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Streszczenie
Publikacja stanowi aktualizację wytycznych opracowanych w 2018 r. Składa się z dwóch
części. W Części I przedstawione zostały wytyczne dotyczące opracowywania opisów
syntetycznych charakterystyk kwalifikacji pełnych właściwych dla szkolnictwa wyższego
wraz z instrukcją przekazywania opisów do Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji (ZRK).
Część II zawiera wybrane opisy syntetycznych charakterystyk kwalifikacji pełnych nadawanych przez uczelnie, opracowane przez szkoły wyższe w 2019 r. zgodnie z zaproponowanym przez autorów szablonem.
Obecnie informacje dotyczące prowadzonych kierunków, gromadzone w systemie POL-on
oraz w ZRK nie zawierają informacji o charakterystykach kwalifikacji pełnych w szkolnictwie wyższym. Zalecenie Rady Europejskiej w sprawie europejskich ram kwalifikacji dla
uczenia się przez całe życie, zrewidowane w 2017 r. (Zalecenie ERK), zawiera wytyczne
dotyczące opracowywania opisu kwalifikacji, które mają być między innymi publikowane
na portalu Komisji Europejskiej „Learning Opportunities and Qualifications in Europe” –
portalu Ploteus. W grudniu 2019 r. znajdowały się na nim informacje o dostępnych w Unii
Europejskiej kwalifikacjach, które są nadawane w 11 krajach: w Belgii, Niemczech, Estonii,
Grecji, na Węgrzech, w Irlandii, na Litwie, na Łotwie, w Portugalii, w Słowenii i Islandii.
Spośród tych kwalifikacji 4284 znajdowało się na poziomie 6 ERK, 2677 – na poziomie
7 ERK, a 587 – na poziomie 8 ERK.
Proponowana struktura opisów syntetycznych charakterystyk kwalifikacji jest zasadniczo
zgodna ze strukturą Zalecenia ERK. W opisie tym można wyróżnić:
pola wymagane,

pola nieobowiązkowe, w tym: pola automatycznie wypełnione w formularzu i nie

wymagające przetwarzania informacji przez uczelnie oraz (nieliczne) pola pozostawione uczelni do wypełnienia opcjonalnie, np.: informacja o posiadanych akredytacjach międzynarodowych, informacja o możliwości ubiegania się przez osobę
posiadającą kwalifikację o uprawnienia zawodowe.

Ekspertyza zawiera również komentarz dotyczący sposobu wypełniania poszczególnych pól opisu syntetycznych charakterystyk kwalifikacji pełnych właściwych dla szkolnictwa wyższego.
Część I zakończona jest prezentacją argumentów, które uzasadniają opracowywanie
opisów syntetycznych charakterystyk kwalifikacji pełnych nadawanych w szkolnictwie
wyższym. Zebrano je w trzy główne grupy korzyści: dla systemu szkolnictwa wyższego
w Polsce i Europie, dla osób korzystających z oferty dydaktycznej uczelni oraz dla samej
uczelni. Kluczowe dla każdej z grup jest pojęcie wiarygodności: informacji, kwalifikacji
i uczelni. Wiarygodność jest podstawą do porównywania kwalifikacji i dokonywania
wyborów. Stanowi gwarancję jakości oferty dydaktycznej i jej związków z aspektami
praktycznymi wykształcenia – zwłaszcza w odniesieniu do wymagań rynku pracy. Wiarygodność buduje spójność i zaufanie na poziomie systemowym, instytucjonalnym
i wreszcie – w relacjach międzyludzkich.
Dokonany przez autorów wybór kwalifikacji zaprezentowany w Części II uwzględnia
zróżnicowanie kwalifikacji: ze względu na poziom studiów oraz profile studiowania,
kwalifikacje prowadzące do uzyskania różnych tytułów zawodowych, kwalifikacje
z jednego obszaru i międzyobszarowe, a także kwalifikacje pochodzące z uczelni z różnych miast w Polsce.
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Abstract
This publication is an updated version of the guidelines developed in 2018 and has two
parts. Part I presents guidelines for developing a synthesis of the descriptors for full qualifications offered in the higher education system, and instructions on how to send these
syntheses to the portal of the Integrated Qualifications Register (IQR). Part II contains
selected syntheses of the descriptors for full qualifications awarded by higher education
institutions prepared by them in 2019 in accordance with the authors’ proposed guidelines.
Currently, information about the study programmes collected in the POL-on system and
in the IQR do not include the descriptors for full qualifications in higher education. The
European Council Recommendation on the European Qualifications Framework for lifelong learning, revised in 2017 (EQF Recommendation) contains guidelines for describing
qualifications, which are to be included, inter alia, in the European Commission portal
“Learning Opportunities and Qualifications in Europe” (the Ploteus portal). In December
2019, the portal contained information on qualifications awarded in 11 EU countries: Belgium, Germany, Estonia, Greece, Hungary, Ireland, Lithuania, Latvia, Portugal, Slovenia,
and Iceland. These entries included 4284 qualifications at EQF level 6, 2677 at EQF level
7, and 587 at EQF level 8.
The proposed structure of the synthesis describing a qualification’s descriptors is consistent with the structure of the EQF Recommendation. The description includes:
required fields,

optional fields, including fields automatically filled in the form before it is sent to the


university, fields not requiring information processing by the university and (only
a few) fields left for the university to optionally fill in, e.g. information about international accreditations, information about opportunities for persons who have attained the qualification to apply for professional credentials.

The report also includes commentary on how to fill in individual fields of the synthesis of
the descriptors for full qualifications appropriate for higher education.
Part I concludes with a presentation of the reasons why it is worth developing a synthesis
of the descriptors for full qualifications awarded in higher education. The reasons are
gathered into three main categories: benefits for the higher education system in Poland
and Europe, benefits for students and learners, and benefits for the university itself. In all
three groups, the argument of “credibility” is key: the credibility of the information provided, of the qualifications, and of the universities. Credibility is the basis for comparing
qualifications and making choices. It guarantees the quality of the teaching offer and its
relationship to the practical aspects of education – especially in relation to the demands
of the labour market. Such credibility builds consistency and trust at the level of systems,
institutions and, finally – at the interpersonal level.
The qualifications selected by the authors presented in Part II take into account their
diversity resulting from the following criteria: different levels of study and study profiles,
qualifications leading to different professional titles, qualifications within one area and
those that are interdisciplinary, as well as qualifications from higher education institutions in different cities in Poland.
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Wprowadzenie
Publikacja ma na celu wspieranie szkół wyższych w opracowaniu syntetycznych informacji o swoich programach studiów, które są następnie zamieszczane w Zintegrowanym
Rejestrze Kwalifikacji, a także na portalach europejskich. Opisy syntetycznych charakterystyk kwalifikacji w języku polskim oraz angielskim są wprowadzane do Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji w celu uspójnienia zakresu informacji dotyczących kwalifikacji
rynkowych, kwalifikacji z systemu oświaty oraz kwalifikacji pełnych właściwych dla szkolnictwa wyższego, które znajdują się w rejestrze. Według stanu na grudzień 2019 r. w ZRK
znajdowało się łącznie 541 opisów syntetycznych charakterystyk kwalifikacji pełnych
właściwych dla szkolnictwa wyższego. Dodatkowo 210 opisów zostało już włączonych,
w ramach projektu pilotażowego do portalu ESCO1.
Wytyczne w Części I dotyczą wzorca opisu syntetycznych charakterystyk kwalifikacji pełnych właściwych dla szkolnictwa wyższego. Zawierają one komentarze, wyjaśnienia oraz
wskazówki, które mają na celu ułatwić szkołom wyższym opracowywanie opisów według
zaproponowanego szablonu, z wykorzystaniem zaprojektowanego do tego narzędzia informatycznego. Autorzy poruszyli także kwestie wymagające rozstrzygnięcia, związane
z zachowaniem spójności prezentacji kwalifikacji ze szkolnictwa wyższego w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji oraz przedstawili własne propozycje (niekiedy wariantowe).
Wytyczne odnoszą się do kwalifikacji pełnych na poziomie 6 i 7 Polskiej Ramy Kwalifikacji
(PRK), tj. kwalifikacji uzyskiwanych w wyniku ukończenia studiów I stopnia oraz kwalifikacji uzyskiwanych w wyniku ukończenia studiów II stopnia (lub jednolitych studiów
magisterskich). Nie dotyczą kwalifikacji na poziomie 8 PRK, tj. kwalifikacji uzyskiwanych
w wyniku przeprowadzenia przewodu doktorskiego, przede wszystkim ze względu na
małą praktyczną użyteczność opisów takich kwalifikacji. Ponadto wytyczne nie objęły
kwalifikacji pełnych na poziomie 5 PRK wprowadzonych do systemu przez Ustawę 2.0
(świadectwo dyplomowanego specjalisty albo świadectwo dyplomowanego specjalisty
technologa). Nie obejmują również kwalifikacji cząstkowych z systemu szkolnictwa wyższego, w szczególności uzyskiwanych w wyniku ukończenia studiów podyplomowych,
które są zamieszczane w ZRK na podstawie odrębnego wniosku.
Aktualizacja ekspertyzy uwzględnia zmiany związane z wprowadzaniem reformy w szkolnictwie wyższym związanej z wdrożeniem Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Ustawa 2.0). W związku z tym pierwotnie opracowany wzorzec
opisu syntetycznych charakterystyk kwalifikacji pełnych zgodnie z przedstawionymi zaleceniami jest nieznacznie zmodyfikowany i uwzględnia zmiany wynikające z wdrażania
reformy. Przepisy ustawy stanowią, że uprawnienia do prowadzenia studiów i nadawania
kwalifikacji przenoszone są z poziomu jednostek podstawowych (wydziałów) na poziom
uczelni, a strukturę organizacyjną uczelni określa jej statut. Oznacza to proces likwidacji lub
innej formy transformacji (łączenie, podział, zmiana nazwy) jednostek dotychczas prowadzących studia i nadających kwalifikacje. Zaprezentowane przykłady i szablon uwzględniają praktyki i doświadczenia zebrane w pierwszych miesiącach obowiązywania ustawy.
Ponadto ustawa wprowadziła obowiązek przypisania programu (kierunku) studiów do
co najmniej jednej dyscypliny naukowej lub artystycznej. W przypadku przyporządkowania do więcej niż jednej dyscypliny musi być określona dyscyplina wiodąca, w ramach
której będzie uzyskiwana ponad połowa efektów uczenia się (art. 53 ust. 2). Czasem takie
przyporządkowanie jest już istotną informacją. Dla przykładu, na Politechnice Warszaw1 https://ec.europa.eu/ploteus/search/site?f[0]=im_field_entity_type%3A97#
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skiej i innych uczelniach technicznych kierunki o nazwach „automatyka i robotyka” oraz
zbliżonych mają różne (procentowo) przyporządkowanie do dyscyplin, a nawet różne
dyscypliny wiodące („inżynieria mechaniczna” albo „automatyka, elektronika i elektrotechnika” albo „informatyka techniczna i telekomunikacja”); podobnie jest z kierunkami
o nazwach „mechatronika” i podobnych. Przyporządkowanie do dyscypliny jest już zatem
elementem opisu kwalifikacji, który może być istotny dla użytkowników ZRK i powinno
być uwzględnione w opisie syntetycznych charakterystyk.
Część II ekspertyzy zawiera przykładowe opisy syntetycznych charakterystyk kwalifikacji pełnych nadawanych przez szkoły wyższe dla siedmiu z ośmiu dziedzin kształcenia2 w szkolnictwie wyższym, określonych w przepisach obowiązujących od 1 października 2018 r. Są to:
1. Dziedzina nauk humanistycznych,
2. Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych,
3. Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu,
4. Dziedzina nauk rolniczych,
5. Dziedzina nauk społecznych,
6. Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych,
7. Dziedzina sztuki.
Dokonany przez autorów wybór kwalifikacji opisanych w Części II uwzględnia ich zróżnicowanie ze względu na następujące kryteria:
Wybrane kwalifikacje dotyczą studiów I stopnia oraz studiów II stopnia, a także jed
nolitych studiów magisterskich.

Wybrane kwalifikacje uzyskiwane są w wyniku ukończenia studiów zarówno o pro
filu ogólnoakademickim, jak i studiów o profilu praktycznym.

Wybrane kwalifikacje odpowiadają różnym tytułom zawodowym (licencjat, inży
nier, lekarz weterynarii, lekarz medycyny).

Zbiór przykładów obejmuje kwalifikacje, dla których istnieją standardy kształcenia

określone w aktach prawnych.

Wybrane kwalifikacje pochodzą z uczelni z różnych miast w Polsce (z Łodzi, Opola,

Warszawy, Wrocławia, Torunia).

Zbiór przykładów obejmuje wybrane kwalifikacje opisane przez uczelnie, a także


przykład opisany na podstawie standardu kształcenia dla kierunku (w przypadku
nauk medycznych).

Przedstawione w opracowaniu przykłady stanowią wybór autorów dokonany w oparciu
o przegląd opisów, które już zostały przygotowane przez szkoły wyższe. Opracowanie służy celom szkoleniowym. Zamieszczono w nim takie przykłady, które, w ocenie autorów,
prezentują zróżnicowane podejście do opisywania syntetycznych charakterystyk kwalifikacji pełnych w szkołach wyższych, są spójne z przedstawionymi wytycznymi i mogą
stanowić inspirację dla uczelni przygotowujących opisy swoich kwalifikacji pełnych. Jednocześnie autorzy zachęcają do przejrzenia większej liczby opisów, które są dostępne na
stronie Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji3.
2 Ze względu na brak przygotowanego opisu w dziedzinie nauk teologicznych nie została ona uwzględniona w zaprezentowanych opisach.
3 https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl/dokumenty-komunikaty/dokumenty-2/531-kwalifikacje-pelne-ze-szkolnictwa-wyzszegoz-syntetycznymi-opisami-kwalifikacji-w-wersji-polsko-i-angielskojezycznej
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CZĘŚĆ I
Przygotowanie opisów syntetycznych charakterystyk kwalifikacji pełnych właściwych dla
szkolnictwa wyższego − wytyczne

1. Opisywanie kwalifikacji w szkolnictwie wyższym –
stan obecny
Zgodnie z obowiązującymi przepisami uczelnie obecnie nie przygotowują opisów syntetycznych charakterystyk nadawanych kwalifikacji, które zawierałyby uporządkowane
treści istotne dla zainteresowanych osób, czyli m.in. kandydatów na studia i pracodawców. Dotychczas zazwyczaj nie udostępniano w przejrzysty i użyteczny sposób pełnych
opisów kwalifikacji, zawartych w dokumentach przyjętych przez odpowiednie organy
uczelni. Dopiero od 2019 r., za sprawą inicjatywy Instytutu Badań Edukacyjnych, uczelnie przystąpiły do dobrowolnego opracowywania opisów syntetycznych charakterystyk
kwalifikacji. W ciągu 2019 r. przygotowano ok. 700 opisów, z których 549 umieszczono
w ZRK. W ten sposób znacząco uzupełniono dotychczasowe informacje o kwalifikacjach
w szkolnictwie wyższym, gromadzonych w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji.
Zgodnie z przepisami prawa informacje dotyczące oferty edukacyjnej uczelni gromadzone
są przede wszystkim w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on, który zbiera dane o wszystkich polskich jednostkach naukowych. Publiczny
dostęp do tych danych wynika z ustaw i rozporządzeń Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (rejestry szkół wyższych, informacje o kierunkach i profilach kształcenia, zagregowane
dane liczbowe dotyczące studentów, pracowników naukowych i wiele innych). W systemie
dostępna jest również baza publikacji naukowych oraz wskaźniki ewaluacji szkół wyższych.
Najważniejsze obszary tematyczne systemu POL-on z perspektywy niniejszych wytycznych to:
podstawowe dane jednostek naukowych i uczelni oraz sprawozdawczość uczelni;

rejestr uprawnień do nadawania stopni naukowych przez jednostki uczelni oraz in

stytuty badawcze i naukowe, zawierający informacje o jednostkach posiadających
uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego
w poszczególnych dziedzinach i dyscyplinach nauki i sztuki;

zestawienie uprawnień do prowadzenia studiów na określonym kierunku, poziomie

i o profilu kształcenia, jakie zostały nadane jednostkom;

ogólnopolski wykaz studentów, który obejmuje najistotniejsze informacje o oso
bach przyjętych na studia i studiujących zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym, m.in: dane osobowe, liczba punktów ECTS.

rejestr pracowników naukowych i nauczycieli akademickich.

Informacje o kierunkach udostępniane w systemie POL-on adresowane są przede wszystkim do kandydatów na studia4. Dostępne są tam informacje o uczelniach prowadzących
studia na poszczególnych kierunkach (pogrupowane według kierunków) wraz z danymi uczelni oraz trybem studiów (stacjonarne, niestacjonarne), a także danymi o liczbie
studentów (w tym obcokrajowców) na danym kierunku w ostatnim roku akademickim
objętym sprawozdawczością w systemie POL-on.
System POL-on nie zawiera syntetycznych informacji dotyczących kompetencji osób
kończących studia na określonym kierunku, o danym poziomie i profilu, które są prowadzone przez konkretną uczelnię (lub jej jednostkę). Kandydaci na studia i inne zainteresowane osoby nie mogą ocenić, czy między programami studiów o tej samej lub zbliżonej
4 W ramach serwisu „Wybierz Studia”: http://wybierzstudia.nauka.gov.pl/pages/about/univ-map
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nazwie, oferowanymi przez poszczególne uczelnie czy nawet poszczególne jednostki
w ramach jednej uczelni, występują różnice w zakresie efektów uczenia się uzyskiwanych
przez absolwenta – kompetencji istotnych m.in. ze względu na możliwości realizacji planowanej kariery zawodowej.
Natomiast zgodnie z Ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (art. 84 ust. 3 pkt 1) minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki udostępnia podmiotowi prowadzącemu Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji informacje o kwalifikacjach pełnych w szkolnictwie wyższym zawarte w Zintegrowanym Systemie Informacji
o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on. Oznacza to, że zakres informacji o kwalifikacjach
w szkolnictwie wyższym, tj. dyplomy ukończenia studiów I lub II stopnia lub jednolitych
studiów magisterskich, ujęty w ZRK, zgodnie z przepisami prawa obejmuje tylko informacje o nazwie kierunku, poziomie kształcenia i uczelni prowadzącej dany program.
W efekcie osoby poszukujące informacji o kwalifikacjach w ZRK (jak również w systemie
POL-on) nie mogą w pełni porównać między uczelniami zawartości oferty kierunków
studiów o tej samej nazwie. Występują także znaczące różnice w zakresie informacji zawartych w ZRK dotyczących kwalifikacji pełnych oraz kwalifikacji cząstkowych, co ilustrują przykłady zamieszczone na Rysunku 1. Ponadto przekazywana obecnie z systemu
POL-on do ZRK nazwa kwalifikacji zawiera sformułowanie typu „dyplom ukończenia studiów”. Jest to niewłaściwe. Dyplom jest jedynie dokumentem potwierdzającym uzyskanie kwalifikacji.
Brak syntetycznej informacji o ofercie uczelni dostępnej za pośrednictwem systemu
POL-on czy ZRK utrudniał kandydatom na studia właściwy wybór spośród kierunków
o takich samych lub podobnych nazwach. Ich porównanie wymagałoby sięgnięcia do
ofert dydaktycznych poszczególnych szkół wyższych. Dlatego uzupełnienie tych informacji o opisy syntetycznych charakterystyk kwalifikacji stanowi znaczące poprawienie
jakości informacji dostępnej za pośrednictwem Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji.
Rysunek 1. Podstawowe informacje o kwalifikacjach pełnych w szkolnictwie wyższym oraz kwalifikacjach cząstkowych –
rynkowych: porównanie

Kwalifikacja pełna:
Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku finanse i rachunkowość – Szkoła Główna Handlowa
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Kwalifikacja cząstkowa:
Odzyskiwanie danych z dysków twardych HDD

Źródło: Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji (www.kwalifikacje.gov.pl).
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2. Założenia dotyczące opracowania opisów syntetycznych
charakterystyk kwalifikacji w szkolnictwie wyższym
Opisy syntetycznych charakterystyk kwalifikacji pełnych uzyskiwanych w szkolnictwie
wyższym przygotowane z wykorzystaniem szablonu są zamieszczane w:
Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji,

europejskich bazach danych o kwalifikacjach (obecnie ESCO, a w przyszłości także

Ploteus).

W dalszej perspektywie opisy te mogą zostać również włączone do systemu POL-on.

