
 
 
 
WALIDACJA I ZAPEWNIANIE JAKOŚCI DLA 
PROCESU CERTYFIKOWANIA NA PRZYKŁADZIE KWALIFIKACJI 
RYNKOWEJ “MONTOWANIE STOLARKI BUDOWLANEJ” 

 

Instytut Badań Edukacyjnych 

Edyta Migałka 

16 października 2018  



Instytut Badań Edukacyjnych 

• główne etapy procesu walidacji, 

• pierwsze egzaminy i wydane certyfikaty, 

• wyzwania związane z projektowaniem  
walidacji oraz wewnętrznego systemu  
zapewniania jakości, 

• wpływ wdrożenia rozwiązań przewidzianych w ZSK związanych  
z walidacją i zapewnianiem jakości na wewnętrzną organizację 
instytucji i jej kulturę organizacyjną, 

• sposób przygotowywania instytucji i jej przedstawicieli do 
prowadzenia walidacji zgodnie z zasadami zapewniania jakości, 
ze szczególnym uwzględnieniem asesorów. 

 

AGENDA PREZENTACJI 
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PIERWSZA KWALIFIKACJA RYNKOWA WŁĄCZONA DO ZSK 
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UPRAWNIENIA DO CERTYFIKOWANIA 
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PODMIOTY ZAANGAŻOWANE W WALIDACJĘ  
I ZAPEWNIANIE JAKOŚCI 
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GŁÓWNE ZAŁOŻENIA DLA PROCESU WALIDACJI  
I CERTYFIKOWANIA KWALIFIKACJI „MONTOWANIE 
STOLARKI BUDOWLANEJ” 

• Zgodność z zapisami 
obwieszczenia o włączeniu 
kwalifikacji, 

• możliwość realizacji walidacji  
w każdym miejscu i czasie, 

• zagwarantowanie 
porównywalnych warunków 
walidacji, 

• bezpośrednie prowadzenie 
procesu walidacji przez  
Fundację VCC. 

 

 



Instytut Badań Edukacyjnych 

Egzamin teoretyczny 
– test wiedzy 
Przy wykorzystaniu 
systemu 
egzaminacyjnego on-
line, weryfikowane tą 
metodą efekty o 
charakterze wiedzowym 
– trwa do 2 godzin 
 

Egzamin praktyczny 
- symulacja 
odbywa się przed 2 
Egzaminatorami, 
podzielony na części 
zgodnie z zestawami 
efektów uczenia się – 
trwa do 6 godzin 

JAK PRZEBIEGA EGZAMIN? 
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LABORATORIUM MOBILNE SKŁADAJĄCE SIĘ ZE STANOWISKA 
DO MONTOWANIA OKIEN, DRZWI ORAZ STANOWISKA DO 
MONTOWANIA BRAM 

Wystandaryzowane warunki 
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Podział egzaminu teoretycznego  
i praktycznego zgodnie z zestawami efektów 
uczenia się ustalonymi dla kwalifikacji: 

ZESTAW 1 

Montaż okien zewnętrznych  
i drzwi balkonowych 

ZESTAW 2 

Montaż okien dachowych  

ZESTAW 3  

Montaż drzwi zewnętrznych  
i wewnętrznych  

ZESTAW 4 

Montaż bram i krat  

AKUMULOWANIE OSIĄGNIĘĆ 
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CERTYFIKAT VCC POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJĘ 



Instytut Badań Edukacyjnych 

SUPLEMENT DO CERTYFIKATU Z WYKAZEM EFEKTÓW 
UCZENIA SIĘ 
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29 czerwca 2018 roku, 
Bytom – uczniowie 
Państwowego Zespołu 
Szkół Budowlanych  
w Bytomiu. 

   

8 osób pozytywnie 
przeszło weryfikację  
i otrzymało certyfikaty. 

 

PIERWSZE PROCESY WALIDACJI I CERTYFIKACJI 
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• Czas egzaminu – zmiana 
myślenia o procesie weryfikacji, 

• stopień skomplikowania 
egzaminu oraz jego wysiłkowy 
charakter, 

• wnioski dotyczące usprawnień 
logistycznych –narzędzi, 
możliwości realizacji części 
egzaminu w różnych terminach, 

• odpowiednie narzędzia pracy 
asesorów – arkusze oceny 
uwzględniające wszystkie 
kryteria weryfikacji przypisane 
do konkretnych zadań.  

