
POCHWAL SIĘ 
 SWOIMI 

ATUTAMI

DZIĘKI APLIKACJI NA KOMPUTER I TELEFON

 zgromadzisz swoje dokonania edukacyjne i zawodowe

 zaplanujesz swoją drogę do zdobycia nowych kwalifikacji

 poznasz swoje mocne strony 



moje portfolio to aplikacja dla Ciebie, jeśli:

 planujesz uporządkować i udokumentować swoje  
 doświadczenia edukacyjne i zawodowe,

 chcesz zdobyć nowe kwalifikacje i otrzymać certyfikat,

 jesteś doradcą zawodowym i poszukujesz nowoczesnych 
 narzędzi do pracy z klientami.

Pochwal się wszystkimi swoimi kompetencjami 
Zgromadź w jednym miejscu dowody swoich umiejętności – zdjęcia, teksty, linki, nagrania wideo 
i nie tylko. Do portfolio możesz także w każdej chwili dołączyć dowolne pliki z chmury, swojego 
komputera, telefonu oraz podpinać linki i nagrania z YouTube.

MOJE PORTFOLIO

Zarejestruj się na

mojeportfolio.ibe.edu.pl 

Prowadź swoje 
zawodowe portfolio!

Uporządkuj portfolio za pomocą intuicyjnie działających teczek 
Wybrane dowody swoich umiejętności segreguj w teczkach. Trzy rodzaje teczek pomogą Ci:

 pogrupować materiały i przygotować się do konsultacji z doradcą zawodowym,

 profesjonalnie zaprezentować się potencjalnemu pracodawcy,

 przejrzeć teczki, które udostępnili Ci inni użytkownicy mojego portfolio.

Zarejestrowani użytkownicy przejrzą udostępnione przez Ciebie teczki bezpośrednio na portalu 
moje portfolio. Możesz również zapisać wybrane materiały w pliku PDF i przesłać je e-mailem.

TECZKI

Poznaj siebie lepiej
Wypełnij ankietę, wpisując informacje o wykształceniu i doświadczeniu zawodowym, żeby wygenero-
wać CV. Możesz to robić etapami w dowolnym momencie.
Przy okazji zdasz sobie sprawę z tego, jak wiele już wiesz i potrafisz.

ANKIETA

Identyfikowanie, dokumentowanie oraz weryfikację kompetencji umożliwia procedura walidacji,  
jeden z kluczowych mechanizmów Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Pomyślne przejście pro-
cesu walidacji zakończone jest wydaniem certyfikatu potwierdzającego zdobycie danej kwalifikacji. 

 MOJE PORTFOLIO  ||  WWW.MOJEPORTFOLIO.IBE.EDU.PL

Portfolio, w którym znajdują się posegregowane i opisane kompetencje,  
możesz zaprezentować potencjalnemu pracodawcy, zleceniodawcy,  
doradcy zawodowemu lub przedstawicielowi instytucji certyfikującej, 
która odpowiada za przeprowadzanie walidacji w ramach Zintegrowa-
nego Systemu Kwalifikacji (ZSK).

Stwórz profesjonalne CV 
Twoje CV utworzy się niemal samo na podstawie informacji podanych w ankiecie. Wystarczy kliknąć  
WYGENERUJ CV, wybrać format i gotowe! Możesz teraz przesłać je potencjalnemu pracodawcy. 

WYGENERUJ CV

Baza
Dobrych
Praktyk

Katalog
Metod

Walidacji
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Wirtualna teczka Twoich dokonań. Dzięki niej zgromadzisz 
w jednym miejscu dowody swoich kompetencji, rozpoznasz 
i nazwiesz nawet te umiejętności, o których możesz już nie 
pamiętać lub nie zdawać sobie sprawy z tego, że je posiadasz.

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

WWW.MOJEPORTFOLIO.IBE.EDU.PL

Zintegrowany System Kwalifikacji (ZSK) to rozwiązanie sys-

temowe, które ma na celu podniesienie poziomu kapitału 

ludzkiego w Polsce poprzez opisanie i uporządkowanie róż-

nych kwalifikacji w jednym, powszechnie dostępnym reje-

strze. ZSK oferuje również możliwość potwierdzenia kom-

petencji zdobytych w trakcie edukacji pozaformalnej lub 

uczenia się nieformalnego.