2.1. Informacje o ramach kwalifikacji oraz kwalifikacjach krajowych na
portalu Ploteus
Z uwagi na możliwość udostępniania na portalach europejskich informacji dotyczących
kwalifikacji możliwych do uzyskania w Polsce szablon opisu syntetycznej charakterystyki
kwalifikacji został opracowany w języku polskim i angielskim z uwzględnieniem międzynarodowych standardów opisu kwalifikacji.
W związku z odniesieniem Polskiej Ramy Kwalifikacji do Europejskiej Ramy Kwalifikacji
(ERK) informacje o Polskiej Ramie Kwalifikacji, a także kwalifikacjach nadawanych w Polsce mogą, a wręcz powinny, zostać umieszczone na portalu Komisji Europejskiej „Learning Opportunities and Qualifications in Europe” – portalu Ploteus. Jak wskazano na
Rysunku 2, na portalu tym znajdują się informacje dotyczące ERK i krajowych ram kwalifikacji, a także informacje o kwalifikacjach dostępnych w krajach, których rama kwalifikacji
została odniesiona do Europejskiej Ramy Kwalifikacji.
Na portalu Ploteus znajdują się informacje o kwalifikacjach dostępnych w krajach Unii Europejskiej. Według stanu z grudnia 2019 r. dotyczyły one kwalifikacji nadawanych w 11 krajach: w Belgii (466 kwalifikacji), Niemczech (1028), Estonii (177), Grecji (671), na Węgrzech
(3516), w Irlandii (1209), na Litwie (146), na Łotwie (1847), w Portugalii (461), Słowenii
(1562) oraz w Islandii (441). Spośród nadawanych kwalifikacji 4284 znajdowało się na poziomie 6 ERK, 2677 – na poziomie 7 ERK i 587 – na poziomie 8 ERK.
Sposób prezentacji syntetycznej informacji o kwalifikacji na portalu Ploteus ilustruje
przykład opisu kwalifikacji „Bachelor’s Degree in Biosystems Engineering” z Technological Educational Institute w Salonikach. Uwzględnia on podstawowe informacje dotyczące efektów uczenia się.
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Rysunek 2. Informacje o ramach kwalifikacji i kwalifikacjach na portalu Komisji Europejskiej

Informacje o ramach kwalifikacji i kwalifikacjach

Informacja o przykładowej kwalifikacji

Źródło: https://ec.europa.eu/ploteus/search/site?f[0]=im_field_entity_type%3A97#
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2.2. Przygotowanie dla użytkowników ZRK informacji o kwalifikacjach
w szkolnictwie wyższym
Z baz danych zawierających informacje o kwalifikacjach (ZRK, Ploteus, ESCO) korzystają
przede wszystkim:
pracodawcy,

osoby posiadające kwalifikacje, które chcą udokumentować swoje kompetencje,

kandydaci na studia poszukujący informacji istotnych przy wyborze kierunku stu
diów oraz planowaniu przyszłej kariery zawodowej.

Opracowany szablon opisu syntetycznych charakterystyk kwalifikacji właściwych dla
szkolnictwa wyższego ma być użyteczny i prezentować informacje istotne dla ww. grup
osób korzystających z baz danych o kwalifikacjach. Ponadto przygotowanie opisów syntetycznych charakterystyk kwalifikacji przy użyciu szablonu powinno być stosunkowo
proste dla uczelni, która prezentuje swoją ofertę za pośrednictwem rejestru kwalifikacji.
Przedsięwzięcie, w ramach którego opracowywany jest szablon, zakończy się sukcesem,
jeśli osiągnięta zostanie pewna „masa krytyczna”, czyli do ZRK zostanie wprowadzona
odpowiednia liczba właściwie opisanych kwalifikacji, co uzasadni korzystanie z rejestru
jako istotnego źródła informacji o kwalifikacjach nadawanych przez polskie uczelnie. Do
końca 2019 r. w ZRK zamieszczono ponad 540 kwalifikacji, a w ramach pierwszego etapu
prac nad przygotowaniem opisów syntetycznych charakterystyk kwalifikacji planowane
jest opracowanie łącznie 1550 opisów (do połowy 2020 r.).
Z tego względu należy eliminować wszelkie trudności zniechęcające uczelnie do wprowadzania kwalifikacji do ZRK. Jedną z nich mogłaby być ilość czasu niezbędnego do przygotowania dość skomplikowanych opisów, biorąc pod uwagę obciążenie uczelni pracą
związaną z wdrażaniem zmian zachodzących w systemie szkolnictwa wyższego. Uznano
zatem, że lepiej, aby ZRK zawierał więcej kwalifikacji opisanych w sposób bardziej syntetyczny niż mniej kwalifikacji opisanych bardziej wyczerpująco. Dlatego opracowany
szablon:
jest prosty – w swej podstawowej części;

zachęca do prezentacji informacji w sposób zwięzły;

zawiera pola opcjonalne, które mogą, ale nie muszą zostać wypełnione przez uczelnie.
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3. Zalecenia i wytyczne wynikające z dokumentów europejskich oraz krajowych dotyczące opisów syntetycznych charakterystyk kwalifikacji
Poniżej przedstawiono informacje dotyczące kluczowych regulacji, zaleceń, a także stosowanych praktyk związanych z opracowywaniem opisu syntetycznych charakterystyk
kwalifikacji, którymi są przede wszystkim:
zrewidowane zalecenie dotyczące europejskich ram kwalifikacji dla uczenia się

przez całe życie,

Europejska Klasyfikacja Umiejętności, Kompetencji, Kwalifikacji i Zawodów (ESCO),

europejskie standardy i wytyczne dotyczące zapewniania jakości w szkolnictwie

wyższym,

inne dokumenty europejskie,

regulacje krajowe,

praktyki z krajów, które włączyły informacje o swoich kwalifikacjach do portali eu
ropejskich (Ploteus, ESCO).

3.1. Zalecenie Rady Europejskiej w sprawie europejskich ram kwalifikacji
dla uczenia się przez całe życie
Zrewidowane Zalecenie Rady Europejskiej z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie europejskich
ram kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie i uchylające zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie ustanowienia europejskich ram
kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie5 (Zalecenie ERK) jest kluczowym dokumentem
stanowiącym europejskie ramy kwalifikacji, jak również kryteria dotyczące referencji krajowych ram kwalifikacji do Europejskiej Ramy Kwalifikacji. Rewizja z 2017 r. uwzględnia
także rekomendacje dotyczące zapewniania jakości, gromadzenia i przenoszenia osiągnięć, jak również udostępniania informacji o kwalifikacjach. Rada Europejska zaleca krajom członkowskim, aby:
Dbały o to, by kwalifikacje odniesione do poziomu ERK były zgodne ze wspólny

mi zasadami zapewniania jakości, określonymi w załączniku IV do zalecenia, bez
uszczerbku dla krajowych zasad zapewniania jakości mających zastosowanie do
kwalifikacji krajowych.

W stosownych przypadkach promowały powiązania między systemami punktów


i osiągnięć a krajowymi ramami lub systemami kwalifikacji, z uwzględnieniem
wspólnych zasad dotyczących systemów punktów i osiągnięć określonych w załączniku V do zalecenia, bez uszczerbku dla krajowych decyzji: (1) o wykorzystaniu
systemów punktów i osiągnięć oraz (2) odnoszeniu ich do krajowych ram lub systemów kwalifikacji.

Upubliczniały na poziomie krajowym i unijnym wyniki procesu odnoszenia oraz,

w miarę możliwości, udostępniały i publikowały informacje dotyczące kwalifikacji

5 https://ec.europa.eu/ploteus/sites/eac-eqf/files/pl.pdf
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i odpowiadających im efektów uczenia się przy wykorzystaniu pól danych wskazanych do elektronicznego publikowania informacji o kwalifikacjach, określonych
w załączniku VI do Zalecenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 maja 2017 r.
w sprawie europejskich ram kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie i uchylające
Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie ustanowienia europejskich ram kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie.
Zachęcały partnerów społecznych, publiczne służby zatrudnienia, organizatorów

kształcenia i szkolenia, organy ds. zapewniania jakości oraz organy publiczne do
stosowania europejskich ram kwalifikacji, umożliwiając w ten sposób porównywanie kwalifikacji i zapewniając przejrzystość efektów uczenia się.

Zalecenia sformułowane w omawianym dokumencie respektują autonomię poszczególnych krajów w kształtowaniu systemów kwalifikacji. Jednocześnie stosowanie tych zaleceń nie oznacza, że kwalifikacje z jednego kraju będą automatycznie uznawane w innych
krajach.
Dziewiąte kryterium referencyjne określone w Zaleceniu ERK stanowi, że „w ciągu 6 miesięcy od publikacji sprawozdania dotyczącego odnoszenia lub jego aktualizacji
państwa członkowskie i inne państwa uczestniczące publikują sprawozdanie dotyczące odnoszenia i udostępniają istotne informacje do celów porównawczych za
pośrednictwem odpowiedniego europejskiego portalu internetowego”6.
Opracowanie opisów syntetycznych charakterystyk kwalifikacji w szkolnictwie wyższym
stanowi realizację zalecenia dotyczącego udostępniania informacji dotyczących kwalifikacji i odpowiadających im efektów uczenia się, w tym kryterium dotyczącego udostępniania informacji za pośrednictwem europejskiego portalu internetowego. Działanie to
wspiera również przejrzystość i porównywalność efektów uczenia się.
Elementy pól danych wskazanych do elektronicznego publikowania informacji
o kwalifikacjach odniesionych do poziomu ERK określone w załączniku VI do Zalecenia ERK uwzględniają dane wymagane, którymi są:
Nazwa kwalifikacji.

Dziedzina:

Dziedzina kwalifikacji powinna być podawana zgodnie z klasyfikacją ISCED
FoET2013.
Państwo/region:

Państwo/region określone są za pomocą kodu (PL w przypadku Polski).
Poziom ERK:

Poziom ERK ustalany jest zgodnie z odniesieniem poziomów PRK do ERK,
określonych w polskim raporcie referencyjnym (Sławiński i in., 2013).
Opis kwalifikacji:

Zgodnie z zaleceniem opis kwalifikacji składa się z otwartych pól tekstowych, w których nie przewiduje się stosowania standardowej terminologii, a państwa członkowskie nie mają obowiązku tłumaczenia opisu na
inny język krajów Unii Europejskiej. Opis kwalifikacji powinien zawierać
albo informacje dotyczące efektów uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności oraz odpowiedzialności i autonomii, albo pole tekstowe przezna6 https://ec.europa.eu/ploteus/sites/eac-eqf/files/EQF-liensactifs-110318.pdf
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czone na opis tego, co osoba uzyskująca kwalifikacje powinna wiedzieć,
rozumieć i potrafić wykonać. Biorąc pod uwagę te wymagane zalecenia,
opis syntetycznych charakterystyk kwalifikacji pełnych właściwych
dla szkolnictwa wyższego powinien zwięźle prezentować to, co osoba
uzyskująca dyplom szkoły wyższej powinna wiedzieć, rozumieć i potrafić wykonać.
Instytucja przyznająca kwalifikacje lub właściwy organ:

Minimalny zakres wymaganych informacji o instytucji przyznającej kwalifikacje lub właściwym organie powinien obejmować nazwę tych podmiotów, a w stosownych przypadkach nazwę grupy instytucji nadających
kwalifikacje lub właściwych organów oraz adres URL lub informacje kontaktowe.
Dane nieobowiązkowe określone w załączniku VI to:
Punkty i osiągnięcia/nominalny nakład pracy potrzebny do osiągnięcia efektów

uczenia się.

Wewnętrzne procesy zapewniania jakości.

Zewnętrzny organ ds. zapewniania jakości/organ regulacyjny.

Dodatkowe informacje na temat kwalifikacji.

Źródło informacji.

Odesłanie do odpowiednich suplementów (tj. stosowanych w Unii Europejskiej su
plementów do dyplomów, np. suplementu Europass).

Adres URL kwalifikacji.

Język informacji (kod).

Warunki przyjęcia (kryteria, jakie dana osoba powinna spełnić, aby móc przystąpić


do walidacji kwalifikacji lub rozpocząć ścieżkę kształcenia prowadzącą do możliwości uzyskania kwalifikacji).

Data wygaśnięcia nadawania kwalifikacji (tj. data nadania ostatniej kwalifikacji bę
dącej przedmiotem opisu).

Sposoby uzyskania kwalifikacji.

Związek z zawodami lub sektorami zawodowymi.

Ze względu na specyfikę polskiego systemu szkolnictwa wyższego szablon uwzględnia w polach nieobowiązkowych informacje dotyczące wymaganego nakładu pracy
(w postaci punktów ECTS), zewnętrznego organu ds. zapewniania jakości oraz powiązań kwalifikacji z zawodami lub sektorami zawodowymi, w tym z Sektorowymi Ramami Kwalifikacji.

3.2. Europejska Klasyfikacja Umiejętności, Kompetencji, Kwalifikacji i Zawodów (ESCO)
ESCO to rozwijana jako część strategii Europa 2020 wielojęzyczna klasyfikacja europejskich umiejętności, kompetencji, kwalifikacji i zawodów. Klasyfikacja ESCO określa
i kategoryzuje umiejętności, kompetencje, kwalifikacje i zawody istotne dla unijnego
rynku pracy oraz edukacji i szkoleń, a także pokazuje zależności między umiejętnościa-
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mi, kompetencjami, kwalifikacjami oraz zawodami. Klasyfikacja ESCO powstała przede
wszystkim jako instrument służący zbliżeniu świata edukacji i rynku pracy (Iżycka
i Marszałek, 2011).
ESCO ma strukturę podzieloną na trzy filary: zawody, umiejętności oraz kwalifikacje
(Komisja Europejska, 2017). Filar dotyczący kwalifikacji w ESCO ma na celu prezentację
istniejących informacji o kwalifikacjach ważnych z perspektywy europejskiego rynku
pracy. Pochodzą one z krajowych baz danych lub rejestrów kwalifikacji lub bezpośrednio od instytucji certyfikujących kwalifikacje na krajowych rynkach pracy.
Zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej (Komisja Europejska, 2017) filar kwalifikacji
ma na celu rozpoznanie, jakie konkretne kwalifikacje są potrzebne pracodawcom, publicznym i prywatnym służbom zatrudnienia, uczniom, pracownikom, osobom poszukującym pracy, instytucjom edukacyjnym i szkoleniowym oraz innym podmiotom. Informacje te powinny być maksymalnie kompletne i przejrzyste.
Informacje na temat kwalifikacji w ESCO są zgodne z informacjami zawartymi w polach
danych wskazanych do elektronicznego publikowania informacji na temat kwalifikacji
zawartych w załączniku VI do Zalecenia ERK.
Istotnym założeniem ESCO jest powiązanie trzech filarów, co ilustruje Rysunek 3.
Rysunek 3. Powiązanie filaru kwalifikacji z pozostałymi filarami ESCO

Zawody

Umiejętności/
Kompetencje

Kwalifikacje

Zawód 1

Umiejętność 1

Kwalifikacja 1

Zawód 2

Umiejętność 2

Kwalifikacja 2

Umiejętność 3
Umiejętność 4
Umiejętność 5
Umiejętność 6
Umiejętność 7

Tytuł
ISCED-F 2013
Kraj
KRK-ERK
Instytucja nadająca kwalifikacje

Efekty uczenia się

Źródło: Komisja Europejska, 2017.

Portal ESCO wciąż jest rozwijany. Zgodnie ze stanem z grudnia 2019 r. filar kwalifikacji zawierał łącznie 9453 kwalifikacje (dwukrotnie więcej niż rok wcześniej) z 10 krajów: Belgii
(174), Estonii (474 ), Grecji (674), Węgier (3516), Islandii (441), Łotwy (1874), Litwy (146),
Polski (211), Portugalii (461) i Słowenii (1482).
Ze względu na kompatybilność klasyfikacji ESCO oraz Zalecenia ERK opracowane opisy
syntetycznych charakterystyk kwalifikacji pełnych właściwych dla szkolnictwa wyższego
mogą zostać włączone do klasyfikacji ESCO razem z pozostałymi kwalifikacjami polskimi.
Dzięki temu spośród 211 kwalifikacji pilotażowo włączonych do ESCO z Polski 210 pochodzi ze szkolnictwa wyższego. Zawierają one syntetyczne opisy charakterystyk tych
kwalifikacji, przygotowane zgodnie z niniejszymi wytycznymi. Ich opracowanie pozwoliło na włączenie Polski do pilotażu ESCO, a co za tym idzie, zwiększyło zakres dostępności
informacji o kwalifikacjach możliwych do uzyskania w Polsce.
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3.3. Europejskie standardy i wytyczne dotyczące zapewniania jakości
w szkolnictwie wyższym (ESG 2015)
ESG 2015 zostały przyjęte przez ministrów odpowiedzialnych za szkolnictwo wyższe
w europejskim obszarze szkolnictwa wyższego w maju 2015 r. (Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area – ESG, 2015). Odzwierciedlają one konsensus między wszystkimi zaangażowanymi organizacjami i ministerstwami w zakresie sposobu doskonalenia jakości w Europejskim Obszarze Szkolnictwa
Wyższego.
ESG podzielone są na trzy części:
1. Standardy i wytyczne dotyczące wewnętrznego zapewniania jakości.
2. Standardy i wytyczne dotyczące zewnętrznego zapewniania jakości.
3. Standardy i wytyczne dotyczące podmiotów zewnętrznego zapewniania jakości.
W kontekście niniejszej ekspertyzy istotny jest standard dotyczący informacji publicznej (Tabela 1). Opracowanie opisów syntetycznych charakterystyk kwalifikacji
pełnych właściwych dla szkolnictwa wyższego oraz ich wprowadzenie do Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji ma na celu zwiększenie dostępu do informacji publicznej o oferowanych programach kształcenia. Zgromadzenie informacji o kluczowych
efektach kształcenia/uczenia się tych kwalifikacji w jednym miejscu umożliwia ich
porównywanie.
Tabela 1. Standard i wytyczne na temat informacji publicznej w szkolnictwie wyższym

Standard:
Instytucje powinny publikować informacje o swoich działaniach, w tym programach, które są jasne, dokładne, obiektywne, aktualne i łatwo dostępne.
Wytyczne:
Informacje na temat działalności instytucji są przydatne dla przyszłych i obecnych studentów, a także dla
absolwentów, innych zainteresowanych stron i społeczeństwa. Dlatego instytucje dostarczają informacji
o swoich działaniach, w tym o oferowanych przez nich programach i ich kryteriach wyboru, zamierzonych efektach uczenia się tych programów, kwalifikacjach, które przyznają, stosowanych procedurach
nauczania, uczenia się i oceny, stopach zdawalności i możliwościach dalszego uczenia się dostępnych
dla swoich studentów oraz informacje na temat zatrudnienia absolwentów.
Źródło: Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area (ESG), 2015.

3.4. Inne dokumenty Unii Europejskiej
Opracowanie opisów syntetycznych charakterystyk kwalifikacji pełnych właściwych
dla szkolnictwa wyższego może również wspierać realizację zadań Polski w zakresie
uznawania kwalifikacji zawodowych określonych w Dyrektywie 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2015 r. w sprawie uznawania kwalifikacji
zawodowych. Dyrektywa ta zintegrowała dyrektywy dotyczące ogólnego uznawania
kwalifikacji zawodowych oraz dyrektywy dotyczące zawodów pielęgniarki odpowiedzialnej za opiekę ogólną, lekarza dentysty, lekarza weterynarii, położnej, architekta,
farmaceuty i lekarza. Jest wprowadzana do polskiego prawa za pośrednictwem Ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych
w państwach członkowskich Unii Europejskiej.
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Jednym z celów dyrektywy jest zdefiniowanie mechanizmu uznawania kwalifikacji w ramach systemu ogólnego, które wymaga zgrupowania krajowych programów edukacyjnych i szkoleniowych na różnych poziomach.
Zgodnie z zapisami dyrektywy swoboda przemieszczania się i wzajemne uznawanie dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji lekarzy, pielęgniarek odpowiedzialnych za opiekę ogólną (przy czym termin ten obejmuje również pielęgniarzy), lekarzy
dentystów, lekarzy weterynarii, położnych, farmaceutów i architektów, muszą opierać się
na ogólnej zasadzie automatycznego uznawania kwalifikacji na podstawie skoordynowanych, minimalnych wymogów w zakresie wykształcenia.
W szczególności opisy syntetycznych charakterystyk kwalifikacji mogą wspierać działania
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego jako ośrodka wsparcia ds. dyrektywy 2005/36/WE.
Do tych działań należy:
wspieranie jednolitego stosowania dyrektywy,

gromadzenie wszelkich informacji przydatnych przy stosowaniu niniejszej dyrek
tywy, takich jak informacje dotyczące warunków dostępu do wykonywania zawodów regulowanych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

3.5. Krajowe akty prawne
Opracowywanie opisów kwalifikacji pełnych właściwych dla szkolnictwa wyższego zostało
uregulowane w dwóch podstawowych aktach prawnych: Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. –
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz Ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.
Ustawa 2.0 stanowi, że studia na określonym kierunku, poziomie i o danym profilu są
prowadzone na podstawie programu studiów, który określa:
efekty uczenia się, o których mowa w Ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zinte

growanym Systemie Kwalifikacji, z uwzględnieniem uniwersalnych charakterystyk
pierwszego stopnia określonych w tej ustawie oraz charakterystyk drugiego stopnia określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 7 ust. 3 tej ustawy,

opis procesu prowadzącego do uzyskania efektów uczenia się,

liczbę punktów ECTS przypisanych do zajęć.