 

 

 

WRAŻENIA Z PIERWSZEJ WALIDACJI 
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WALIDACJE ZAPLANOWANE W 2018 ROKU 

Szkoły branżowe I stopnia: 
• Łódzkie (Wieluń) – 

80 osób 
• Śląskie (2 szkoły) – 

60 osób 
• Dolny Śląsk – 6 osób 
• Lubuskie – 60 osób 
 

Osoby przekwalifikujące się: 
• Podkarpackie – 20 

osób 
• Lubelskie – 70 osób 
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• Prowadzenie walidacji dla 
kwalifikacji rynkowych przez 
Fundację VCC, 

• zaprojektowanie i zakup pełnej 
infrastruktury do realizacji 
egzaminów (4 stanowiska), 

• nie tylko certyfikacja, ale również 
bezpośrednie zatrudnianie kadry 
przeprowadzającej walidację, 

• zmiany w sposobie realizacji 
egzaminów oraz przyznawania 
certyfikatów (2 asesorów + asystent 
techniczny, brak progów 
procentowych procentowych). 

ZMIANY W DOTYCHCZASOWEJ REALIZACJI WALIDACJI 
W ZWIĄZKU Z WEJŚCIEM DO ZSK 

VCC© 



Instytut Badań Edukacyjnych 

• Wewnętrzny system zapewniania jakości zgodny z wdrożonymi normami ISO 
9001:2015, ISO 29990:2010 oraz ISO 27001:2017/06 (w tym akredytowane 
procedury RODO), 

• dodatkowe procedury włączone w system jakości Fundacji VCC  
(m.in. procedura zapobiegania konfliktów interesów, procedura odwoławcza, 
procedura wiarygodności oceny dokonywanej przez asesorów), 

• monitoring walidacji od momentu zgłoszenia egzaminu (systemy 
informatyczne) do wydania certyfikatu – opiekun egzaminu, 

• wystandaryzowane arkusze oceny dla asesorów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAPEWNIANIE JAKOŚCI DLA KWALIFIKACJI 
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• 3 spotkania z PZZJ dotyczące 
współpracy z IC w zakresie 
zapewniania jakości dla kwalifikacji: 
ustalenie zakresu monitoringu  
i ewaluacji, 

• stworzona lista mailingowa 
uwzględniająca przedstawicieli IC, 
PZZJ oraz ministra właściwego na 
potrzeby komunikacji związanej  
z kwalifikacją, 

• plan sprawozdań zgodnych z Ustawą: 

• III kw. 2019  
– ewaluacja wewnętrzna IC, 

• IV kw. 2019 – sprawozdanie IC, 

• I kw. 2020  
– ewaluacja zewnętrzna, 

• wizyty monitorujące  
– IV kw. 2018. 

ZAPEWNIANIE JAKOŚCI DLA KWALIFIKACJI 
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Kadra projektująca walidację: 

• zaangażowani bezpośrednio eksperci pracujący nad opisem kwalifikacji 
„Montowanie stolarki budowlanej”, 

• przeszkolenie w zakresie metod walidacji oraz języka efektów uczenia się, 

• zewnętrzna weryfikacja poprawności matrycy przypisanych zadań i pytań 
egzaminacyjnych do efektów uczenia się. 

Kadra realizująca walidację: 

• 2 asesorów o ściśle określonych wymaganiach, 

• asystent techniczny, 

• akredytacja kadry realizującej walidację (dokumentowanie doświadczenia i 
wykształcenia oraz egzamin), 

• plan szkoleń dla kadry uwzględniający szkolenia branżowe oraz szkolenia  
z prowadzenia walidacji zgodnie z wymogami ZSK,  

• rozbudowa bazy egzaminatorów.  

 

 

 

 
 

 

 

PRZYGOTOWANIE KADRY PROJEKTUJĄCEJ WALIDACJĘ 
ORAZ REALIZUJĄCEJ PROCESY WALIDACJI 
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www.vccsystem.eu 

FUNDACJA VCC 
ul. Nałęczowska 30  
20 – 701 Lublin  
tel.: +48 81 527 01 00 , fax: +48 81 527 01 01 

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA 
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