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 praktyczne przykłady prowadzenia walidacji

 interaktywne schematy i infografiki

 opracowania ekspertyz polskich i zagranicznych specjalistów
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Walidacji

Najważniejsza jest jakość certyfikatu!
Jakość kwalifikacji nadawanych w ramach ZSK zależy m.in. od tego, czy walidacja przeprowadza-
na jest w sposób wiarygodny, czyli trafny, rzetelny i adekwatny. O wiarygodność walidacji prowa-
dzonej przez instytucje certyfikujące dbają podmioty zewnętrznego zapewniania jakości, których 
zadaniem jest przeprowadzanie ewaluacji procesu nadawania kwalifikacji w tych instytucjach.

Na pewno wiesz, że w Polsce wdrażany jest  
Zintegrowany System Kwalifikacji, a jego  
ważnym mechanizmem jest walidacja!

To wszechstronne rozwiązanie, którego celem może być  
nie tylko zdobycie certyfikatu potwierdzającego kwalifikacje, 
ale również szerokie diagnozowanie kompetencji. Proces 
ten przeprowadzany jest w ZSK przez instytucje formalnie 
uprawnione do prowadzenia walidacji.
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Jesteś szkoleniowcem, egzaminatorem, doradcą zawodowym albo rozwijasz 
biznes w branży usług rozwojowych?

Sięgnij po przydatne materiały!

www.walidacja.ibe.edu.pl/dobrepraktyki/

Polskie i zagraniczne przykłady prowadzenia walidacji w konkretnym 
przedsiębiorstwie lub instytucji możesz wyszukiwać według trzech kryte-
riów: branży, kraju lub po słowie kluczowym.

WYSZUKAJ INNOWACYJNE SPOSOBY 
SPRAWDZANIA KOMPETENCJI

Dobre praktyki z zakresu walidacji zawierają interaktywne schematy, prowa-
dzące krok po kroku przez każdy etap tego procesu. 

W skład opisów praktyk dotyczących zapewniania jakości wchodzą infografiki 
prezentujące najważniejsze sytemowe działania projakościowe w procesie 
walidacji.

POZNAJ GOTOWE ROZWIĄZANIA, KTÓRE 
SPRAWDZIŁY SIĘ W INNYCH KRAJACH

Źródłem opisu praktyk zamieszczonych w Bazie Dobrych Praktyk są eksper-
tyzy pozyskane od krajowych i zagranicznych specjalistów. 

Przykłady te dobierano tak, by ilustrowały wszystkie aspekty procesu wali-
dacji, uwzględniały specyfikę różnych branż i ukazywały nowatorskie roz-
wiązania sprawdzone w praktyce.

PROJEKTUJ WŁASNE ROZWIĄZANIA I WZORUJ SIĘ 
NA EKSPERCKICH OPRACOWANIACH

Angażujesz się w rozwój ZSK i zastanawiasz się,  
jak Baza Dobrych Praktyk wesprze Cię 
w stawianiu kolejnych kroków?

 Znajdziesz inspirację przy projektowaniu  
 procesu walidacji,  jeśli reprezentujesz  instytucję   
 certyfikującą (IC),  czyli nadającą kwalifikacje  
 funkcjonujące w ZSK.

 Uzyskasz pomoc przy określaniu wymagań  
 dotyczących walidacji, jeśli zgłaszasz  kwalifikacje  
 do ZSK.

 Sięgniesz do źródła przykładów prowadzenia  
 ewaluacji, jeśli pracujesz dla podmiotu zajmującego się 
 zewnętrznym zapewnianiem jakości (PZZJ).
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Wirtualna biblioteka zawiera pochodzące z całego świata 
praktyczne przykłady prowadzenia walidacji, czyli sprawdza-
nia wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych. Baza 
może stać się inspiracją przy projektowaniu i doskonaleniu 
procesu walidacji. 

Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach projektu Wspieranie realizacji II etapu wdrażania 
Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji na poziomie administracji centralnej oraz insty-
tucji nadających kwalifikacje i zapewniających jakość nadawanych kwalifikacji.

Instytut Badań Edukacyjnych
ul. Górczewska 8, 01-180 Warszawa

WWW.KWALIFIKACJE.GOV.PL

WWW.KWALIFIKACJE.EDU.PL

Zintegrowany System Kwalifikacji (ZSK) ma na celu pod-
niesienie poziomu kapitału ludzkiego w Polsce poprzez 
opisanie i uporządkowanie różnych kwalifikacji w jednym, 
powszechnie dostępnym rejestrze. ZSK oferuje również 
możliwość potwierdzenia kompetencji zdobytych w trakcie 
edukacji pozaformalnej lub uczenia się nieformalnego. 
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