Informacje dotyczące efektów uczenia się oraz liczba punktów ECTS stanowią podstawę
do opracowania opisów syntetycznych charakterystyk kwalifikacji pełnych właściwych
dla szkolnictwa wyższego.
Zgodnie z Ustawą 2.0 tworzenie studiów na określonym kierunku należy do zadań rektora uczelni. Zadania senatu obejmują w szczególności:
ustalanie programów studiów, studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycz
nego,

ustalanie programów kształcenia w szkołach doktorskich,

określanie sposobu potwierdzania efektów uczenia się,

wykonywanie zadań, zgodnie z ustawą o ZSK, związanych z:

przypisywaniem poziomów PRK do kwalifikacji nadawanych po ukończeniu stuyy
diów podyplomowych,

21

włączeniem do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji nadawanych
yy
po ukończeniu studiów podyplomowych i innych form kształcenia.

Ustawa 2.0 określa również zakres informacji przekazywanych przez uczelnie do systemu
POL-on.
Ponadto ustawa nakłada na uczelnie obowiązek udostępniania informacji o programach
studiów w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP).
Ustawa o ZSK określa standard opisu kwalifikacji nadawanych poza systemami oświaty
i szkolnictwa wyższego, który uwzględnia zakres informacji publikowanych w ZRK.
Standard ten nie jest stosowany w przypadku opisu kwalifikacji pełnych nadawanych
w szkolnictwie wyższym, w efekcie czego występują, omówione w Rozdziale 1, różnice
w zakresie udostępnionych za pośrednictwem ZRK informacji o kwalifikacjach.
Zgodnie z obecnym stanem prawnym opracowanie opisów syntetycznych charakterystyk kwalifikacji pełnych właściwych dla szkolnictwa wyższego jest działaniem dobrowolnym, które może przyczynić się do poprawy jakości zasobów informacyjnych gromadzonych w ZRK.

3.6. Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Edukacji ISCED-F 2013
Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Edukacji (ISCED) to system służący do gromadzenia, zestawiania i analizowania statystyk dotyczących edukacji porównywalnych
na szczeblu międzynarodowym. Klasyfikacja ta, zgodnie z Zaleceniem ERK, jest wykorzystywana do określenia dziedziny kształcenia właściwej dla danej kwalifikacji.
Klasyfikacja ISCED jest również stosowana w systemie POL-on w celu umożliwienia
tworzenia statystyk, zwłaszcza na potrzeby Głównego Urzędu Statystycznego. Odpowiedni kod ISCED powinien być jednoznacznie określony dla każdego kierunku
kształcenia.
Szczegółowe opisy agregatów kierunków kształcenia uwzględniające zawartość każdej
z nazw klasyfikacji kierunków kształcenia ISCED-F 2013 opisane są w dokumencie Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Edukacji: Kierunki kształcenia 2013. Szczegółowe
opisy (UNESCO Institute for Statistics, 2015). Dokument ten przedstawia przykłady zarówno kierunków należących do danego agregatu (tzn. grupy, podgrupy lub nazwy),
jak i niektóre przypadki znajdujące się na pograniczu różnych agregatów. Zawiera on
również alfabetyczny wykaz kierunków i ich agregatów wraz z symbolami oraz podsumowanie wszystkich możliwych kodów agregatów kierunków kształcenia oraz ich
miejsca w hierarchii klasyfikacji. Pełna lista możliwych kodów kierunków kształcenia
zawarta jest w tabeli w Załączniku.

3.7. Wybrane praktyki: rejestry kwalifikacji w Europie
Poniżej zamieszczono krótkie omówienie wybranych rejestrów kwalifikacji krajów
Unii Europejskiej, które zamieściły informacje na portalu Ploteus o kwalifikacjach na
poziomach właściwych dla szkolnictwa wyższego. Poniższe przykłady ilustrują różnorodne podejście do sposobu przedstawiania informacji o kwalifikacjach w szkolnictwie wyższym. Z perspektywy niniejszej ekspertyzy warto zwrócić uwagę na
sposób prezentacji kwalifikacji w systemach: litewskim, niemieckim, belgijskim oraz
estońskim.
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3.7.1. Litwa
Informacje dotyczące kwalifikacji ze szkolnictwa wyższego nadawanych na Litwie znajdują się na portalu Ploteus, który zasilany jest informacjami pochodzącymi od instytucji
nadających poszczególne kwalifikacje, a także pobranymi z portalu AIKOS. Portal ten zawiera rejestr programów studiowania.
Podawane są tu m.in. następujące informacje dotyczące kwalifikacji: język, w którym dostępny jest opis kwalifikacji, nazwa kwalifikacji, miejsce nauczania, instytucja nadająca
kwalifikację oraz akredytacja. Przedstawiona jest również syntetyczna informacja o profilu danego programu kształcenia (Rysunek 4).
Rysunek 4. Litwa: informacje o kwalifikacjach na portalu AIKOS

Źródło: https://www.aikos.smm.lt/en/StudyProgramm/SitePages/Study%20and%20Learning%20Programmes.aspx?ss=145594fe-646f-4fd1-91ac-b5d173a4ba68

3.7.2. Irlandia
Informacje o kwalifikacjach nadawanych w Irlandii umieszczone są na portalu QQI (Quality and Qualifications Ireland)7. Można je przeszukiwać z wykorzystaniem filtrów uwzględniających: nazwę kwalifikacji, kod, dziedzinę kształcenia, lokalizację miejsca realizacji
programu kształcenia oraz poziom ramy kwalifikacji.

7 https://qsearch.qqi.ie/WebPart/Search?searchtype=programmes
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Prezentowane są następujące dane o programach studiów: nazwa programu, długość
kształcenia, tryb programu (stacjonarny/niestacjonarny), umiejscowienie geograficzne
uczelni, a także struktura programu kształcenia (Rysunek 5).
Rysunek 5. Irlandia: informacje o kwalifikacjach na portalu QQI

Źródło: https://qsearch.qqi.ie/WebPart/Search?searchtype=programmes

3.7.3. Belgia
Informacje o kwalifikacjach nadawanych w Belgii (Flandrii) dostępne są za pośrednictwem portalu AKOV. Znajdują się tam dane dotyczące nazwy kwalifikacji, poziomu oraz stopnia studiów, zgodnie z wytycznymi deskryptorów dublińskich i uczelni
nadającej daną kwalifikację, oraz syntetyczna informacja o efektach uczenia się uzyskiwanych przez absolwentów danego kierunku, które również przedstawione są na
portalu Ploteus.
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3.7.4. Estonia
Informacje dotyczące kwalifikacji nadawanych w Estonii dostępne są na portalu The
Estonian Qualifications Authority (Kutsekoda)8. Informacje te przedstawione są w języku estońskim i uwzględniają w szczególności syntetyczny opis efektów kształcenia
właściwy dla danego kierunku, który w krajowym języku jest również umieszczony na
portalu Ploteus.

3.7.5. Niemcy
Informacje dotyczące kwalifikacji nadawanych w Niemczech dostępne są na portalu Niemieckiej Ramy Kwalifikacji9. Wśród nich znajdują się:
Poziom, nazwa i typ kwalifikacji.

Opis kwalifikacji – efekty uczenia się dotyczące wiedzy oraz umiejętności w po
staci syntetycznej charakterystyki kwalifikacji (Rysunek 6), który znajduje się również na portalu Ploteus.

Informacje dotyczące instytucji nadającej kwalifikacje.

Wymagania dotyczące kandydatów.

Informacja o sposobie uzyskania kwalifikacji.

Szanse dotyczące dalszego kształcenia się po uzyskaniu kwalifikacji.

Wymienione informacje dostępne są głównie w języku niemieckim.
Rysunek 6. Niemcy: informacje o kwalifikacjach na portalu DQR

8 https://www.kutsekoda.ee/en
9 https://www.dqr.de/index.php
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Źródło: https://www.dqr.de
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4. Szablon opisu syntetycznych charakterystyk kwalifikacji
4.1. Struktura opisu syntetycznych charakterystyk kwalifikacji
W tej części ekspertyzy prezentujemy strukturę opisu syntetycznych charakterystyk kwalifikacji właściwych dla szkolnictwa wyższego.
Opis syntetycznych charakterystyk kwalifikacji zawiera ogólne, podstawowe informacje
o kwalifikacjach na poziomie 6 i 7 PRK nadawanych w szkolnictwie wyższym, obejmujące
m.in. nazwę kwalifikacji, wskazanie instytucji nadającej kwalifikację, jak również syntetyczne ujęcie głównych efektów uczenia się charakterystycznych dla danej kwalifikacji.
Proponowany szablon opisu syntetycznych charakterystyk kwalifikacji jest zasadniczo
zgodny ze strukturą opisaną w załączniku VI do Zalecenia ERK.
W opisie tym można wyróżnić:
pola wymagane (te same, co w załączniku),

pola nieobowiązkowe – ograniczoną liczbę pól następujących typów:

pola wypełnione automatycznie,
yy
pola niewymagające przetwarzania informacji przez uczelnię,
yy
(nieliczne) pola pozostawione uczelni opcjonalnie do wypełnienia, np.: informayy

cja o posiadanych akredytacjach międzynarodowych, informacja o możliwości
ubiegania się o uprawnienia zawodowe przez osobę posiadającą kwalifikację.

W porównaniu z zakresem opisu kwalifikacji zawartym w załączniku VI do Zalecenia ERK
dodano pola: profil kształcenia oraz język (w którym prowadzone są studia).
Proponowany szablon opisu syntetycznych charakterystyk kwalifikacji przedstawiono
w Tabeli 2 (w języku polskim) oraz w Tabeli 3 (w języku angielskim).
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Tabela 2. Szablon opisu syntetycznych charakterystyk kwalifikacji w języku polskim

1. Nazwa kwalifikacji
1.1. Tytuł zawodowy
1.2. Kierunek studiów
1.3. Specjalności
2. Instytucja nadająca kwalifikację
2.1. Uczelnia
2.2. Jednostka organizacyjna*
3. Cechy kwalifikacji
3.1. Dziedzina ISCED
3.2. Państwo/region
3.3. Poziom ERK/PRK
3.4. Profil studiów
3.5. Język
3.6. Nakład pracy (ECTS)

PL

4. Opis kwalifikacji
4.1. Kompetencje absolwenta
4.2. Typowe miejsca/stanowiska pracy
4.3. Inne składowe opisu, specyficzne dla
kwalifikacji
5. Zewnętrzny organ ds. zapewniania jakości
5.1. Zewnętrzny organ ds. zapewniania
jakości
5.2. Podstawa prawna do nadawania
kwalifikacji
5.3. Posiadane dodatkowe akredytacje
6. Związek z zawodami lub sektorami zawodowymi
6.1. Uprawnienia zawodowe związane
z uzyskaniem kwalifikacji
6.2. Sposób, w jaki kwalifikacja ułatwia
uzyskanie uprawnień zawodowych
6.3. Związek efektów kształcenia/uczenia
się zdefiniowanych dla kwalifikacji
z efektami uczenia się określonymi
w Sektorowej Ramie Kwalifikacji

[pole wypełniane opcjonalnie]

7. Dodatkowe informacje na temat kwalifikacji
7.1. Informacje o szczególnych cechach
programu studiów istotnych ze względu na kompetencje absolwenta
7.2. Forma prowadzenia studiów
7.3. Możliwość uzyskiwania kwalifikacji
na wyższym poziomie
7.4. Pozostałe uwagi

[pole wypełniane opcjonalnie]

* W przypadku kwalifikacji nadawanych po wejściu w życie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (1 października 2018 r.) instytucją
nadającą kwalifikację jest uczelnia, a nie jej jednostka (tak jak to miało miejsce w odniesieniu do kwalifikacji nadawanych przed 1 października
2018 r.). Nazwa jednostki organizacyjnej ma w tym przypadku jedynie znaczenie informacyjne – wskazuje jednostkę odpowiedzialną za realizację
programu studiów prowadzącego do uzyskania opisywanej kwalifikacji.
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Tabela 3. Szablon opisu syntetycznych charakterystyk kwalifikacji w języku angielskim [English version of the template
for the synthesis of a qualification’s descriptors]

1. Title of the qualification
1.1. Degree
1.2. Field of study
1.3. Specialties
2. Institution awarding the qualification
2.1. Higher education institution
2.2. Organisational unit*
3. Characteristics of the qualification
3.1. Field (ISCED)
3.2. Country/Region
3.3. NQF/EQF level
3.4. Profile
3.5. Language of instruction
3.6. Workload needed (ECTS points)

PL

4. Description of the qualification
4.1. Graduate’s competences
4.2. Typical workplaces/job positions
4.3. Other elements of the qualification’s
description
4.4. External quality assurance/regulatory
body
4.5. External quality assurance/regulatory
body
4.6. Legal basis of awarding authorisation
4.7. Additional accreditations
5. Relationship to occupations or occupational fields
5.1. Professional credentials relating to
attaining the qualification
5.2. How the qualification facilitates attaining professional credentials
5.3. The relationship between the educational/learning outcomes of the qualification and the learning outcomes
of a relevant sectoral qualifications
framework

[pole wypełniane opcjonalnie]

6. Additional information
6.1. Information on particular characteristics of the study programme relating to the graduate’s competences
6.2. Type of studies
6.3. Opportunities to attain higher-level
qualifications
6.4. Other information

[pole wypełniane opcjonalnie]

* For qualifications awarded after the new Law on Higher Education and Science came into force (1 October 2018), the institution that awards
the qualification is the higher education institution and not its organisational unit, as was the case for qualifications awarded before 1 October
2018. The name of the organisational unit is provided only as supplementary information, indicating that the study programme leading to the
qualification under consideration is offered by that unit.
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4.2. Komentarze, wyjaśnienia i wskazówki ułatwiające wypełnienie poszczególnych pól szablonu w języku polskim
4.2.1. Nazwa kwalifikacji
Nazwa kwalifikacji powinna obejmować:
tytuł zawodowy,

kierunek studiów (jeśli nie wynika jednoznacznie z tytułu zawodowego) oraz (opcjo
nalnie) specjalność.

Przekazywana obecnie z systemu POL-on do ZRK nazwa kwalifikacji zawiera sformułowanie „dyplom ukończenia studiów” oraz nazwę podmiotu nadającego tę kwalifikację.
Wydaje się, że jest to niespójne z ogólną koncepcją tworzenia nazw kwalifikacji włączanych do ZSK (niezależnie od problemów związanych z ich niejednolitą formą gramatyczną) oraz z założeniami systemu. Jak wspomniano wcześniej, dyplom jest dokumentem
potwierdzającym uzyskanie określonej kwalifikacji i samo słowo „dyplom” nie powinno
być elementem nazwy kwalifikacji. Dlatego zaleca się uwzględnienie dodatkowego pola
o nazwie: „instytucja nadająca kwalifikację”. Proponowany sposób definiowania nazwy
kwalifikacji może wymagać akceptacji właściwych podmiotów (MNiSW, MEN, Rada Interesariuszy ZSK).
Należy ponadto zwrócić uwagę na fakt, że stosowane obecnie nazewnictwo kwalifikacji
w ZRK różni się między innymi od sposobu ich nazywania w innych systemach, na przykład w prowadzonym przez MNiSW systemie monitorowania ekonomicznych losów absolwentów (ELA) oraz w systemie POL-on. Docelowo warto rozważyć uspójnienie nazewnictwa pomiędzy różnymi portalami i systemami. Do wyszukiwania kwalifikacji można
wykorzystać również identyfikatory kierunków kształcenia stosowane w systemie POL-on.

4.2.2. Instytucja nadająca kwalifikację
Obowiązująca od 1 października 2018 r. ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
przenosi uprawnienia do prowadzenia studiów na poziom uczelni. W związku z tym:
pozycja


„jednostka organizacyjna” w odniesieniu do kwalifikacji uzyskiwanych
przez osoby, które ukończyły studia realizowane na podstawie przepisów Ustawy
z dnia 5 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (rozpoczęły studia w roku
akademickim 2018/2019 lub wcześniej), będzie zawierała najczęściej nazwę wydziału prowadzącego studia;

pozycja


„jednostka organizacyjna” w odniesieniu do kwalifikacji uzyskiwanych
przez osoby, które ukończą studia realizowane na podstawie przepisów Ustawy
z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (rozpoczęli studia
w roku akademickim 2019/2020 lub rozpoczną je później), powinna formalnie pozostać niewypełniona (wydział lub inna jednostka nie nadaje kwalifikacji); w tej pozycji
może być ewentualnie umieszczona nazwa jednostki prowadzącej studia (wydział
lub inna jednostka zdefiniowana w statucie uczelni) z odpowiednim komentarzem
wyjaśniającym sytuację od strony prawnej.

4.2.3. Dziedzina
Zawartość tego pola jest określona zgodnie z Międzynarodową Standardową Klasyfikacją Edukacji UNESCO − ISCED F 2013 (szerzej opisaną w Rozdziale 3.6).
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Uwaga: przyjęto tłumaczenie nazwy tego pola jako „dziedzina” − tak zostało ono użyte
w oficjalnym tłumaczeniu Zalecenia ERK. Jest ono nieco niefortunne (m.in. ze względu
na to, że występujący w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce termin „dziedzina” odnosi się do znacznie większych obszarów wiedzy/nauki). Na obecnym etapie dla
zachowania zgodności z Zaleceniem ERK w praktyce trzeba przyjąć nazwę użytą w jego
oficjalnym tłumaczeniu.
Zgodnie z zaleceniem ERK do każdej kwalifikacji powinien być przypisany jeden kod
ISCED. W praktyce jednak często zdarza się, że kwalifikacje mają charakter multidyscyplinarny, dlatego też dopuszczalne jest wskazanie więcej niż jednego kodu ISCED (przy
czym nie powinno się podawać więcej niż 3 kody ISCED).
Zgodnie z przepisami Ustawy 2.0 prowadzone programy studiów mają być przypisane
do co najmniej jednej dyscypliny naukowej lub artystycznej. Informację tę proponujemy
uwzględnić w polu „dodatkowe informacje”.

4.2.4. Państwo/region (kod)
Zawartością tego pola na ogół będzie skrót „PL”. Jedynie w przypadku kwalifikacji uzyskiwanej w wyniku ukończenia studiów prowadzonych wspólnie przez uczelnię polską
i uczelnię z innego kraju (joint degree programme), potwierdzonej wspólnym dyplomem
(joint diploma) lub podwójnym dyplomem (dual/double diploma), obok kodu Polski (PL)
będzie umieszczony w tym polu kod innego kraju.

4.2.5. Poziom ERK
Należy tu wpisać „6” albo „7”. Jeśli kwalifikacja na poziomie 7 ERK jest uzyskiwana w wyniku ukończenia jednolitych studiów magisterskich, należy tę informację podać; proponujemy sformułowanie: „7 – jednolite studia magisterskie”. Poziomy ERK są tożsame z poziomami PRK, co wynika z raportu referencyjnego.

4.2.6. Profil studiów
Tutaj wpisuje się „ogólnoakademicki” albo „praktyczny”. W przypadku kwalifikacji uzyskiwanych w wyniku ukończenia studiów, dla których profil nie był zdefiniowany (realizowanych na podstawie przepisów sprzed wejścia w życie dokonanej w 2011 r. nowelizacji
ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym) pole to należy pozostawić puste; alternatywnie –
wpisać: „nie dotyczy”.

4.2.7. Język
Typową zawartością tego pola jest wyraz „polski”. W przypadku studiów prowadzonych w innym języku należy podać odpowiedni język, np. „angielski”. Jeżeli studia są
dwujęzyczne, tę informacje umieszcza się w polu „dodatkowe informacje na temat
kwalifikacji”.

4.2.8. Nakład pracy (liczba punktów ECTS)
Pole to odpowiada pozycji „punkty i osiągnięcia/nominalny nakład pracy potrzebny do
osiągnięcia efektów uczenia się” w Zaleceniu ERK.
Należy podać liczbę punktów ECTS wynikającą z wzorcowego planu studiów:
180, 210 albo 240 – gdy kwalifikacja jest uzyskiwana w wyniku ukończenia studiów

I stopnia;
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90 albo 120 – gdy kwalifikacja jest uzyskiwana w wyniku ukończenia studiów II stop
nia; 300 albo 330 – gdy kwalifikacja jest uzyskiwana w wyniku ukończenia jednolitych studiów magisterskich.

