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ROLA MINISTRÓW WŁAŚCIWYCH W ZSK 
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Instytut Badań Edukacyjnych realizuje działania związane  
z wdrażaniem Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w ramach 
projektów systemowych. 
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W ramach trwających projektów Instytut Badań Edukacyjnych m.in.: 

 prowadzi Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji, 

 wspiera ministra koordynatora i ministrów właściwych, 

 wspiera podmioty opisujące kwalifikacje rynkowe, 

 wspiera instytucje certyfikujące, 

 wspiera podmioty zewnętrznego zapewniania jakości, 

 wspiera przedstawicieli branż w opracowywaniu sektorowych ram 
kwalifikacji, 

 tworzy sieć doradców ds. ZSK w poszczególnych regionach, 

 opracowuje rekomendacje dot. uczenia się przez całe życie, 

 opracowuje narzędzia przydatne w walidacji efektów uczenia się,  
w tym vademecum walidacji, 

 prowadzi działania związane z upowszechnianiem ZSK. 
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 Do ZSK włączonych zostało dotąd 11 kwalifikacji, 8 spośród nich 
ma status kwalifikacji funkcjonujących. 

 W przypadku 8 kolejnych wniosków w ministerstwach 
przygotowywane są obwieszczenia o włączeniu kwalifikacji do ZSK. 

 Na 102 wnioski o włączenie kwalifikacji do ZSK, które aktualnie są 
rozpatrywane, 95 wniosków procedowanych jest  
w ministerstwach. 

 Do końca 2018 r. planowane jest włączenie do ZSK (i uczynienie 
funkcjonującymi) łącznie 40 kwalifikacji spoza systemów oświaty  
i szkolnictwa wyższego – eksperci IBE aktywnie wspierają 
przedstawicieli wybranych ministerstw w sprawnym 
procedowaniu wniosków.    

 

 

 

 

 

 

STAN PRAC NAD WDROŻENIEM ZSK 



Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

Instytut Badań Edukacyjnych 
Biuro Projektu ZSK 
ul. Górczewska 8, 01-180 Warszawa 
tel.: (22) 241 71 00, e-mail: zsk@ibe.edu.pl 
 


