiarygodności uzyskanych 
umiejętności  planowanie kryteriów i metod weryfikacji, 
podziału odpowiedzialności, wydawanie dokumentów

• do lepszego powiązania praktyk z programem kształcenia w kraju 
 zgodność treści, powiązanie z systemem oceniania
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ECVET W PROJEKTACH MOBILNOŚCI

• opisywanie efektów uczenia się, które mają być uzyskane 

przez uczniów w trakcie wyjazdu

• łączenie/porządkowanie efektów uczenia się w jednostki

• określenie sposobu weryfikacji efektów uczenia się 
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ECVET W PROJEKTACH MOBILNOŚCI

• stosowanie odpowiednich dokumentów: porozumienie 

o programie zajęć oraz indywidualny wykaz osiągnięć

• uznawanie efektów uczenia się uzyskanych przez uczniów 

w trakcie stażu/praktyki zagranicznej
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ECVET KROK PO KROKU 

LINK

http://www.eksperciecvet.org.pl/img/eksperciecvet/Mfile/file/281/ecvet_broszura_12.2016.pdf
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NIE JEST KONIECZNE

Stanowisko Komisji Europejskiej [2014]: 

„Expressing credit of learning outcomes in terms of credit points has 

proven either too challenging or not useful enough to many of the VET 

providers that use ECVET, so that at this stage credit points appear as a 

”secondary and marginal element’ of the implementation of ECVET”.

Niepowodzenie w wykorzystaniu punktów w skali Europy nie przekreśla 

sensowności stosowania punktów w ogóle. Mogą one być użyteczne, np. 

do komunikacji z uczniami, powiązane z systemem ocen itp. 

FAQ: CZY STOSOWANIE PUNKTÓW JEST KONIECZNE?
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FAQ: JAK POWINNA WYGLĄDAĆ DOKUMENTACJA – EFEKTY, 
KRYTERIA, ZASADY OCENIANIA, CZY MOŻNA OBEJRZEĆ 
PRZYKŁADY?

LINK

http://eksperciecvet.org.pl/img/eksperciecvet/Mfile/file/346/efekty-uczenia-sie-i-ich-weryfikacja-w-projektach-mobilnosci-edukacyjnej.pdf
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FAQ: SKĄD WZIĄĆ INFORMACJĘ O POZIOMIE PRK?

Odpowiednie rozporządzenie MEN w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego
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FAQ: SKĄD WZIĄĆ INFORMACJĘ O POZIOMIE PRK?

Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji (https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl/)

np. wpisać nazwę kwalifikacji w polu „szukam kwalifikacji”

https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl/
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KWALIFIKACJA: PRZYGOTOWANIE I WYPIEKANIE 

PIZZY (PRK 3)

Zestaw 1. Wykorzystywanie wiedzy z zakresu towaroznawstwa żywności

• Omawia zastosowanie mąki stosowanej przy produkcji pizzy

• Rozpoznaje rodzaje serów

• Omawia wykorzystanie drożdży podczas przygotowania ciasta

• Rozróżnia rodzaje pomidorów

Zestaw 2. Organizowanie stanowiska pracy

• Obsługuje maszyny, urządzenia i narzędzia stosowane w produkcji pizzy

• Przygotowuje stanowisko pracy

Zestaw 3. Przygotowanie ciasta oraz wypiekanie pizzy

…

FAQ: CZY MOŻLIWE JEST UZNAWANIE OSIĄGNIĘĆ Z 
MOBILNOŚCI NA POCZET KWALIFIKACJI?

W systemie kształcenia 
zawodowego, ze względu 
system egzaminów 
zewnętrznych nie ma takiej 
możliwości. 

Ale możliwe jest ich uznanie 
na poczet kwalifikacji 
rynkowych. Przy czym 
należy to zaplanować z 
wyprzedzeniem. Warunki 
uznawania określone są 
indywidualnie dla każdej 
kwalifikacji rynkowej.
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ŹRÓDŁA INFORMACJI O ECVET:

O ECVET:

• http://www.eksperciecvet.org.pl/

• https://www.ecvet-toolkit.eu/

• https://www.ecvet-secretariat.eu/en

O ZSK:

• www.kwalifikacje.gov.pl

• www.rejestr.kwalifikacje.gov.pl/

• www.kwalifikacje.edu.pl

http://www.eksperciecvet.org.pl/
https://www.ecvet-toolkit.eu/
https://www.ecvet-secretariat.eu/en
http://www.kwalifikacje.gov.pl/
http://www.rejestr.kwalifikacje.gov.pl/
http://www.kwalifikacje.edu.pl/
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