4.2.9. Opis kwalifikacji
Zgodnie z przyjętymi założeniami uwzględniającymi w szczególności oczekiwania potencjalnych użytkowników ZRK i innych baz danych zawierających informacje o kwalifikacjach opis kwalifikacji nie powinien odnosić się do efektów kształcenia/uczenia się
(w kategoriach: wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznch), ale w możliwie zwięzły
sposób określać:
Kompetencje absolwenta (co wie i potrafi zrobić – na poziomie „bardziej za
gregowanym” niż w opisie umiejętności w efektach kształcenia/uczenia się):

Sposób opisu kompetencji absolwenta powinien – na ile to możliwe – odzwierciedlać
poziom ERK właściwy dla opisywanej kwalifikacji. Mówiąc inaczej, istotne jest opisanie
kompetencji w sposób, który umożliwia – w wyniku analizy tego opisu – wskazanie poziomu ERK przypisanego do rozpatrywanej kwalifikacji – zgodnego z poziomem podanym
w polu „poziom ERK” (wielce niefortunne byłoby to zwłaszcza wtedy, gdyby kompetencje
były opisane w sposób sugerujący poziom ERK niższy niż przypisany do rozpatrywanej
kwalifikacji). Efekt ten można osiągnąć m.in. przez stosowanie odpowiednich słów kluczowych właściwych dla danego poziomu ERK, występujących w szczególności w aktach
prawnych dotyczących PRK.
Przykładami sformułowań zawierających takie słowa kluczowe, które występują w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie
charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6–8
Polskiej Ramy Kwalifikacji (Dz.U. 2018, poz. 2218), są:
a) dla kwalifikacji na poziomie 6 PRK/ERK:
ma podstawową wiedzę ogólną z zakresu dyscyplin naukowych lub artystyczyy
nych tworzących podstawy teoretyczne oraz zna i rozumie wybrane zagadnienia
z zakresu wiedzy szczegółowej – właściwe dla programu studiów;

potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę – formułować i rozwiązywać złożone
yy
i nietypowe problemy oraz wykonywać zadania w warunkach nie w pełni przewidywalnych;

potrafi komunikować się z otoczeniem z użyciem specjalistycznej terminologii.
yy
b) dla kwalifikacji na poziomie 7 PRK/ERK:
ma zaawansowaną wiedzę ogólną z zakresu dyscyplin naukowych lub artystyczyy
nych tworzących podstawy teoretyczne, uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę obejmującą kluczowe zagadnienia oraz zna i rozumie wybrane
zagadnienia z zakresu zaawansowanej wiedzy szczegółowej – właściwe dla programu studiów;

potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę – formułować i rozwiązywać złożone
yy
i nietypowe problemy oraz innowacyjnie wykonywać zadania w nieprzewidywalnych warunkach;

potrafi formułować i testować hipotezy związane z prostymi problemami badawyy
czymi – w przypadku studiów o profilu ogólnoakademickim;
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potrafi komunikować się na tematy specjalistyczne ze zróżnicowanymi kręgami
yy
odbiorców;

potrafi kierować pracą zespołu;
yy
potrafi współdziałać z innymi osobami w ramach prac zespołowych i podejmoyy
wać wiodącą rolę w zespołach.

Przy przygotowani opisu kwalifikacji należy jednak pamiętać o tym, że najogólniejszą intencją przyświecającą wprowadzeniu Europejskiej i Polskiej Ramy Kwalifikacji było opracowanie i zastosowanie narzędzia, które pozwoli na:
porównanie efektów uczenia się uzyskiwanych przez absolwentów programów
yy

kształcenia, co uzyskuje się przez odnoszenie tych efektów do deskryptorów poziomów PRK;

i zarazem zachowanie różnorodności tych efektów oraz treści i profili programów
yy
i metod kształcenia, uniknięcie ich ujednolicenia czy standaryzacji.

Taka intencja przyświeca także sporządzaniu opisów kwalifikacji dla ZRK. Opisy powinny
zawierać zwroty zawarte w charakterystykach opisu, które wskazują, jaki poziom PRK został
przypisany do kwalifikacji, jednakże powinny być zarazem wykorzystane do pokazania istotnych cech oferowanych studiów, pochwalenia się oryginalnością i nowatorstwem treści i metod kształcenia oraz kompetencji absolwenta. Jest to miejsce na zaprezentowanie, w czym te kompetencje i programy są unikatowe, jakie mają związki
ze światem pracy, z życiem społecznym, kulturą, z rozwojem osobowym słuchaczy.
Jeśli przygotowanie opisów zostanie zawężone do uzupełnienia ogólnych (generycznych)
sformułowań deskryptorów tylko o nazwy kierunku, dyscypliny czy specjalności, to uczelnia
nie wykorzysta okazji do pokazania, jak interesująca i wartościowa jest jej oferta dydaktyczna.
Typowe miejsca/stanowiska pracy

W tej części proponujemy krótko opisać, jakie są typowe stanowiska, na których pracują
absolwenci, jakie są zadania zawodowe, do których są przygotowywani, w jakim sektorze
mogą znaleźć zatrudnienie.
Inne składowe opisu, specyficzne dla kwalifikacji

Tutaj można dodatkowo podać inne istotne informacje o kwalifikacji – na przykład interdyscyplinarny charakter studiów czy możliwość uzyskania w ich trakcie umiejętności
biegłego komunikowania się w języku obcym.
Objętość opisu kwalifikacji powinna wynosić łącznie ok. 1000–1500 znaków ze spacjami.

4.2.10. Zewnętrzny organ ds. zapewniania jakości
Pole to jest odpowiednikiem pozycji „zewnętrzny organ ds. zapewniania jakości/organ
regulacyjny” w Zaleceniu ERK.
W polu tym określamy:
Zewnętrzny organ ds. zapewniania jakości.

Co do zasady jest nim Polska Komisja Akredytacyjna, ale można również wpisać dodatkowe instytucje, jeżeli uczelnia posiada inne akredytacje.
Podstawę prawną do nadawania kwalifikacji.

Podstawę prawną do nadawania kwalifikacji stanowi:

33

Ustawa z dnia 5 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym: w odniesieniu
yy

do kwalifikacji uzyskiwanych przez osoby, które ukończyły studia realizowane na podstawie przepisów tej ustawy (rozpoczęły studia w roku akademickim
2018/2019 lub wcześniej), jeśli uczelnia/jednostka spełnia określone w ustawie
warunki umożliwiające samodzielne podejmowanie decyzji dotyczących programów kształcenia/programów studiów;

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce: w odnieyy

sieniu do kwalifikacji uzyskiwanych przez osoby, które ukończą studia realizowane na podstawie przepisów tej ustawy (rozpoczną studia w roku akademickim
2019/2020 lub później), jeśli uczelnia spełnia określone w ustawie warunki umożliwiające samodzielne podejmowanie decyzji dotyczących programów studiów;

decyzja MNiSW (wydana na podstawie opinii PKA): gdy uczelnia/jednostka nie
yy

ma uprawnień umożliwiających samodzielne podejmowanie decyzji dotyczących programów studiów.

Posiadane akredytacje.

Jeżeli program studiów prowadzący do uzyskania rozpatrywanej kwalifikacji posiada
akredytację, w pozycji „posiadane akredytacje” należy podać nazwy instytucji/organizacji, które tej akredytacji udzieliły. Przykładowo: w przypadku studiów technicznych
mogą to być: PKA, KAUT-ENAEE, ABET. Dla studiów ekonomicznych może to być np.
akredytacja ACCA.

4.2.11. Związek z zawodami lub sektorami zawodowymi
W tym polu można (jest ono opcjonalne):
podać uprawnienia zawodowe związane z uzyskaniem kwalifikacji;

określić, w jaki sposób kwalifikacja ułatwia uzyskanie uprawnień zawodowych;

określić związek efektów kształcenia/uczenia się zdefiniowanych dla kwalifikacji


z efektami uczenia się opisanymi w Sektorowej Ramie Kwalifikacji (jeżeli została
przyjęta Sektorowa Rama Kwalifikacji, do której można odnieść opisywaną kwalifikację, i taki związek istnieje).

4.2.12. Dodatkowe informacje na temat kwalifikacji
W tym polu można (jest ono opcjonalne) podać informacje:
o szczególnych cechach programu studiów istotnych ze względu na kompetencje


absolwenta (studia dualne, obowiązkowa praktyka semestralna, obowiązkowy semestr na innej uczelni itp.);

dotyczące dyscypliny naukowej lub artystycznej, do której przypisany jest program

studiów;

o trybie studiów (studia stacjonarne, niestacjonarne);

dotyczące możliwości uzyskiwania kwalifikacji na wyższym poziomie (szczególnie

w przypadku kwalifikacji na poziomie 6 PRK/ERK);

inne: o kwalifikacji, które nie zostały uwzględnione w pozostałych polach opisu.
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4.3. Uwagi związane z wypełnieniem zaproponowanego szablonu w języku angielskim
Większość komentarzy, wyjaśnień i wskazówek ułatwiających wypełnienie zaproponowanego szablonu w języku polskim, przedstawionych w poprzednim podrozdziale, odnosi się także do angielskojęzycznej wersji tego szablonu (Tabela 3).
Przedstawione niżej uwagi dotyczą głównie problemów związanych z terminologią, a ich
rozwiązanie wykracza jednak poza obszar tego opracowania.
Szczególnie problematyczne jest stosowanie jednolitej terminologii w odniesieniu do
podstawowych atrybutów kwalifikacji:
nazw kwalifikacji (tytułów zawodowych oraz kierunków studiów),

nazw uczelni i ich jednostek organizacyjnych, zgodnie z oficjalnymi tłumaczeniami

przyjętymi przez uczelnie (jeżeli takie zostały określone).

W tych przypadkach niezbędne jest przygotowanie i wydanie odpowiednich dokumentów – jako obowiązujących − przez uprawniony do tego organ (MNiSW). Podejmowano
już wcześniej próby opracowania takich dokumentów. Były one jednak mało znane i, niestety, zawierały terminy nieakceptowane przez część środowiska akademickiego. Stąd
wiele uczelni stworzyło własne „słowniki”, umożliwiające spójny opis studiów, przynajmniej w ramach danej uczelni.
W przypadku nazw tytułów zawodowych opracowanie „słownika” zawierającego ich oficjalne tłumaczenie na język angielski jest sprawą względnie prostą. Znacznie trudniejsze
jest zaproponowanie takiego słownika dla zestawu kierunków studiów z powodu niepełnej znajomości takiego zestawu (uczelnie mające odpowiednie uprawnienia mogą
tworzyć „własne”, nieznane autorom słownika, nazwy kierunków studiów).
Nazwa kwalifikacji uzyskiwanej w polskim systemie szkolnictwa wyższego powinna –
także w dokumentach wydanych w języku angielskim – zachować brzmienie oryginalne
(np. licencjat lub magister inżynier). Jej tłumaczenie na język angielski powinno być traktowane jako informacja uzupełniająca.
Problematyczna jest również kwestia nazw uczelni i ich jednostek. Obok trudności natury
językowej (są one znaczące, na co wskazują m.in. doświadczenia KRASP związane z przygotowywaniem informatorów w języku angielskim) występują problemy „polityczne”.
W szczególności rozstrzygnięcia wymaga kwestia uprawnienia do używania przez uczelnie w swej angielskojęzycznej nazwie słowa „university”. Uprawnienia takie w odniesieniu do nazw polskojęzycznych reguluje ustawa. Według wiedzy autorów nie istnieje natomiast żaden akt prawny regulujący tę kwestię w przypadku nazw angielskojęzycznych.
Niezależnie od konieczności rozwiązania powyższych problemów istotne jest również ujednolicenie terminologii używanej przy wypełnianiu pozostałych pól określonych w szablonie opisu syntetycznych charakterystyk kwalifikacji w języku angielskim
(w szczególności pola „description of the qualification”). Celowe byłoby stworzenie na
potrzeby poszczególnych uczelni „słowniczka” podstawowych terminów wykorzystywanych przy opisie kwalifikacji.
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5. Uzasadnienie wykonania opisów syntetycznych charakterystyk kwalifikacji przez uczelnie zgodnie z zaproponowanym
szablonem
Dlaczego uczelnie powinny zaangażować się w przygotowywanie opisów syntetycznych
charakterystyk kwalifikacji, w szczególności kwalifikacji związanych z nowo przygotowywanymi programami kształcenia? Jakie korzyści płyną z zamieszczania tej informacji
w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji oraz na portalach międzynarodowych, takich jak
Ploteus i ESCO?
Powody można zebrać w trzy główne grupy korzyści: dla systemu szkolnictwa wyższego
w Polsce i w Europie, dla osób korzystających z oferty dydaktycznej uczelni oraz dla samej uczelni.
Dla polskiego systemu szkolnictwa wyższego oraz dla Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego ważne są:
Upowszechnianie informacji o oferowanych programach studiów i kwalifikacjach za

pośrednictwem portalu ZRK oraz portali europejskich wedle wspólnego schematu, której wiarygodność i rzetelność potwierdzają swoją powagą instytucje krajowe
i europejskie sprawujące nad nimi pieczę. Informacja ta, choć pełni znakomicie także
funkcje promocyjne, nie ma charakteru folderu reklamującego uczelnię i program
studiów na określonym kierunku – składa się na przekaz neutralny i uzasadniony.
Buduje wzajemne zaufanie między podmiotami krajowych systemów kwalifikacji
oraz obala uprzedzenia wykształcone w niektórych środowiskach.

Możliwość porównania oferty dydaktycznej w skali krajowej i międzynarodowej


oraz oszacowania, czy nadawane kwalifikacje odpowiadają poziomom poszczególnych ram krajowych i ramie europejskiej. Także możliwość poziomego porównywania kwalifikacji nadawanych przez różne podmioty (w krajach i w Europie). To nadaje
większą spójność krajowym systemom szkolnictwa oraz Europejskiemu Obszarowi
Szkolnictwa Wyższego i – podobnie – nadaje wiarygodność uczelniom i rodzi do
nich zaufanie.

Dwa powyższe powody mogą nabrać szczególnego znaczenia, jeśli odpowiednie

organy Unii Europejskiej podejmą decyzję o automatycznym uznawaniu dyplomów szkół wyższych wydawanych w krajach unijnych, co jest przedmiotem dyskusji i uzgodnień w ramach procesu bolońskiego. Można się spodziewać, że wśród
warunków uzyskania prawa do automatycznego uznawania dyplomów pojawi się
wymóg przejrzystości systemu szkolnictwa wyższego i towarzyszącej mu pełnej informacji o programach kształcenia oferowanych przez uczelnie.

Dla uczelni zamieszczenie informacji w ZRK jest ważne, ponieważ:
W ten sposób buduje swój wizerunek uczelni odpowiedzialnej społecznie – wiary
godnej i dbającej o dobre relacje z interesariuszami; uczelni, której zależy na przejrzystości swojej oferty i udostępnianiu jej wszystkim zainteresowanym w taki sposób, aby mogli ją ocenić i porównać z innymi uczelniami.

Uczelnia ma możliwość wykorzystania przygotowanych opisów do wewnętrznych


i zewnętrznych działań, w tym do prowadzenia akcji promocyjnych i informacyjnych, mających na celu zwiększenie zainteresowania kandydatów swoją ofertą.
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Władze uczelni mogą posłużyć się opisami syntetycznych charakterystyk kwalifika

cji do identyfikacji kluczowych dla oferowanych kwalifikacji efektów uczenia się, co
następnie może zostać wykorzystane w dyskusji na temat tworzenia i doskonalenia
oferty kształcenia tak, aby była ona bardziej atrakcyjna dla kandydatów.

Dla osób uczących się, planujących swoją ścieżkę edukacyjną oraz dla pracodawców,
poszukujących absolwentów o określonych kompetencjach wymaganych na poszczególnych stanowiskach pracy, informacje zebrane w portalach ram kwalifikacji są ważne,
ponieważ:
Syntetyczna informacja o kwalifikacjach oferowanych przez uczelnię ułatwi kandy

datom na studia wybór kierunku, który skutkuje pożądanymi przez nich kompetencjami, zaś obiektywność i wiarygodność publikowanych w ZRK danych stanowi
pewnego rodzaju gwarancję słuszności dokonywanego wyboru. Informacja o akredytacjach uwiarygadnia jakość kształcenia.

Osoby poszukujące informacji o kwalifikacjach będą mogły łatwo porównać opi

sy kwalifikacji o tej samej lub podobnej nazwie, które są oferowane przez różne
uczelnie, i dzięki temu wybrać instytucję, która najlepiej odpowiada ich potrzebom.
Dotyczy to osób zainteresowanych uzyskaniem kwalifikacji zarówno z kraju, jak
i z zagranicy.

Informacja o związkach uzyskiwanych kwalifikacji z wymaganiami rynku pracy, czyli


spisem zawodów i miejsc pracy, oraz z wymaganiami sektorowymi lub pochodzącymi od stowarzyszeń zawodowych wzmacnia wiarygodność uczelni i ułatwia pracodawcom poszukiwanie absolwentów o pożądanych kompetencjach.

Słowo klucz, które pojawia się we wszystkich trzech grupach argumentów, to wiarygodność (informacji, kwalifikacji i uczelni). Wiarygodność, która stanowi podstawę do porównywania kwalifikacji, dokonywania wyborów, będąca gwarancją jakości oferty dydaktycznej i jej związków z aspektami praktycznymi wykształcenia – zwłaszcza w odniesieniu
do wymagań rynku pracy. Wiarygodność, która buduje spójność i zaufanie na poziomie
systemowym, instytucjonalnym i wreszcie – w relacjach międzyludzkich.

37

6. Przekazywanie do ZRK informacji o opisach syntetycznych
charakterystyk kwalifikacji pełnych właściwych dla szkolnictwa wyższego
Instytut Badań Edukacyjnych w celu wsparcia organizacji prac nad wprowadzaniem opisów syntetycznych charakterystyk kwalifikacji pełnych właściwych dla szkolnictwa wyższego opracował narzędzie internetowe, które jest udostępnione uczelniom przygotowującym te opisy.
Narzędzie to pozwala na:
wprowadzenie do systemu informatycznego pierwszych wersji opisów syntetycz
nych charakterystyk kwalifikacji pełnych właściwych dla szkolnictwa wyższego,

przesłanie treści opisów syntetycznych charakterystyk kwalifikacji do recenzji,

odniesienie się do uwag recenzenta oraz wprowadzenie poprawek do ostatecznej


wersji opisu syntetycznej charakterystyki kwalifikacji i przesłanie jej do Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji.

Narzędzie dostępne jest pod adresem: https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl/opisy/index.php
Każda uczelnia aktualnie nadająca kwalifikacje pełne w obszarze szkolnictwa wyższego
może uzyskać dostęp do narzędzia poprzez wprowadzenie kodu. Kody generowane są
dla każdej opisywanej kwalifikacji pełnej w Instytucie Badań Edukacyjnych. Przekazany
przez IBE kod należy wprowadzić w okno logowania (Rysunek 7).
Rysunek 7. Okno dostępu do narzędzia do składania opisów syntetycznych charakterystyk kwalifikacji
Wprowadź kod dostępu

Przejdź dalej

Nie pamiętam kodu
Instrukcja pracy (.pdf )
Kod dostępu będzie przesłany przez administratora po przyjęciu kierunku
(kwalifikacji) do przygotowania opisu. Z administratorem można
skontaktować się pod adresem: uczelnie@ibe.edu.pl

Po wpisaniu kodu pojawi się pole służące do wprowadzania opisu syntetycznej charakterystyki kwalifikacji. Są tam dostępne linki do instrukcji w formacie PDF. Na samym początku należy podać dane osoby odpowiedzialnej za składanie opisu (Rysunek 8).
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Rysunek 8. Pole do wprowadzenia danych osoby odpowiedzialnej po stronie uczelni za wprowadzanie treści opisu syntetycznej charakterystyki kwalifikacji

Osoba składająca opis:

Jan

Kowalski

b.iwanczak@ibe
Zmień osobę zarządzającą

Następnie pojawi się 7 bloków służących do wprowadzanie opisu syntetycznej charakterystyki kwalifikacji. W polach o kolorze białym należy podać stosowne informacje, kierując się instrukcjami zawartymi w niniejszej ekspertyzie. Pola o kolorze szarym są nieedytowalne. Dane w nich zawarte importowane są bezpośrednio z systemu POL-on.
Każde pole, które należy wypełnić, pojawia się równocześnie w dwóch wersjach językowych – polskiej i angielskiej. Ułatwia to prace nad tłumaczeniem opisu syntetycznej
charakterystyki kwalifikacji, przypominając o konieczności tłumaczenia wszystkich jego
fragmentów.
Blok 1. Nazwa kwalifikacji
Składa się z następujących pól:
tytuł zawodowy,

kierunek studiów (jeśli nie wynika jednoznacznie z tytułu zawodowego),

oraz (opcjonalnie) specjalności.

Rysunek 9. Widok bloku „Nazwa kwalifikacji”

1. Nazwa kwalifikacji (Title of the qualification)
[treść w języku polskim]

1.1. Tytuł zawodowy*
Degree

1.2. Kierunek studiów*
Field of study

1.3. Specjalności
Specialties

[treść w języku angielskim]

Licencjat lub
inny
równorzędny

[sugerowany
odpowiednik
w języku

Integrowanie 1

[treść w języku
angielskim]

[treść w języku
polskim]

[treść w języku
angielskim]
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Blok 2. Instytucja nadająca kwalifikację
W szarych polach znajdują się dane pochodzące z systemu POL-on, nazwa uczelni oraz
jednostki organizacyjnej odpowiadającej za nadawanie kwalifikacji. Jak wspomniano
w Rozdziale 4, w przypadku kwalifikacji nadawanych na podstawie nowej ustawy Prawo
o nauce i szkolnictwie wyższym pole „jednostka organizacyjna” może pozostać puste lub
wskazywać na zaangażowanie danej jednostki w proces nadawania kwalifikacji.
Rysunek 10. Blok „Instytucja nadająca kwalifikację”

2. Instytucja nadająca kwalifikację (Institution awarding the
qualification)
2.1. Uczelnia*
Higher education
institution
1.2. Jednostka
organizacyjna*
Organisational unit

Uniwersytet
Warszawski

[treść w języku
angielskim]

Wydział
Geografiii
i Studiów

[treść w języku
angielskim]

Blok 3. Cechy kwalifikacji
Znajdują się tu pola opisujące cechy kierunku:
Dziedzina ISCED.

Zawartość tego pola jest określona zgodnie z Międzynarodową Standardową Klasyfikacją Edukacji UNESCO − ISCED F 2013 (szerzej opisaną w Rozdziale 3.6).
Uwaga: narzędzie informatyczne przygotowane jest do wprowadzania kodów na
czwartym poziomie (czterocyfrowych). Nie dla każdego kierunku możliwe jest dobranie tylko jednego kodu, w pełni oddającego jego właściwą dziedzinę. Zalecane
jest dodawanie kolejnych kodów, które łącznie będą się odnosić do wszystkich cech
kierunku.
Państwo/region (kod).

W większości przypadków pojawi się tu wyraz „Polska”, który wpisywany jest automatycznie. Możliwe jest również uzupełnienie pola o dodatkowe kraje.
Poziom ERK/PRK.

Poziom ERK/PRK wpisywany jest automatycznie na podstawie informacji pozyskanych
z systemu POL-on.
Profil studiów.

Pole to uzupełnia się automatycznie na podstawie informacji pozyskanych z systemu
POL-on.
Język.

Typową zawartością tego pola jest wyraz „polski”. W przypadku studiów prowadzonych
w innym języku należy podać odpowiedni język, np. „angielski”.
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Nakład pracy (liczba punktów ECTS).

Pole to uzupełnia się automatycznie na podstawie informacji pozyskanych z systemu
POL-on.
Rysunek 11. Blok „Cechy kwalifikacji” (pola w angielskiej wersji językowej zostały pominięte na rysunku)

3. Cechy kwalifikacji (Characteristics of the qualification)
3.1. Dziedzina ISCED*
Field (ISCED)

Dziedzina

3.2. Państwo/region*
Country/Region

Polska

3.3. Poziom PRK/ERK*
NQF/EQF level

6 (studia I stopnia)

3.4. Profil studiów*
Profile

Ogólnoakademicki

3.4. Język*
Language of instruction
3.6. Nakład pracy (ECTS)*
Workload needed (ECTS points)

język polski
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Blok 4. Opis kwalifikacji
Opis kwalifikacji składa się z pól 4.1, 4.2 i 4.3. Dwa pierwsze z nich są obowiązkowe. Tekst
zawarty w polach 4.1 i 4.2 musi mieć łącznie min. 1000 znaków ze spacjami. W prawym
dolnym rogu każdego pola wyświetla się licznik znaków wraz z widocznym limitem. Należy pamiętać, że każde pole ma dozwoloną liczbę znaków i w momencie jej przekroczenia
dalszy tekst się nie zapisuje – podczas przesyłania na serwer zostaje ucięty.
Kompetencje absolwenta.

W pola w bloku 4 wpisuje się to, co absolwent wie i potrafi zrobić. Informacje te podaje
się na poziomie „bardziej zagregowanym” niż w opisie umiejętności w efektach kształcenia/uczenia się.
Typowe miejsca/stanowiska pracy (jeśli ma to uzasadnienie).

Istnieje możliwość podania typowych miejsc/stanowisk pracy absolwentów kierunku.
Warto zauważyć, że pole to nie jest katalogiem zamkniętym, lecz wskazówką, gdzie
najczęściej mogą znaleźć zatrudnienie absolwenci danego kierunku.
Inne składowe opisu, specyficzne dla kwalifikacji.

Można tu wpisać wszystkie unikatowe właściwości kierunku, nieujęte w innym miejscu.
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Rysunek 12. Blok „Opis kwalifikacji” (pola w angielskiej wersji językowej zostały pominięte na rysunku)

4. Opis kwalifikacji (Description of the qualification)
4.1. Kompetencje absolwenta (co wie i potrafi zrobić
na poziomie zagregowanym)*
Graduates’ competences (what they know and can do on
the aggregate level)

Lorem ipsum

4.2. Typowe miejsca/stanowiska pracy*
Typical workplaces/job positions

Lorem ipsum

?

Znaków: 11/1500

Znaków: 11/1500
4.3. Inne składowe opisu, specyficzne dla kwalifikacji
Other elements of the qualification’s description

Lorem ipsum

Znaków: 11/1500

Blok 5. Zewnętrzny organ ds. zapewniania jakości
Podaje się tutaj:
Zewnętrzny organ ds. zapewniania jakości (domyślnie jest to Polska Komisja Akredytacyj

na). Można tutaj wpisać dodatkowe instytucje, których akredytacje posiada dany kierunek.

Podstawę prawną do nadawania kwalifikacji, którą może być:

Ustawa z dnia 5 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym
yy
Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
yy
decyzja MNiSW (wydana na podstawie opinii PKA).
yy
Posiadane dodatkowe akredytacje.

Rysunek 13. Blok „Zewnętrzny organ ds. zapewniania jakości” (pola w angielskiej wersji językowej zostały pominięte na
rysunku)

5. Zewnętrzny organ ds. zapewniania jakości (External quality assurance/
regulatory body)
5.1. Zewnętrzny organ ds. zapewniania jakości*
External quality assurance/regulatory body
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Polska Komisja Akredytacyjna

5.2. Podstawa prawna do nadawania kwalifikacji*
Legal basis of awarding authorisation

Podstawa prawna

5.3. Posiadane dodatkowe akredytacje
Additional accreditations

[treść w języku polskim]

Blok 6. Związek z zawodami lub sektorami zawodowymi
W tym polu można (jest ono opcjonalne):
podać uprawnienia zawodowe związane z uzyskaniem kwalifikacji;

określić, w jaki sposób kwalifikacja ułatwia uzyskanie uprawnień zawodowych;

określić związek efektów kształcenia/uczenia się zdefiniowanych dla kwalifikacji


z efektami uczenia się opisanymi w Sektorowej Ramie Kwalifikacji (jeżeli została
przyjęta Sektorowa Rama Kwalifikacji, do której można odnieść daną kwalifikację
(i związek taki istnieje).

Rysunek 14. Blok „Związek z zawodami lub sektorami zawodowymi”

6. Związek z zawodami lub sektorami zawodowymi (Relationship to
occupations or occupational fields)
6.1. Uprawnienia zawodowe
związane z uzyskaniem kwalifikacji
Professional credentials relating to
attaining the qualification

[treść w języku
polskim]

[treść w języku
angielskim]

6.2. Sposób, w jaki kwalifikacja
ułatwia uzyskanie uprawnień
zawodowych
How the qualification faciliates
attaining professional credentials

[treść w języku
polskim]

[treść w języku
angielskim]

6.3. Związek efektów
kształcenia/uczenia się
zdefiniowanych dla kwalifikacji
z efektami uczenia się określonymi
w Sektorowej Ramie Kwalifikacji
The relationship between the
educational/learning outcomes of
the qualification and the learning
outcomes of a relevant sectoral
qualifications framework

[treść w języku
polskim]

[treść w języku
angielskim]

Blok 7. Dodatkowe informacje na temat kwalifikacji
Wpisuje się tu informacje o szczególnych cechach programu studiów istotnych ze względu na kompetencje absolwenta (studia dualne, obowiązkowa praktyka semestralna,
obowiązkowy semestr na innej uczelni itp.).
Uwzględnione są również informacje dotyczące formy prowadzenia studiów (wypełniane automatycznie z systemu POL-on).
Uczelnia może podać informacje dotyczące możliwości uzyskiwania kwalifikacji na wyższym poziomie, np. w przypadku studiów na poziomie 6 – kontynuacja na studiach II stopnia
(poziom 7), ale też np. możliwość kontynuacji rozwoju na studiach w szkołach doktorskich.
Można tu również zamieścić inne informacje, które nie zostały uwzględnione wcześniej.
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Rysunek 15. Blok „Dodatkowe informacje na temat kwalifikacji” (pola w angielskiej wersji językowej zostały pominięte
na rysunku)

7. Dodatkowe informacje na temat kwalifikacji (Additional information)
7.1. Informacje o szczególnych cechach programu studiów
istotnych ze względu na kompetencje absolwenta (studia
dualne, obowiązkowa praktyka semestralna, obowiązkowy
semestr na innej uczelni itp.)
Information on particular characteristics of the study programme relating to the graduate’s competences (dual study
programme, obligatory semester internship, obligatory semester at a foreign university, etc.)
7.2. Forma prowadzenia studiów*
Type of studies

[treść w języku polskim]

Studia niestacjonarne

7.3. Możliwość uzyskiwania kwalifikacji na wyższym poziomie
Opportunities to attain higher-level qualifications

[treść w języku polskim]

7.4. Pozostałe uwagi
Other information

[treść w języku polskim]

Zakończenie pracy nad opisem
Po zakończeniu prac nad pierwszą wersją opisu syntetycznej charakterystyki kwalifikacji należy kliknąć zielony przycisk „Złóż ostatecznie syntetyczny opis”. Wówczas opis
zostanie przesłany do recenzji. W przypadku przerwania prac należy użyć niebieskiego
przycisku „Zapisz na później”. Opis nie zostanie wtedy przesłany do recenzji, a zmiany
w dokumencie zostaną zapisane i możliwa będzie dalsza edycja treści.
Rysunek 16. Okienko wyboru dalszego trybu pracy nad opisem: zapisanie wersji roboczej dokumentu (niebieski przycisk) lub zakończenie pracy nad opisem i przesłanie go do recenzji (zielony).

Operacje na formularzu
Zapisz na później
Po złożeniu opisu zostanie on zweryfikowany
pod względem formalnym przez pracownika
ZRK i trafi do recenzenta. Po otrzymaniu recenzji
do osoby składającej opis zostanie przesłany
e-mail z prośbą o ustosunkowanie się do uwag.
W przypadku wątpliwości formalnych również
zostanie przesłane odpowiednie powiadomienie
do osoby składającej opis.

Złóż ostatecznie syntetyczny opis
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Odpowiedź na recenzje
Po etapie recenzji dostęp do opisu zostaje wznowiony. W nagłówku otwartego dokumentu pojawia się informacja, do ilu pól formularza recenzent wzniósł uwagi. Należy odnieść się do każdej z uwag. Można to uczynić na trzy sposoby:
1. Całkowicie zaakceptować nowe brzmienie pola, zgadzając się z sugestiami recenzenta.
2. Całkowicie odrzucić nowe brzmienie pola, nie zgadzając się z sugestiami recenzenta.
3. Wprowadzić nową, zmodyfikowaną treść opisu.
UWAGA: opisy syntetycznych charakterystyk kwalifikacji pełnych są całkowicie autorskim
wytworem uczelni wyższych. Nie ma obowiązku przychylania się do sugestii recenzenta.
Recenzja pełni wyłącznie rolę wspierającą i służy potencjalnemu wychwyceniu błędów
lub pomyłek. Ekspertem merytorycznym w obszarze opisu kwalifikacji jest tu zawsze osoba po stronie uczelni.
Rysunek 17. Pola wyboru umożliwiające: przyjęcie lub odrzucenie zmian recenzenta bądź wprowadzenie nowego opisu

Liczba uwag zgłoszonych do opisu przez recenzenta: 2
1. Nazwa kwalifikacji (Title of the qualification)
[treść w języku polskim]

1.1 Tytuł zawodowy*
Degree

Licencjat lub inny
równorzędny

[treść w języku angielskim]

Test

Wybierz:

Propozycja recenzenta:

Test2

Komentarz recenzenta:

Należy podać równierz
numer

Nowa propozycja uczelni

Uczelnia może przygotować w tym polu
nową wersję i ją wybrać,
zaznaczając >kropkę<
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CZĘŚĆ II
Przykłady opisów syntetycznych charakterystyk
kwalifikacji pełnych nadawanych przez szkoły
wyższe

1. Wprowadzenie
W tej części ekspertyzy zostały przedstawione, wybrane przez autorów, opisy syntetycznych charakterystyk kwalifikacji, które do grudnia 2019 r. zostały przygotowane przez
uczelnie i zostały już wprowadzone do ZRK. Wszystkie dotychczas opracowane kwalifikacje dostępne są na stronie:
https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl/dokumenty-komunikaty/dokumenty-2/531kwalifikacje-pelne-ze-szkolnictwa-wyzszego-z-syntetycznymi-opisami-kwalifikacji-wwersji-polsko-i-angielskojezycznej
Wybrane opisy dotyczą dziedzin kształcenia, które są zgodne z Ustawą 2.0 (z wyłączeniem dziedziny nauk teologicznych, dla których nie zostały przygotowane opisy kwalifikacji). Są to:
1. Dziedzina nauk humanistycznych,
2. Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych,
3. Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu,
4. Dziedzina nauk rolniczych,
5. Dziedzina nauk społecznych,
6. Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych,
7. Dziedzina sztuki.
Ze względu na brak opisów przygotowanych przez uczelnie dla dziedziny nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz dziedziny sztuki zamieszczono przykładowe opisy przygotowane przez autorów ekspertyzy.
Zaprezentowane przykłady pokazują różnorodne podejście uczelni do przygotowania
opisów syntetycznych charakterystyk kwalifikacji. Mogą one stanowić inspirację dla
uczelni do przygotowywania autorskich opisów syntetycznych charakterystyk kwalifikacji pełnych.
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2. Dziedzina nauk humanistycznych
Przedstawiony opis syntetycznej charakterystyki kwalifikacji dotyczy kwalifikacji uzyskiwanej w wyniku ukończenia studiów II stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku
filozofia, prowadzonych na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu im. Mikołaja Kopiernika w Toruniu.
Kwalifikacja ta mieści się w dziedzinie nauk humanistycznych.

2.1. Syntetyczna charakterystyka kwalifikacji w języku polskim
Tabela 1. Syntetyczna charakterystyka kwalifikacji uzyskiwanej w wyniku ukończenia studiów I stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku filozofia na Uniwersytecie im. Mikołaja Kopernika w Toruniu – opis w języku polskim

1. Nazwa kwalifikacji
1.1. Tytuł zawodowy
1.2. Kierunek studiów
1.3. Specjalności

Magister lub inny równorzędny
Filozofia

2. Instytucja nadająca kwalifikację
2.1. Uczelnia
2.2. Jednostka organizacyjna*

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Wydział Humanistyczny

3. Cechy kwalifikacji
3.1. Dziedzina ISCED
3.2. Państwo/region
3.3. Poziom ERK/PRK
3.4. Profil studiów
3.5. Język
3.6. Nakład pracy (ECTS)

0223: Filozofia i etyka
Polska
7
Ogólnoakademicki
Język polski
120

4. Opis kwalifikacji
4.1. Kompetencje absolwenta

Absolwent ma zaawansowaną, uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę filozoficzną. Posiada umiejętność samodzielnej analizy,
prezentacji i interpretacji problemów oraz formułowania, przedstawiania i uzasadniania własnych poglądów. Zna i dogłębnie rozumie kierunki i stanowiska współczesnej filozofii. Ma gruntowną znajomość metod
interpretacji tekstu filozoficznego. Komentuje i konfrontuje tezy pochodzące z różnych tekstów, ujawnia wady i błędy logiczne wypowiedzi.
Wykorzystuje wiedzę filozoficzną i metodologiczną w formułowaniu
hipotez i konstruowaniu krytycznych argumentacji. Prowadzi samodzielną pracę badawczą, umożliwiającą rozwój naukowy i podnoszenie
kwalifikacji profesjonalnych. Rozumie zależności między kształtowaniem się idei filozoficznych a zmianami w kulturze i w społeczeństwie.
Ma wiedzę o relacjach zachodzących między strukturami i instytucjami
społecznymi oraz między ich elementami. Dzięki posiadanym kwalifikacjom umiejętnie formułuje i rozwiązuje złożone i nietypowe problemy
związane z pracą badawczą i publikacyjną oraz innowacyjnie wykonuje
zadania w nieprzewidywalnych warunkach i sytuacjach kryzysowych.
Potrafi podejmować wiodącą rolę i kierować pracą zespołu, będąc
otwartym na dialog z osobami prezentującymi inne wartości i wizje
oraz promując standardy zawodowe i normy etyczne.
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4.2. Typowe miejsca/stanowiska pracy nauczyciel filozofii lub etyki w różnych typach szkół, wykładowca akademicki, dziennikarz, pisarz, badacz, autor i kierownik projektów naukowych, edytor tekstów, tłumacz, animator stowarzyszeń, ruchów
społecznych i samorządowych, popularyzator kultury i dziedzictwa
narodowego, trener, doradca korporacyjny, coach, pracownik agencji
reklamowych, PR, menager.
4.3. Inne składowe opisu, specyficzne Absolwent biegle posługuje się nowożytnym językiem obcym. Wykodla kwalifikacji
rzystuje również specjalistyczny język obcy samodzielnie, tłumacząc
z języka polskiego własne publikacje oraz z wybranego języka obcego
na język polski teksty filozoficzne o zaawansowanym stopniu trudności.
5. Zewnętrzny organ ds. zapewniania
jakości
5.1. Zewnętrzny organ ds. zapewnia- Polska Komisja Akredytacyjna
nia jakości
5.2. Podstawa prawna do nadawa- Ustawa z dnia 5 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym
nia kwalifikacji
Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Ustawa o szkolnictwie wyższym i nauce
5.3. Posiadane dodatkowe akredytacje
6. Związek z zawodami lub sektorami
zawodowymi
6.1. Uprawnienia zawodowe związane z uzyskaniem kwalifikacji
6.2. Sposób, w jaki kwalifikacja uła- Uzyskanie uprawnień do wykonywania zawodu nauczyciela filozofii lub
twia uzyskanie uprawnień za- etyki w szkole możliwe jest po ukończeniu kursu pedagogicznego.
wodowych
6.3. Związek efektów kształcenia/
uczenia się zdefiniowanych dla
kwalifikacji z efektami uczenia
się określonymi w Sektorowej
Ramie Kwalifikacji
7. Dodatkowe informacje na temat
kwalifikacji
7.1. Informacje o szczególnych cechach programu studiów istotnych ze względu na kompetencje absolwenta
7.2. Forma prowadzenia studiów
7.3. Możliwość uzyskiwania kwalifikacji na wyższym poziomie
7.4. Pozostałe uwagi

Studia stacjonarne
Absolwent jest przygotowany do kontynuowania kształcenia na studiach III stopnia i zdobycia kwalifikacji na poziomie 8 ERK.
Studenci mają możliwość odbywania studiów w innych uczelniach polskich lub zagranicznych w ramach programów ERASMUS+ oraz MOST.

* W przypadku kwalifikacji nadawanych po wejściu w życie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (1 października 2018 r.) instytucją
nadającą kwalifikację jest uczelnia, a nie jej jednostka (tak jak to miało miejsce w odniesieniu do kwalifikacji nadawanych przed 1 października
2018 r.). Nazwa jednostki organizacyjnej ma w tym przypadku jedynie znaczenie informacyjne – wskazuje jednostkę odpowiedzialną za realizację
programu studiów prowadzącego do uzyskania opisywanej kwalifikacji.
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2.2. Syntetyczna charakterystyka kwalifikacji w języku angielskim
Tabela 2. Syntetyczna charakterystyka kwalifikacji uzyskiwanej w wyniku ukończenia studiów I stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku filozofia na Uniwersytecie im. Mikołaja Kopernika w Toruniu – opis w języku angielskim

1. Title of the qualification
1.1. Degree
1.2. Field of study
1.3. Specialties

Master of Arts
Philosophy

2. Institution awarding the qualification
2.1. Higher education institution
2.2. Organisational unit*

Nicolaus Copernicus University in Toruń
Faculty of Humanities

3. Characteristics of the qualification
3.1. Field (ISCED)
3.2. Country/Region
3.3. NQF/EQF level
3.4. Profile
3.5. Language of instruction
3.6. Workload needed (ECTS points)

0223: Philosophy and ethics
Poland
7 (master’s degree or long-cycle studies)
Academic
Polish
120

4. Description of the qualification
4.1. Graduates’ competences

Graduates have advanced, ordered and theoretically based philosophical knowledge. Graduates are able to autonomously analyse, display
and interpret issues, as well as formulate, present and justify their own
opinions. They know and profoundly understand the directions and positions of contemporary philosophy. They have thorough knowledge of
the methods of interpreting philosophical texts. Are able to comment on
and confront the theses of various texts, reveal defects and logical errors
of statements. They employ philosophical and methodological knowledge in order to formulate hypotheses and construct critical arguments.
They are able to conduct independent research, enabling scientific and
professional development. They understand the relationship between
the formation of philosophical ideas and changes in culture and society. They have knowledge about the relations between social structures
and institutions and the relations between their elements. The attained
qualification enables them to skilfully formulate and solve complex and
non-routine problems relating to research and publication work, as well
as innovatively perform tasks in unpredictable conditions and crisis situations. They are able to take a leading role and manage a team, are open to
dialogue with people of different values and visions, and promote professional and ethical standards.
4.2. Typical workplaces/job posi- Teachers of philosophy or ethics in different types of schools; univertions
sity lecturers, journalists, writers, researchers, authors and managers of
scientific projects, text editors, interpreters, animators of associations,
social and local government movements, popularisers of culture and
national heritage, trainers, corporate advisers, coaches, employees of
advertising agencies, PR managers
4.3. Other elements of the qualifi- Graduates are fluent in modern foreign languages. They are able to use specation’s description
cialised terms in a foreign language to autonomously translate their own
publications from Polish and from a chosen foreign language into Polish, as well as philosophical texts with an advanced degree of difficulty.
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5. External quality assurance/regulatory body
5.1. External quality assurance/reg- The Polish Accreditation Committee
ulatory body
5.2. Legal basis of awarding authori- Act of 5 July 2005, the higher education law
sation
5.3. Additional accreditations
6. Relationship to occupations or occupational fields
6.1. Professional credentials relating
to attaining the qualification
6.2. How the qualification facilitates
attaining professional creden- The credentials to teach philosophy or ethics in a school is possible
tials
after completing a pedagogical course.
6.3. The relationship between the educational/learning outcomes of
the qualification and the learning
outcomes of a relevant sectoral
qualifications framework
7. Additional information
7.1. Information on particular characteristics of the study programme relating to the graduate’s competences
7.2. Type of studies
7.3. Opportunities to attain higherlevel qualifications
7.4. Other information

Full time
The graduate is prepared to continue education in third cycle studies
and obtain an EQF level 8 qualification.
Students can also study at other Polish or foreign universities within the
framework of ERASMUS+ or MOST.

* For qualifications awarded after the new Law on Higher Education and Science came into force (1 October 2018), the institution that awards
the qualification is the higher education institution and not its organisational unit, as was the case for qualifications awarded before 1 October
2018. The name of the organisational unit is provided only as supplementary information, indicating that the study programme leading to the
qualification under consideration is offered by that unit.
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3. Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
Przedstawiony opis syntetycznej charakterystyki kwalifikacji dotyczy kwalifikacji uzyskiwanej w wyniku ukończenia studiów II stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku
automatyka i robotyka, prowadzonych na Wydziale Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechniki Łódzkiej.

3.1. Syntetyczna charakterystyka kwalifikacji w języku polskim
Tabela 3. Syntetyczna charakterystyka kwalifikacji uzyskiwanej w wyniku ukończenia studiów II stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku automatyka i robotyka prowadzonych na Wydziale Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechniki Łódzkiej – opis w języku polskim

1. Nazwa kwalifikacji
1.1. Tytuł zawodowy
1.2. Kierunek studiów
1.3. Specjalności

Magister inżynier lub inny równorzędny
Automatyka i robotyka

2. Instytucja nadająca kwalifikację
2.1. Uczelnia
2.2. Jednostka organizacyjna*

Politechnika Łódzka
Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki

3. Cechy kwalifikacji
3.1. Dziedzina ISCED
3.2. Państwo/region
3.3. Poziom ERK/PRK
3.4. Profil studiów
3.5. Język
3.6. Nakład pracy (ECTS)

0714: Elektronika i automatyka
Polska
7
Ogólnoakademicki
Język polski
90

4. Opis kwalifikacji
4.1. Kompetencje absolwenta

Absolwent posiada interdyscyplinarną wiedzę i umiejętności w zakresie
dynamiki i sterowania procesów przemysłowych oraz automatyzacji i robotyzacji. Potrafi projektować układy sterowania z wykorzystaniem metod matematycznego modelowania i symulacji, jest przygotowany do
wdrażania systemów automatycznego sterowania i nadzoru z wykorzystaniem systemów komputerowych, sterowników mikroprocesorowych
i sterowników PLC. Potrafi planować i realizować eksperymenty identyfikacji właściwości obiektów i procesów oraz systemów sterowania. Potrafi
oceniać i porównywać różne warianty układów sterowania. Potrafi wykorzystywać metody optymalizacji statycznej oraz optymalizacji sterowania
procesów dynamicznych w celu minimalizacji kosztów sterowania. Absolwent potrafi projektować systemy przestrzennie rozłożone, które wymagają stosowania przemysłowych sieci komputerowych i oprogramowania
systemów czasu rzeczywistego. Potrafi kompletować sprzęt służący do
automatyzacji i robotyzacji systemów. Jest przygotowany do rozwiązywania interdyscyplinarnych problemów, potrafi łączyć wiedzę i umiejętności
z różnych dziedzin, planować i realizować proces badawczy, poszukiwać
nowych rozwiązań dzięki wykształconym nawykom samodzielnego uczenia się. Formułuje opinie i oceny z zakresu systemów zautomatyzowanych
z wykorzystaniem robotów przemysłowych i robotów mobilnych. Planuje
i organizuje swoją pracę oraz jest przygotowany do kierowania zespołami
realizującymi interdyscyplinarne zadania inżynierskie.

53

4.2. Typowe miejsca/stanowiska pracy Absolwent może być zatrudniony w wielu gałęziach przemysłu jako inżynier na stanowiskach takich jak automatyk, robotyk, projektant czy
konstruktor, technolog. Może wykonywać zadania w zakresie obsługi
i utrzymania w ruchu zautomatyzowanych i zrobotyzowanych urządzeń
i maszyn oraz tworzenia nowych rozwiązań w zakresie automatyki i robotyki. W bliskiej perspektywie będzie w stanie kierować zespołem projektowym w obszarze nowych rozwiązań związanych z automatyzacją
procesów i urządzeń. Nabyte w trakcie studiów umiejętności pozwalają
mu na założenie prywatnych firm produkcyjnych lub/i usługowych.
4.3. Inne składowe opisu, specyficzne Cechą szczególną kwalifikacji jest interdyscyplinarność, łączenie rozumienia
dla kwalifikacji
dynamiki procesów i ich sterowania z szerokim wykorzystaniem umiejętności
z zakresu inżynierii elektrycznej i elektronicznej oraz informatyki technicznej.
5. Zewnętrzny organ ds. zapewniania
jakości
5.1. Zewnętrzny organ ds. zapewniania jakości
5.2. Podstawa prawna do nadawania kwalifikacji
5.3. Posiadane dodatkowe akredytacje

Polska Komisja Akredytacyjna
Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
Ustawa z dnia 5 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym
Akredytacja instytucjonalna PKA dla Wydziału Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki – ocena pozytywna.

6. Związek z zawodami lub sektorami
zawodowymi
6.1. Uprawnienia zawodowe związane z uzyskaniem kwalifikacji
6.2. Sposób, w jaki kwalifikacja ułatwia uzyskanie uprawnień zawodowych
6.3. Związek efektów kształcenia/
uczenia się zdefiniowanych dla
kwalifikacji z efektami uczenia
się określonymi w Sektorowej
Ramie Kwalifikacji
7. Dodatkowe informacje na temat
kwalifikacji
7.1. Informacje o szczególnych cechach programu studiów istotnych ze względu na kompetencje absolwenta
7.2. Forma prowadzenia studiów
Studia stacjonarne
7.3. Możliwość uzyskiwania kwalifi- Absolwent studiów drugiego stopnia jest przygotowany do podjęcia
kacji na wyższym poziomie
kształcenia na studiach trzeciego stopnia.
7.4. Pozostałe uwagi
* W przypadku kwalifikacji nadawanych po wejściu w życie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (1 października 2018 r.) instytucją
nadającą kwalifikację jest uczelnia, a nie jej jednostka (tak jak to miało miejsce w odniesieniu do kwalifikacji nadawanych przed 1 października
2018 r.). Nazwa jednostki organizacyjnej ma w tym przypadku jedynie znaczenie informacyjne – wskazuje jednostkę odpowiedzialną za realizację
programu studiów prowadzącego do uzyskania opisywanej kwalifikacji.
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3.2. Syntetyczna charakterystyka kwalifikacji w języku angielskim
Tabela 4. Syntetyczna charakterystyka kwalifikacji uzyskiwanej w wyniku ukończenia studiów II stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku automatyka i robotyka prowadzonych na Wydziale Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechniki Łódzkiej – opis w języku angielskim

1. Title of the qualification
1.1. Degree
1.2. Field of study
1.3. Specialties

Master of Science
Automatic Control and Robotics

2. Institution awarding the qualification
2.1. Higher education institution
Łódź University of Technology
2.2. Organisational unit*
Faculty of Electrical, Electronic, Computer and Control Engineering
3. Features of the qualification
3.1. Field (ISCED)
3.2. Country/Region
3.3. NQF/EQF level
3.4. Profile
3.5. Language of instruction
3.6. Workload needed (ECTS points)

0714: Electronics and automation
Poland
7 (master’s degree or long-cycle studies)
Academic
Polish
90

4. Description of the qualification
4.1. Graduates’ competences

The graduate has interdisciplinary knowledge and skills in the field of the
dynamics and control of industrial processes as well as automation and robotization. He/she can design control systems with the use of mathematical modelling and simulation methods, is prepared to implement automatic
control and supervision systems with the use of computer systems, microprocessor and PLC controllers. The graduate is able to plan and conduct experiments relating to the identification of object and process properties and
control systems. He/she is able to evaluate and compare different variants
of control systems and to use methods of static optimization and the control optimization of dynamic processes in order to minimize control costs.
The graduate is able to design spatially distributed systems that require the
use of industrial computer networks and real-time system software. He/she
is able to assemble equipment used for the automation and robotization of
systems. The graduate is prepared to solve interdisciplinary problems, is able
to combine knowledge and skills from different fields, plan and implement
a research process, search for new solutions applying developed habits of
independent learning. He/she formulates opinions and assessments on automated systems using industrial robots and mobile robots. The graduate
plans and organises work and is prepared to lead teams performing interdisciplinary engineering tasks.
4.2. Typical workplaces/job positions The graduate can be employed in many branches of industry as an engineer
in positions such as an automation or robotic control specialist, a designer
or constructor, technologist. He/she can perform tasks in the field of operating and maintaining automated and robotised devices and machines, as
well as developing new solutions in the field of automation and robotics. In
the short term, the graduate will be able to lead a project team in the area
of new solutions in the automation of processes and equipment. The skills
acquired during studies allow the graduate to set up private production
and/or service companies.
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4.3. Other elements of the qualifi- The special feature of the qualification is its interdisciplinarity, combincation’s description
ing an understanding of process dynamics and their control with the
wide use of skills in electrical and electronic engineering and technical
computer science.
5. External quality assurance/regulatory
body
5.1. External quality assurance/regulatory body
5.2. Legal basis of awarding authorisation
5.3. Additional accreditations

The Polish Accreditation Committee
Act of 20 July 2018 on higher education and science, Act of 5 July 2005,
the higher education law
Institutional accreditation of the Polish Accreditation Committee for the
Faculty of Electrical, Electronic, Computer and Control Engineering –
positive assessment.

6. Relationship to occupations or occupational fields
6.1. Professional credentials relating
to attaining the qualification
6.2. How the qualification facilitates
attaining professional credentials
6.3. The relationship between the educational/learning outcomes of
the qualification and the learning
outcomes of a relevant sectoral
qualifications framework
7. Additional information
7.1. Information on particular characteristics of the study programme relating to the graduate’s competences
7.2. Type of studies
Full time
7.3. Opportunities to attain higher- The graduate of the second cycle programme is prepared to undertake
level qualifications
third cycle studies.
7.4. Other information
* For qualifications awarded after the new Law on Higher Education and Science came into force (1 October 2018), the institution that awards
the qualification is the higher education institution and not its organisational unit, as was the case for qualifications awarded before 1 October
2018. The name of the organisational unit is provided only as supplementary information, indicating that the study programme leading to the
qualification under consideration is offered by that unit.
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4. Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu
Przedstawiony opis dotyczy generycznej kwalifikacji możliwej do uzyskania w wyniku
ukończenia studiów jednolitych na kierunku lekarskim. Został on opracowany na podstawie zapisów Obwieszczenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 stycznia
2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie standardów kształcenia dla kierunków studiów: lekarskiego,
lekarsko-dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa i położnictwa.
Standardy kształcenia stanowią podstawę do opracowania opisu studiów dla wymienionych powyżej kierunków, w efekcie czego faktyczne opisy kierunków są w dużym stopniu zbieżne z określonymi w obwieszczeniu standardami.

4.1. Syntetyczna charakterystyka kwalifikacji w języku polskim
Tabela 5. Syntetyczna charakterystyka kwalifikacji uzyskiwanej w wyniku ukończenia studiów jednolitych o profilu ogólnoakademickim na kierunku lekarskim – opis w języku polskim

1. Nazwa kwalifikacji
1.1. Tytuł zawodowy
1.2. Kierunek studiów
1.3. Specjalności

Lekarz medycyny
Kierunek lekarski

2. Instytucja nadająca kwalifikację
2.1. Uczelnia
2.2. Jednostka organizacyjna*

[Uniwersytet medyczny]
[wydział lekarski]

3. Cechy kwalifikacji
3.1. Dziedzina ISCED
3.2. Państwo/region
3.3. Poziom ERK/PRK
3.4. Profil studiów
3.5. Język
3.6. Nakład pracy (ECTS)

0912
Polska
7 – kwalifikacja nadawana po ukończeniu jednolitych studiów magisterskich
Ogólnoakademicki
Język polski
360

4. Opis kwalifikacji
4.1. Kompetencje absolwenta

Osoba posiadająca ww. kwalifikację ma zaawansowaną wiedzę dotyczącą
rozwoju, budowy i funkcji organizmu człowieka, objawów i przebiegu chorób,
a także sposobów postępowania diagnostycznego i terapeutycznego właściwych dla określonych stanów chorobowych. Zna uwarunkowania wykonywania zawodu lekarza, zasady promocji zdrowia, opiera wiedzę na dowodach
naukowych i przyjętych normach. Osoba ta potrafi wykorzystać nabyte kompetencje do rozpoznania złożonych i nietypowych problemów medycznych
oraz określenia priorytetów w zakresie postępowania lekarskiego, rozpoznać
stany zagrażające życiu i wymagające natychmiastowej interwencji lekarskiej,
zaplanować i wdrożyć postępowanie diagnostyczne oraz terapeutyczne,
przewidzieć ich skutki i zinterpretować wyniki w różnych, w tym nietypowych
warunkach. Współpracuje w zespole medycznym i potrafi pokierować takim
zespołem. Potrafi nawiązać i utrzymać kontakt z chorym, kieruje się dobrem
chorego, przestrzega tajemnicy lekarskiej i praw pacjenta. Ma świadomość
4.2. Typowe miejsca/stanowiska pracy własnych ograniczeń i umiejętność stałego dokształcania się.
Absolwenci kierunku lekarskiego mogą znaleźć zatrudnienie w: 1) publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, w tym w lecz-
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4.3. Inne składowe opisu, specyficzne
dla kwalifikacji

nictwie zamkniętym (kliniki, szpitale), gdzie mogą zdobyć potrzebne
doświadczenie i rozwijać karierę zawodową; 2) instytucjach badawczych
i ośrodkach badawczo-rozwojowych; 3) zakładach nauk podstawowych i klinikach wyższych uczelni medycznych jako pracownicy naukowo-dydaktyczni; 4) pogotowiu ratunkowym; 5) instytucjach zajmujących się poradnictwem
i upowszechnianiem wiedzy z zakresu edukacji prozdrowotnej; 6) marketingu
jako menedżerowie ochrony zdrowia. Mogą oni otwierać własne gabinety lekarskie, które mogą przekształcać się w większe ośrodki – szpitale, kliniki.

5. Zewnętrzny organ ds. zapewniania
jakości
5.1. Zewnętrzny organ ds. zapewnia- Polska Komisja Akredytacyjna
nia jakości
5.2. Podstawa prawna do nadawa- Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
nia kwalifikacji
5.3. Posiadane dodatkowe akredytacje
6. Związek z zawodami lub sektorami
zawodowymi
6.1. Uprawnienia zawodowe zwią- Kwalifikacja jest objęta standardem kształcenia określonym w Rozpozane z uzyskaniem kwalifikacji rządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 maja 2012 r.
w sprawie standardów kształcenia dla kierunków studiów: lekarskiego,
lekarsko-dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa i położnictwa. Spełnia wymagania określone w: Ustawie z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach
lekarza i dentysty, prawie Unii Europejskiej − Dyrektywie 2005/36/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie
uznawania kwalifikacji zawodowych.
6.2. Sposób, w jaki kwalifikacja uła- Kwalifikacja jest warunkiem uzyskania uprawnienia do wykonywania
twia uzyskanie uprawnień za- zawodu lekarza. Uprawnienia takie są nadawane przez okręgowe izby
wodowych
lekarskie.
6.3. Związek efektów kształcenia/
uczenia się zdefiniowanych dla
kwalifikacji z efektami uczenia
się określonymi w Sektorowej
Ramie Kwalifikacji
7. Dodatkowe informacje na temat
kwalifikacji
7.1. Informacje o szczególnych cechach programu studiów istotnych ze względu na kompetencje absolwenta
7.2. Forma prowadzenia studiów
7.3. Możliwość uzyskiwania kwalifi- Absolwenci kierunku lekarskiego mają możliwość przystąpienia do
kacji na wyższym poziomie
stażu podyplomowego, po którym zdają Lekarski Egzamin Państwowy.
Wynik tego egzaminu jest podstawą wyboru dalszej specjalizacji. Absolwenci mogą także ubiegać się o udział w studiach podyplomowych
oraz o przyjęcie na studia doktoranckie.
7.4. Pozostałe uwagi
* W przypadku kwalifikacji nadawanych po wejściu w życie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (1 października 2018 r.) instytucją
nadającą kwalifikację jest uczelnia, a nie jej jednostka (tak jak to miało miejsce w odniesieniu do kwalifikacji nadawanych przed 1 października
2018 r.). Nazwa jednostki organizacyjnej ma w tym przypadku jedynie znaczenie informacyjne – wskazuje jednostkę odpowiedzialną za realizację
programu studiów prowadzącego do uzyskania opisywanej kwalifikacji.
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4.2. Syntetyczna charakterystyka kwalifikacji w języku angielskim
Tabela 6. Syntetyczna charakterystyka kwalifikacji uzyskiwanej w wyniku ukończenia studiów jednolitych o profilu ogólnoakademickim na kierunku lekarskim – opis w języku angielskim

1. Title of the qualification
1.1. Degree
1.2. Field of study
1.3. Specialties

Medical doctor
Medical studies

2. Institution awarding the qualification
2.1. Higher education institution
[Medical university]
2.2. Organisational unit*
[Faculty of Medicine]
3. Features of the qualification
3.1. Field (ISCED)
3.2. Country/Region
3.3. NQF/EQF level

0912
Poland
7 – Qualification awarded upon completion of a long-cycle (integrated)
Master’s programme
3.4. Profile
Academic
3.5. Language of instruction
Polish
3.6. Workload needed (ECTS points) 360

4. Description of the qualification
4.1. Graduates’ competences

Persons with this qualification have advanced knowledge about the development, structure and function of the human body, the symptoms
and course of diseases, as well as the diagnostic and therapeutic procedures appropriate for specific diseases. They know the conditions of practicing the medical profession, the principles of health promotion, base
their knowledge on scientific evidence and accepted norms.
They are able to use the acquired competences to identify complex
and atypical medical problems and determine the priorities for medical treatment, identify life-threatening conditions requiring immediate
medical intervention, plan and implement diagnostic and therapeutic
procedures, predict their effects and interpret results under varied, also
non-routine conditions. They work with others in a medical team and
can lead such a team. They are able to establish and maintain contact
with a patient, are guided by the interests of the patient, comply with
medical confidentiality and patient’s rights. They are aware of their own
limitations and are able to continuously improve their skills.
4.2. Typical workplaces/job positions Graduates from the medical faculty can find employment in: 1) public and non-public healthcare facilities, including clinics and hospitals,
where they can gain the necessary experience and develop a professional career, 2) research institutions and research and development
centres, 3) basic science institutions and clinics of higher education
medical schools as research and teaching staff, 4) emergency rooms,
5) counselling and health education institutions, 6) marketing as health
care managers.
4.3. Other elements of the qualifi- They can open their own doctor’s office, which can be transformed into
cation’s description
larger centres − hospitals and clinics.

5. External quality assurance/regulatory body
5.1. External quality assurance/re- The Polish Accreditation Committee,
gulatory body
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5.2. Legal basis of awarding autho- Act of 20 July 2018 on higher education and science, Act of 5 July 2005,
risation
the higher education law
5.3. Additional accreditations
6. Relationship to occupations or occupational fields
6.1. Professional credentials relating The study programme leading to the qualification satisfies the requireto attaining the qualification
ments of the Regulation of the Minister of Science and Higher Education on education standards for the following faculties: medical, medicine and dentistry, pharmacy, nursing and midwifery. It also satisfies
the requirements contained in: the Law on the professions of physician
and dentist, European Union regulations − Directive 2005/36/EC of the
European Parliament and of the Council of 7 September 2005 on the
recognition of professional qualifications.
6.2. How the qualification facilitates The qualification is required to obtain the credentials to practice the
attaining professional creden- profession of medical doctor. This professional qualification is awarded
tials
by the Regional Medical Board.
6.3. The relationship between the educational/learning outcomes of
the qualification and the learning
outcomes of a relevant sectoral
qualifications framework
7. Additional information
7.1. Information on particular characteristics of the study programme relating to the graduate’s competences
7.2. Type of studies
7.3. Opportunities to attain higher- Graduates from the medical faculty have the option of joining a postlevel qualifications
graduate internship, after which they must pass a medical examination.
The result of this exam is the basis for choosing a further specialisation.
Graduates can also apply to attend postgraduate studies and for admission to doctoral studies.
7.4. Other information
* For qualifications awarded after the new Law on Higher Education and Science came into force (1 October 2018), the institution that awards
the qualification is the higher education institution and not its organisational unit, as was the case for qualifications awarded before 1 October
2018. The name of the organisational unit is provided only as supplementary information, indicating that the study programme leading to the
qualification under consideration is offered by that unit.
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5. Dziedzina nauk rolniczych
Przedstawiony opis dotyczy kwalifikacji uzyskiwanej w wyniku ukończenia studiów jednolitych magisterskich na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

5.1. Syntetyczna charakterystyka kwalifikacji w języku polskim
Tabela 7. Syntetyczna charakterystyka kwalifikacji uzyskiwanej w wyniku ukończenia studiów jednolitych magisterskich
na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu – opis w języku polskim

1. Nazwa kwalifikacji
1.1. Tytuł zawodowy
1.2. Kierunek studiów
1.3. Specjalności

Magister lub inny równorzędny
Weterynaria

2. Instytucja nadająca kwalifikację
2.1. Uczelnia
2.2. Jednostka organizacyjna*

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Wydział Medycyny Weterynaryjnej

3. Cechy kwalifikacji
3.1. Dziedzina ISCED
3.2. Państwo/region
3.3. Poziom ERK/PRK
3.4. Profil studiów
3.5. Język
3.6. Nakład pracy (ECTS)

0841: Weterynaria
Polska
7 (studia jednolite magisterskie)
Ogólnoakademicki
Język polski
330

4. Opis kwalifikacji
4.1. Kompetencje absolwenta

Osoba posiadająca ww. kwalifikację – po uzyskaniu solidnych podstaw
wiedzy w zakresie nauk podstawowych (chemia, biochemia, biofizyka,
anatomia, fizjologia, genetyka) i nauk przedklinicznych (immunologia,
mikrobiologia, patofizjologia, farmacja, farmakologia, parazytologia
i inwazjologia, patofizjologia, patomorfologia) – nabywa w trakcie studiów wiedzę i umiejętności w zakresie:
−− nauk klinicznych (diagnostyka kliniczna i laboratoryjna, diagnostyka
obrazowa, choroby owadów użytkowych, choroby zwierząt
−− gospodarskich, choroby psów i kotów, choroby ryb, choroby koni,
prewencja weterynaryjna, immunologia kliniczna, weterynaria sądowa);
−− produkcji zwierzęcej (żywienie zwierząt, chów i hodowla zwierząt,
etologia, dobrostan i ochrona zwierząt, praktyka hodowlana);
−− higieny żywności (zadania inspekcji weterynaryjnej, ochrona zdrowia publicznego, ustawodawstwo weterynaryjne, mikrobiologia
i technologia żywności pochodzenia zwierzęcego).
4.2. Typowe miejsca/stanowiska pracy Absolwenci wydziału mogą podjąć pracę jako:
−− lekarze wolnej praktyki leczący zwierzęta gospodarskie, towarzyszące i egzotyczne,
−− lekarze weterynarii zatrudnieni w lecznicach i przychodniach weterynaryjnych,
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−− pracownicy administracji państwowej, państwowej inspekcji weterynaryjnej,
−− pracownicy ośrodków i instytutów naukowych,
−− pracownicy laboratoriów mikrobiologicznych,
−− przedstawiciele firm farmaceutycznych oraz produkujących pasze
dla zwierząt gospodarskich i towarzyszących.
4.3. Inne składowe opisu, specyficzne
dla kwalifikacji
5. Zewnętrzny organ ds. zapewniania
jakości
5.1. Zewnętrzny organ ds. zapewniania jakości
5.2. Podstawa prawna do nadawania kwalifikacji
5.3. Posiadane dodatkowe akredytacje
6. Związek z zawodami lub sektorami
zawodowymi
6.1. Uprawnienia zawodowe związane z uzyskaniem kwalifikacji
6.2. Sposób, w jaki kwalifikacja ułatwia uzyskanie uprawnień zawodowych
6.3. Związek efektów kształcenia/
uczenia się zdefiniowanych dla
kwalifikacji z efektami uczenia
się określonymi w Sektorowej
Ramie Kwalifikacji
7. Dodatkowe informacje na temat
kwalifikacji
7.1. Informacje o szczególnych cechach programu studiów istotnych ze względu na kompetencje absolwenta

Polska Komisja Akredytacyjna
Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
Ustawa z dnia 5 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym
EAEVE (The European Association of Establishments for Veterinary Education) – zatwierdzenie ważne do 2025.

Uprawnienia do wykonywania zawodu lekarza weterynarii.
Kwalifikacja jest warunkiem uzyskania uprawnienia do wykonywania
zawodu lekarza weterynarii. Uprawnienia takie są nadawane przez
okręgowe izby lekarsko-weterynaryjne.

Umiejętności praktyczne związane z wykonywaniem zawodu lekarza
weterynarii są kształtowane w ramach zajęć praktycznych objętych programem studiów, obowiązkowych praktyk odbywanych na fermach produkcji zwierzęcej, w zakładach leczniczych dla zwierząt, rzeźniach oraz
zakładach przetwórstwa produktów pochodzenia zwierzęcego i produkcji środków żywienia zwierząt, oraz w trakcie staży klinicznych.

7.2. Forma prowadzenia studiów
Studia stacjonarne
7.3. Możliwość uzyskiwania kwalifikacji na wyższym poziomie
7.4. Pozostałe uwagi
Absolwent jest przygotowany do kontynuowania nauki w szkole doktorskiej i uzyskania kwalifikacji na poziomie 8 ERK.
* W przypadku kwalifikacji nadawanych po wejściu w życie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (1 października 2018 r.) instytucją
nadającą kwalifikację jest uczelnia, a nie jej jednostka (tak jak to miało miejsce w odniesieniu do kwalifikacji nadawanych przed 1 października
2018 r.). Nazwa jednostki organizacyjnej ma w tym przypadku jedynie znaczenie informacyjne – wskazuje jednostkę odpowiedzialną za realizację
programu studiów prowadzącego do uzyskania opisywanej kwalifikacji.
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5.2. Syntetyczna charakterystyka kwalifikacji w języku angielskim
Tabela 8. Syntetyczna charakterystyka kwalifikacji uzyskiwanej w wyniku ukończenia studiów jednolitych magisterskich
na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu – opis w języku angielskim

1. Title of the qualification
1.1. Degree
1.2. Field of study
1.3. Specialties

Master of Science or other equivalent
Veterinary Medicine

2. Institution awarding the qualification
2.1. Higher education institution
Wrocław University of Environmental and Life Sciences
2.2. Organisational unit*
Faculty of Veterinary Medicine
3. Features of the qualification
3.1. Field (ISCED)
3.2. Country/Region
3.3. NQF/EQF level
3.4. Profile
3.5. Language of instruction
3.6. Workload needed (ECTS points)

0841: Veterinary
Poland
7 (master’s degree or long-cycle studies)
Academic
Polish
330

4. Description of the qualification
4.1. Graduates’ competences

After acquiring a solid background in basic sciences (chemistry, biochemistry, biophysics, anatomy, physiology, genetics) and pre-clinical science
(immunology, microbiology, pathophysiology, pharmacy, pharmacology,
parasitology and invasiology, pathomorphology), persons with this qualification develop knowledge and skills in: clinical science (clinical diagnostics and laboratory diagnostics, imaging diagnostics, diseases of beneficial
insects, diseases of farm animals, diseases of dogs and cats, fish diseases,
equine diseases, veterinary prevention, clinical immunology, veterinary
forensics), animal production (animal nutrition, animal breeding and husbandry, ethology, welfare and protection of animals, and breeding practice), food hygiene (tasks of veterinary inspection, public health, veterinary
legislation, the microbiology and technology of food of animal origin).
4.2. Typical workplaces/job positions Persons with this qualification can work as:
−− veterinary surgeons with an independent practice in treating farm
animals, pets and exotic animals,
−− veterinary surgeons employed in veterinary clinics and hospitals,
−− employees of the state administration,
−− employees of the state veterinary inspection as well as scientific research institutes and centres,
−− microbiology laboratory staff,
−− representatives of pharmaceutical companies and companies producing feed for farm animals and pets
4.3. Other elements of the qualification’s description

5. External quality assurance/regulatory body
5.1. External quality assurance/reg- The Polish Accreditation Committee
ulatory body
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5.2. Legal basis of awarding authori- Act of 20 July 2018 on higher education and science, Act of 5 July 2005,
sation
the higher education law
5.3. Additional accreditations
EAEVE (The European Association of Establishments for Veterinary Education) – approval valid to 2025.
6. Relationship to occupations or occupational fields
6.1. Professional credentials relating The credentials to pursue the profession of a veterinary surgeon.
to attaining the qualification
6.2. How the qualification facilitates The qualification is required to obtain the credentials to pursue the
attaining professional credentials profession of a veterinary surgeon. These credentials are granted by regional chambers of veterinary medicine.
6.3. The relationship between the educational/learning outcomes of
the qualification and the learning
outcomes of a relevant sectoral
qualifications framework
7. Additional information
7.1. Information on particular characteristics of the study programme relating to the graduate’s competences

The practical skills of a veterinary doctor are part of the study programme and developed through required field practice and clinical internships at livestock farms, veterinary clinics, slaughterhouses and the
production plants of food of animal origin and animal feed, as well as
through clinical internships.
7.2. Type of studies
Full time
7.3. Opportunities to attain higher- The graduate is prepared to continue education in a doctoral school
level qualifications
and attain an EQF level 8 qualification.
7.4. Other information

* For qualification awarded after the new Law on Higher Education and Science came into force (1 October 2018), the institution that awards
the qualification is the higher education institution and not its organisational unit, as was the case for qualification awarded before 1 October
2018. The name of the organisational unit is provided only as supplementary information, indicating that the study programme leading to the
qualification under consideration is offered by that unit.

64

6. Dziedzina nauk społecznych
Przedstawiony opis dotyczy kwalifikacji uzyskiwanej w wyniku ukończenia studiów II
stopnia w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku analiza danych – big data

6.1. Syntetyczna charakterystyka kwalifikacji w języku polskim
Tabela 9. Syntetyczna charakterystyka kwalifikacji uzyskiwanej w wyniku ukończenia II stopnia w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku analiza danych – big data – opis w języku polskim

1. Nazwa kwalifikacji
1.1. Tytuł zawodowy
1.2. Kierunek studiów
1.3. Specjalności
2. Instytucja nadająca kwalifikację
2.1. Uczelnia
2.2. Jednostka organizacyjna*
3. Cechy kwalifikacji
3.1. Dziedzina ISCED
3.2. Państwo/region
3.3. Poziom ERK/PRK
3.4. Profil studiów
3.5. Język
3.6. Nakład pracy (ECTS)
4. Opis kwalifikacji
4.1. Kompetencje absolwenta

Magister
Analiza danych – big data

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
0311: Ekonomia
Polska
7 (studia II stopnia lub jednolite magisterskie)
Ogólnoakademicki
Język polski, język angielski
120
Osoba posiadająca ww. kwalifikację ma zaawansowaną wiedzę ogólną
z zakresu ekonomii, nauk o zarządzaniu, matematyki i informatyki.
−− Zna i stosuje metody pozyskiwania, porządkowania, przechowywania i przetwarzania (nie)ustrukturalizowanych danych;
−− wydobywa wiedzę ze złożonych struktur danych i jej reprezentacji
w systemach informatycznych, matematycznych, statystycznych;
−− stosuje metody i narzędzia analizy danych;
−− buduje modele prognostyczne i symulacyjne do analizy zjawisk
społecznych i gospodarczych;
−− opracowuje wyniki analizy danych dla różnorodnych odbiorców.
−− pozyskuje dane z różnych źródeł;
−− buduje zapytania do SQL-owych i nie SQL-owych baz danych;
−− przygotowuje dane do analizy, potrafi budować modele analizy danych w oparciu o narzędzia statystyczne, matematyczne i informatyczne oraz wyciągać wnioski na ich podstawie;
−− projektuje badania reprezentacyjne;
−− stosuje analizy statystyczne, w tym w oparciu od dane wielowymiarowe i przestrzenne do oceny zjawisk gospodarczych i społecznych;
−− potrafi stosować metody analizy wielowymiarowej w badaniach
ekonomicznych i społecznych;
−− potrafi dostosować metody prezentacji wyników analiz do wymagań odbiorców;
−− wdraża systemy informatyczne oparte na przetwarzaniu wiedzy;
−− projektuje rozwiązania biznesowe w oparciu o wyniki analizy danych;
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−− biegle posługuje się przynajmniej jednym językiem obcym;
−− potrafi komunikować się na specjalistyczne tematy z różnymi grupami odbiorców;
−− rozumie potrzebę podejścia ilościowego dla lepszego opisu i analizy otaczającej rzeczywistości ekonomicznej i społecznej i korzysta
z tego podejścia.
4.2. Typowe miejsca/stanowiska pracy Analityk danych; inżynier danych; analityk business intelligence; programista artificial intelligence. Główne sektory gospodarki miejsc pracy:
konsulting, integratorzy IT, portale internetowe, e-commerce, banko4.3. Inne składowe opisu, specyficzne wość, ubezpieczenia, branża gier, energetyka, sektor publiczny, media.
dla kwalifikacji
5. Zewnętrzny organ ds. zapewniania
jakości
5.1. Zewnętrzny organ ds. zapewnia- Polska Komisja Akredytacyjna
nia jakości
5.2. Podstawa prawna do nadawa- Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
nia kwalifikacji
Ustawa z dnia 5 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym
5.3. Posiadane dodatkowe akredy- Akredytacja CEEMAN (The International Association for Management
tacje
Development in Dynamic Societies), instytucja afiliowana ENQA
6. Związek z zawodami lub sektorami
zawodowymi
6.1. Uprawnienia zawodowe związane z uzyskaniem kwalifikacji
6.2. Sposób, w jaki kwalifikacja ułatwia uzyskanie uprawnień zawodowych
6.3. Związek efektów kształcenia/
uczenia się zdefiniowanych dla
kwalifikacji z efektami uczenia
się określonymi w Sektorowej
Ramie Kwalifikacji
7. Dodatkowe informacje na temat
kwalifikacji
7.1. Informacje o szczególnych ce- Studia są w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Nie wyodrębniono
chach programu studiów istot- specjalności. W ramach puli punktów za przedmioty do wyboru stunych ze względu na kompeten- dent może zrealizować praktykę trwającą co najmniej trzy tygodnie
cje absolwenta
(3 punkty ECTS).
7.2. Forma prowadzenia studiów
Studia stacjonarne
7.3. Możliwość uzyskiwania kwalifi- Absolwent jest przygotowany do kontynuowania kształcenia na stukacji na wyższym poziomie
diach III stopnia i zdobycia kwalifikacji na poziomie 8 ERK.
7.4. Pozostałe uwagi
Kierunek prowadzony jest również w formie studiów niestacjonarnych.
W ramach puli punktów za przedmioty do wyboru student może zrealizować praktykę trwającą co najmniej trzy tygodnie (3 punkty ECTS).
* W przypadku kwalifikacji nadawanych po wejściu w życie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (1 października 2018 r.) instytucją
nadającą kwalifikację jest uczelnia, a nie jej jednostka (tak jak to miało miejsce w odniesieniu do kwalifikacji nadawanych przed 1 października 2018 r.). Nazwa jednostki organizacyjnej ma w tym przypadku jedynie znaczenie informacyjne – wskazuje jednostkę odpowiedzialną
za realizację programu studiów prowadzącego do uzyskania opisywanej kwalifikacji.
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6.2. Syntetyczna charakterystyka kwalifikacji w języku angielskim
Tabela 10. Syntetyczna charakterystyka kwalifikacji uzyskiwanej w wyniku ukończenia II stopnia w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku analiza danych – big data – opis w języku angielskim

1. Title of the qualification
1.1. Degree
1.2. Field of study
1.3. Specialties

Master of Science
Advanced Analytics – Big Data

2. Institution awarding the qualification
2.1. Higher education institution
2.2. Organisational unit*
SGH – Warsaw School of Economics
SGH – Warsaw School of Economics
3. Features of the qualification
3.1. Field (ISCED)
3.2. Country/Region
3.3. NQF/EQF level
3.4. Profile
3.5. Language of instruction
3.6. Workload needed (ECTS points)
4. Description of the qualification
4.1. Graduates’ competences

0311: Economics
Poland
7 (master’s degree or long-cycle studies)
Academic
Polish, English
120

Persons with this qualification have advanced knowledge of economics,
management sciences, mathematics, statistics and computer science.
They:
−− know and apply methods of acquiring, organising, storing and processing (un)structured data,
−− acquire knowledge from complex data structures referring to information, mathematical and statistical systems,
−− use methods and tools for data analysis,
−− build forecasting, predictive and simulation models for the analysis
of social and economic phenomena, including real-time models,
−− develop the results of data analysis for various recipients,
−− acquire data from various sources,
−− build queries for SQL and non-SQL databases,
−− prepare data for analysis; build data analysis models based on statistical, mathematical and IT tools and draw conclusions based on them,
−− design representative surveys, implement sampling algorithms,
−− use statistical analyses, including those based on multidimensional
and spatial data to assess economic and social phenomena,
−− apply methods of multidimensional analysis in economic and social
research,
−− adapt methods of presentation of analytical results to the recipients’
requirements,
−− implement IT systems based on knowledge processing,
−− design business solutions based on the results of data analysis,
−− are fluent in at least one foreign language,
−− can communicate on specialised topics with various groups of recipients,
−− understand the need for and can use the quantitative approach for better
description and analysis of the surrounding economic and social reality.
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4.2. Typical workplaces/job positions Data scientist, data engineer, business intelligence analyst, artificial intelligence programmer. Main economic sectors for future employment:
consulting, IT integrators, websites, e-commerce, banking, insurance,
game industry, energy companies, public sector, media.
4.3. Other elements of the qualification’s description
5. External quality assurance/regulatory body
5.1. External quality assurance/regulatory body
5.2. Legal basis of awarding authorisation
5.3. Additional accreditations

The Polish Accreditation Committee
Act of 20 July 2018 on higher education and science, Act of 5 July 2005,
the higher education law
CEEMAN Accreditation (The International Association for Management
Development in Dynamic Societies), ENQA affiliate institution

6. Relationship to occupations or occupational fields
6.1. Professional credentials relating Business Analytics
to attaining the qualification
6.2. How the qualification facilitates
attaining professional credentials
6.3. The relationship between the
educational/learning outcomes
of the qualification and the
learning outcomes of a relevant
sectoral qualifications framework
7. Additional information
7.1. Information on particular characteristics of the study programme relating to the graduate’s competences
7.2. Type of studies
7.3. Opportunities to attain higherlevel qualifications
7.4. Other information

The studies are full time or part time. There is no specialisation during
the first year of study. The students can fulfil the required total number
of points for elective courses with an internship lasting at least three
weeks (3 ECTS).
Full time
The graduate is prepared to continue education in third cycle studies
and attain an EQF level 8 qualification
The field of study is also provided as part-time studies. The students can
fulfil the required total number of points for elective courses with an
internship lasting at least three weeks (3 ECTS).

* For qualifications awarded after the new Law on Higher Education and Science came into force (1 October 2018), the institution that
awards the qualification is the higher education institution and not its organisational unit, as was the case for qualifications awarded before
1 October 2018. The name of the organisational unit is provided only as supplementary information, indicating that the study programme
leading to the qualification under consideration is offered by that unit.
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7. Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
Przedstawiony opis dotyczy kwalifikacji uzyskiwanej w wyniku ukończenia studiów
I stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku matematyka prowadzonych na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Opolskiego.

7.1. Syntetyczna charakterystyka kwalifikacji w języku polskim
Tabela 11. Syntetyczna charakterystyka kwalifikacji uzyskiwanej w wyniku ukończenia studiów I stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku matematyka prowadzonych na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu
Opolskiego – opis w języku polskim

1. Nazwa kwalifikacji
1.1. Tytuł zawodowy
1.2. Kierunek studiów
1.3. Specjalności

Licencjat lub inny równorzędny
Matematyka

2. Instytucja nadająca kwalifikację
2.1. Uczelnia
2.2. Jednostka organizacyjna*

Uniwersytet Opolski
Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

3. Cechy kwalifikacji
3.1. Dziedzina ISCED
3.2. Państwo/region
3.3. Poziom ERK/PRK
3.4. Profil studiów
3.5. Język
3.6. Nakład pracy (ECTS)

0541: Matematyka
Polska
6 (studia I stopnia)
Ogólnoakademicki
Język polski
180

4. Opis kwalifikacji
4.1. Kompetencje absolwenta

Absolwent ma wiedzę ogólną i przygotowanie teoretyczne z zakresu
analizy matematycznej i różniczkowej, algebry liniowej z geometrią,
analizy zespolonej, matematyki dyskretnej, rachunku prawdopodobieństwa, statystyki oraz topologii. Zna i stosuje podstawy technik
obliczeniowych i programowania, wspomagających pracę matematyka. Programuje w najpopularniejszych językach programowania
ogólnego przeznaczenia oraz językach specjalizowanych w kierunku
matematyki. Potrafi wykorzystywać własności topologiczne zbiorów
i własności funkcji do rozwiązywania zadań o charakterze jakościowym, rozpoznaje problemy, które można rozwiązać algorytmicznie
i potrafi dokonać ich specyfikacji. Potrafi skompilować, uruchomić
i testować napisany samodzielnie program komputerowy. Posiada
umiejętność modelowania matematycznych zjawisk ekonomicznych,
prognozowania i analizowania finansowego, operowania instrumentami finansowymi, prowadzenia ich symulacji komputerowych. Absolwent studiów licencjackich na kierunku matematyka potrafi samodzielnie aktualizować, uzupełniać swoją wiedzę i umiejętności,
dostosowując je do szybkich zmian zachodzących we współczesnym
świecie. Posiada także umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w języku polskim i języku obcym, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych. Ponadto absolwent studiów licencjackich na kierunku matematyka zna
podstawy przedsiębiorczości, etyczne i prawne aspekty wykonywanego zawodu.
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4.2. Typowe miejsca/stanowiska pracy Absolwent jest przygotowany do pracy w urzędach statystycznych,
ośrodkach badań demograficznych, firmach o profilu consultingowym
i doradczym, instytucjach metodologii ekonomii oraz różnego rodzaju
ośrodkach badawczych. Może pracować jako analityk finansowy, analityk ryzyka, analityk systemów itp. Absolwent specjalności nauczycielskiej jest przygotowany do wykonywania zawodu nauczyciela w przedszkolach i szkołach podstawowych.
4.3. Inne składowe opisu, specyficzne
dla kwalifikacji
5. Zewnętrzny organ ds. zapewniania
jakości
5.1. Zewnętrzny organ ds. zapewniania jakości
5.2. Podstawa prawna do nadawania kwalifikacji
5.3. Posiadane dodatkowe akredytacje

6. Związek z zawodami lub sektorami
zawodowymi
6.1. Uprawnienia zawodowe związane z uzyskaniem kwalifikacji
6.2. Sposób, w jaki kwalifikacja ułatwia uzyskanie uprawnień zawodowych
6.3. Związek efektów kształcenia/
uczenia się zdefiniowanych dla
kwalifikacji z efektami uczenia
się określonymi w Sektorowej
Ramie Kwalifikacji
7. Dodatkowe informacje na temat
kwalifikacji
7.1. Informacje o szczególnych cechach programu studiów istotnych ze względu na kompetencje absolwenta
7.2. Forma prowadzenia studiów
7.3. Możliwość uzyskiwania kwalifikacji na wyższym poziomie
7.4. Pozostałe uwagi

Polska Komisja Akredytacyjna
Ustawa z dnia 5 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym
Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Ustawa o szkolnictwie wyższym i nauce
Polska Komisja Akredytacyjna: pozytywna ocena instytucjonalna dla
Wydziału Matematyki Fizyki i Informatyki z dnia 05.09.2013 r. (decyzja
nr 2194)
Polska Komisja Akredytacyjna: wizytacja w dniach 30 listopada –
1 grudnia 2018

Uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela matematyki.
Studenci mają możliwość wybrania specjalności nauczycielskiej. Studenci, którzy wybiorą specjalność nauczycielską będą mieli prawo do
uczenia matematyki.

Studia stacjonarne
Absolwent jest przygotowany do kontynuowania kształcenia na studiach II stopnia i zdobycia kwalifikacji na poziomie 7 ERK.
Studenci kierunku matematyka mają możliwość poszerzania wiedzy
i umiejętności w studenckim kole naukowym matematyków. W ramach
działalności koła uczestniczą w wykładach, warsztatach, konferencjach,
konkursach. Organizują pokazy i warsztaty. Biorą udział w promocji
i popularyzacji nauki.

* W przypadku kwalifikacji nadawanych po wejściu w życie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (1 października 2018 r.) instytucją
nadającą kwalifikację jest uczelnia, a nie jej jednostka (tak jak to miało miejsce w odniesieniu do kwalifikacji nadawanych przed 1 października 2018 r.). Nazwa jednostki organizacyjnej ma w tym przypadku jedynie znaczenie informacyjne – wskazuje jednostkę odpowiedzialną
za realizację programu studiów prowadzącego do uzyskania opisywanej kwalifikacji.
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7.2. Syntetyczna charakterystyka kwalifikacji w języku angielskim
Tabela 12. Syntetyczna charakterystyka kwalifikacji uzyskiwanej w wyniku ukończenia studiów I stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku matematyka prowadzonych na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu
Opolskiego – opis w języku angielskim

1. Title of the qualification
1.1. Degree
1.2. Field of study
1.3. Specialties
2. Institution awarding the qualification
2.1. Higher education institution
2.2. Organisational unit*
3. Features of the qualification
3.1. Field (ISCED)

Bachelor of Science
Mathematics

University of Opole
Faculty of Mathematics, Physics and Computer Science

0688: Interdisciplinary programmes and qualifications involving information and communication technologies (ICTs)
3.2. Country/Region
Poland
3.3. NQF/EQF level
6 (bachelor’s degree)
3.4. Profile
Academic
3.5. Language of instruction
Polish
3.6. Workload needed (ECTS points) 180
4. Description of the qualification
4.1. Graduates’ competences
Graduates have general knowledge and theoretical preparation in the
field of mathematical and differential analysis, linear algebra with geometry, complex analysis, discrete mathematics, probability theory, statistics
and topology. They know and apply basic programming and computational techniques supporting the work of a mathematician. They can program in the most popular programming languages of general purpose
and specialised in the field of mathematics. They are able to use the topological properties of sets and properties of functions for solving qualitative problems; they identify problems that can be solved algorithmically,
and can prepare their specifications. They are able to compile, run and
test a single-handedly written computer program. They have the ability
to model mathematical economic phenomena, perform financial forecasting and analyses, operate financial instruments, and run their computer simulations. Graduates of mathematics are able to independently
update and supplement their knowledge and skills, adapting them to the
rapid changes occurring in the contemporary world. They also have the
ability to prepare speeches in Polish and a foreign language on specific issues, using basic theoretical approaches. In addition, graduates of mathematics know the basics of entrepreneurship, as well as the ethical and
legal aspects of their profession.
4.2. Typical workplaces/job positions The graduate of mathematics is prepared to work in banks, statistical
offices, demographic research centres, consulting and advisory firms,
economics methodology institutions, and various research centres. The
graduate can work as a financial analyst, risk analyst, systems analyst,
etc. Graduates with teacher training are prepared to work as teachers in
kindergartens and primary schools.
4.3. Other elements of the qualification’s description
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5. External quality assurance/regulatory body
5.1. External quality assurance/reg- The Polish Accreditation Committee
ulatory body
5.2. Legal basis of awarding authori- Decision of the Minister of Science and Higher Education (issued on the
sation
recommendation of the Polish Accreditation Committee), Act of 20 July
2018 on higher education and science, Act of 5 July 2005, the higher
education law
5.3. Additional accreditations
Polish Accreditation Committee: positive institutional assessment for
the Faculty Mathematics, Physics and Computer Science of 05.09.2013
(Decision No. 2194); Polish Accreditation Committee: Visitation: 30 November – 1 December 2018
6. Relationship to occupations or occupational fields
6.1. Professional credentials relating The credentials to teach mathematics.
to attaining the qualification
6.2. How the qualification facilitates Students can choose a teacher training module. Students who choose
attaining professional credentials the teacher training module attain the qualification to teach mathematics.
6.3. The relationship between the educational/learning outcomes of
the qualification and the learning
outcomes of a relevant sectoral
qualifications framework
7. Additional information
7.1. Information on particular characteristics of the study programme relating to the graduate’s competences
7.2. Type of studies
Full time
7.3. Opportunities to attain higher- The graduate is prepared to continue their education in second cycle
level qualifications
studies and attain an EQF level 7 qualification
7.4. Other information
Students of mathematics have the opportunity to broaden their knowledge and skills in the student science group – mathematicians, where
they participate in lectures, workshops, conferences, and competitions.
They organise displays and workshops. They take part in promoting
and popularising science.
* For qualifications awarded after the new Law on Higher Education and Science came into force (1 October 2018), the institution that
awards the qualification is the higher education institution and not its organisational unit, as was the case for qualifications awarded before
1 October 2018. The name of the organisational unit is provided only as supplementary information, indicating that the study programme
leading to the qualification under consideration is offered by that unit.
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8. Dziedzina sztuki
Przedstawiony opis dotyczy kwalifikacji uzyskiwanej w wyniku ukończenia studiów
I stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku kompozycja i teoria muzyki, prowadzonym na Wydziale Kompozycji, Teorii Muzyki i Reżyserii Dźwięku, w Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy.
Kwalifikacja ta mieści się w dzedzinie sztuki.

8.1. Syntetyczna charakterystyka kwalifikacji w języku polskim
Tabela 13. Syntetyczna charakterystyka kwalifikacji uzyskiwanej w wyniku ukończenia studiów I stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku kompozycja i teoria muzyki prowadzonych na Wydziale Kompozycji, Teorii Muzyki i Reżyserii Dźwięku, w Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy – opis w języku polskim

1. Nazwa kwalifikacji
1.1. Tytuł zawodowy
1.2. Kierunek studiów
1.3. Specjalności

Licencjat
Kompozycja i teoria muzyki,
Kompozycja, teoria muzyki

2. Instytucja nadająca kwalifikację
2.1. Uczelnia
2.2. Jednostka organizacyjna*

Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy
Wydział Kompozycji, Teorii Muzyki i Reżyserii Dźwięku

3. Cechy kwalifikacji
3.1. Dziedzina ISCED
3.2. Państwo/region
3.3. Poziom ERK/PRK
3.4. Profil studiów
3.5. Język
3.6. Nakład pracy (ECTS)

0215: Muzyka i sztuki sceniczne
Polska
6 (studia I stopnia)
Ogólnoakademicki
Język polski
180

4. Opis kwalifikacji
4.1. Kompetencje absolwenta

Absolwenci posiadający tę kwalifikację mają kompetencje łączące
umiejętność kompozycji z teorią muzyki. Posiadają ogólną wiedzę
i umiejętności potrzebne do analizy i interpretacji dzieła muzycznego, a także potrafią tworzyć i realizować własne koncepcje artystyczne
za pomocą właściwych środków ekspresji; są przygotowani do współdziałania z realizatorami własnych kompozycji. Są przygotowani do
podjęcia samodzielnej działalności artystycznej w dziedzinie szeroko
pojętej twórczości muzycznej oraz pracy naukowo-badawczej, publicystycznej, redakcyjnej, związanej z animacją kultury muzycznej. Potrafią wykorzystać wiedzę z zakresu historii filozofii, estetyki i kultury
w samodzielnym interpretowaniu zjawisk z obszaru kultury muzycznej. Posiadają umiejętność przygotowania prac pisemnych i wystąpień ustnych, dotyczących stylistycznych, estetycznych i kulturowych
aspektów muzyki; znają formy zachowań związanych z występami publicznymi.
4.2. Typowe miejsca/stanowiska pracy Absolwenci wykonują utwory fortepianowe w stopniu niezbędnym do
prowadzenia działalności twórczej i pedagogicznej. Są oni przygotowani
do nauczania na różnych poziomach edukacji muzycznej (po ukończeniu
studium pedagogicznego absolwenci wydziału zyskują uprawnienia do
podjęcia pracy dydaktycznej w szkolnictwie wszystkich stopni).
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4.3. Inne składowe opisu, specyficzne Integralną częścią kształcenia na kierunku są koncerty kompozytordla kwalifikacji
skie, sympozja naukowe, seminaria i konwersatoria, w których, oprócz
pracowników naukowo-dydaktycznych, uczestniczą artyści. Uczelnia
współpracuje z placówkami szerzenia kultury muzycznej, m.in. Filharmonią Pomorską, Operą Novą i radiem, stwarzając studentom możliwość praktycznej realizacji nabywanych kompetencji.
5. Zewnętrzny organ ds. zapewniania
jakości
5.1. Zewnętrzny organ ds. zapewnia- Polska Komisja Akredytacyjna: oceny pozytywne dla kierunku komponia jakości
zycja i teoria muzyki: 1 czerwca 2007 oraz 17 maja 2013 r.
5.2. Podstawa prawna do nadawa- Ustawa z dnia 5 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym
nia kwalifikacji
Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
5.3. Posiadane dodatkowe akredytacje
6. Związek z zawodami lub sektorami
zawodowymi
6.1. Uprawnienia zawodowe zwią- Możliwe uzyskanie uprawnień (zgodnie z odpowiednim rozporządzezane z uzyskaniem kwalifikacji niem ministra właściwego dla standardów kształcenia nauczycieli) do
podjęcia pracy nauczyciela w szkolnictwie wszystkich stopni poprzez
ukończenie Międzywydziałowego Studium Pedagogicznego.
6.2. Sposób, w jaki kwalifikacja ułatwia uzyskanie uprawnień zawodowych
6.3. Związek efektów kształcenia/
uczenia się zdefiniowanych dla
kwalifikacji z efektami uczenia
się określonymi w Sektorowej
Ramie Kwalifikacji
7. Dodatkowe informacje na temat
kwalifikacji
7.1. Informacje o szczególnych ce- Absolwent posiadający tę kwalifikację jest przygotowany do:
chach programu studiów istot- −− samodzielnej i zespołowej twórczości kompozytorskiej,
nych ze względu na kompeten- −− samodzielnej pracy badawczej,
cje absolwenta
−− pracy redakcyjnej i publicystycznej,
−− pracy w instytucjach upowszechniania kultury,
−− pracy nauczycielskiej w zakresie kompetencji nabytych w trakcie
studiów.
7.2. Forma prowadzenia studiów
7.3. Możliwość uzyskiwania kwalifi- Wydział oferuje możliwość kontynuacji kształcenia i zdobycia kwalifikacji na poziomie 7 ERK (mgr) na kierunku kompozycja i teoria muzyki.
kacji na wyższym poziomie
Egzamin wstępny na ten kierunek obejmuje: (1) prezentację prac kom7.4. Pozostałe uwagi
pozytorskich kandydata; (2) rozmowę sprawdzającą wiedzę kandydata
na poziomie szkoły muzycznej II stopnia; (3) sprawdzian umiejętności
gry na fortepianie.
* W przypadku kwalifikacji nadawanych po wejściu w życie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (1 października 2018 r.) instytucją
nadającą kwalifikację jest uczelnia, a nie jej jednostka (tak jak to miało miejsce w odniesieniu do kwalifikacji nadawanych przed 1 października 2018 r.). Nazwa jednostki organizacyjnej ma w tym przypadku jedynie znaczenie informacyjne – wskazuje jednostkę odpowiedzialną
za realizację programu studiów prowadzącego do uzyskania opisywanej kwalifikacji.
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8.2. Syntetyczna charakterystyka kwalifikacji w języku angielskim
Tabela 14. Syntetyczna charakterystyka kwalifikacji uzyskiwanej w wyniku ukończenia studiów I stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku kompozycja i teoria muzyki prowadzonych na Wydziale Kompozycji, Teorii Muzyki i Reżyserii Dźwięku, Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy – opis w języku angielskim

1. 1. Title of the qualification
1.1. Degree
1.2. Field of study
1.3. Specialties
2. Institution awarding the qualification
2.1. Higher education institution
2.2. Organisational unit*
3. Features of the qualification
3.1. Field (ISCED)
3.2. Country/Region
3.3. NQF/EQF level
3.4. Profile
3.5. Language of instruction
3.6. Workload needed (ECTS points)
4. Description of the qualification
4.1. Graduates’ competences

Bachelor of Arts
Composition and Music Theory

The Feliks Nowowiejski Academy of Music in Bydgoszcz
Faculty of Composition, Music Theory and Sound Engineering
0215: Music and the performing arts
Poland
6 (bachelor’s degree)
Academic
Polish
180

Persons with this qualification have the competences of combining
composition skills with music theory. They have the general knowledge
and skills required to analyse and interpret pieces of music. They are
also able to create and implement their own artistic ideas using the
proper tools of expression and are ready to work with performers on
their own compositions. They are able to undertake autonomous artistic activities in the broadly understood field of music creativity as well
as in research, publishing and other activities focused on promoting
musical culture. They are able to use their knowledge of the history of
philosophy, aesthetics and culture to autonomously interpret musical
phenomena. They are able to prepare written works and oral presentations on the stylistic, aesthetic and cultural aspects of music; they know
the etiquette of behaviour during public performances.
4.2. Typical workplaces/job positions Graduates can play piano pieces at a level required to conduct creative and educational activities. They are also prepared to teach music
at various levels of education (after completing the Pedagogy Studies
Programme, graduates of the Faculty acquire the credentials to teach at
all levels of education).
4.3. Other elements of the qualifi- Integral elements of the education process in this field are composers’
cation’s description
concerts, scientific symposia, seminars and colloquies with the participation of artists as well as the academic teaching staff. The Academy
cooperates with local institutions promoting music, such as the Pomeranian Philharmonic, Opera Nova, and radio stations, providing students
with the opportunity of acquiring competences through practical work.
5. External quality assurance/regulatory body
5.1. External quality assurance/reg- The Polish Accreditation Committee: positive grades on 1 June 2007
ulatory body
and 17 May 2013.
5.2. Legal basis of awarding authori- Act of 5 July 2005, the higher education law, Act of 20 July 2018 on
sation
higher education and science
5.3. Additional accreditations
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6. Relationship to occupations or occupational fields
6.1. Professional credentials relating Opportunity to acquire teaching credentials (in accordance with the
to attaining the qualification
appropriate decree of the relevant minister for teacher training standards) to teach in all levels of education by completing the Pedagogy
Studies Programme.
6.2. How the qualification facilitates
attaining professional credentials
6.3. The relationship between the educational/learning outcomes of
the qualification and the learning
outcomes of a relevant sectoral
qualifications framework
7. Additional information
7.1. Information on particular char- Persons with this qualification are prepared to:
acteristics of the study pro- −− compose music individually and in a group,
gramme relating to the gradu- −− undertake independent research,
ate’s competences
−− conduct editorial and publishing work,
−− work in institutions promoting culture,
−− teach in the areas of the competences acquired during one’s studies.
7.2. Type of studies
7.3. Opportunities to attain higher- The Faculty offers the ability to continue studying to attain a qualificalevel qualifications
tion at EQF level 7 (MA) in composition and music theory.
7.4. Other information
The entrance examination to the Academy includes 1) a presentation
of the candidate’s music compositions, 2) an interview verifying the
knowledge of the candidate at the level of a stage II music school, and
3) a test of piano playing skills.
* For qualifications awarded after the new Law on Higher Education and Science came into force (1 October 2018), the institution that
awards the qualification is the higher education institution and not its organisational unit, as was the case for qualifications awarded before
1 October 2018. The name of the organisational unit is provided only as supplementary information, indicating that the study programme
leading to the qualification under consideration is offered by that unit.
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Załącznik. Agregaty kierunków kształcenia ISCED (ISCED-F 2013):
Pełna lista możliwych kodów
Grupy

Podgrupy

Nazwy

00 Grupa –
Programy ogólne

000 Podgrupa programów i kwalifikacji 0000 Programy i kwalifikacje ogólne nieokreślone
ogólnych nieokreślonych dalej
dalej
001 Podgrupa programów i kwalifikacji 0011 Podstawowe programy i kwalifikacje
podstawowych
002 Podgrupa umiejętności czytania, 0021 Umiejętność czytania, pisania i liczenia
pisania i liczenia
003 Podgrupa rozwoju umiejętności 0031 Rozwój umiejętności osobowościowych
osobowościowych
009 Podgrupa programów i kwalifikacji 0099 Programy i kwalifikacje ogólne, gdzie indziej
ogólnych gdzie indziej niesklasyfikowa- niesklasyfikowane
nych

01 Grupa – Kształ- 011 Podgrupa pedagogiczna
cenie

0110 Kształcenie nieokreślone dalej
0111 Kształcenie
0112 Kształcenie nauczycieli nauczania przedszkolnego
0113 Kształcenie nauczycieli bez specjalizacji tematycznej
0114 Kształcenie nauczycieli ze specjalizacją tematyczną
0119 Kształcenie gdzie indziej niesklasyfikowane

018 Podgrupa interdyscyplinarnych pro- 0188 Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje
gramów i kwalifikacji związanych z edu- związane z edukacją
kacją
02 Grupa –
Nauki humanistyczne i sztuka

020 Podgrupa programów i kwalifikacji 0200 Programy i kwalifikacje związane ze sztuką
związanych ze sztuką i przedmiotami i przedmiotami humanistycznymi nieokreślone
humanistycznymi nieokreślonymi dalej dalej
021 Podgrupa artystyczna

0210 Programy i kwalifikacje związane ze sztuką
nieokreślone dalej
0211 Techniki audiowizualne i produkcja mediów
0212 Moda, wystrój wnętrz i projektowanie przemysłowe
0213 Sztuki plastyczne
0214 Rękodzieło
0215 Muzyka i sztuki sceniczne
0219 Programy i kwalifikacje związane ze sztuką
gdzie indziej niesklasyfikowane

022 Podgrupa humanistyczna (z wyłą- 0220 Przedmioty humanistyczne (z wyłączeniem
czeniem języków)
języków) nieokreślone dalej
0221 Religia i teologia
0222 Historia i archeologia
0223 Filozofia i etyka
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Grupy

Podgrupy

Nazwy
0229 Przedmioty humanistyczne (z wyłączeniem
języków) gdzie indziej niesklasyfikowane

023 Podgrupa językowa

0230 Języki nieokreślone dalej
0231 Nauka języków
0232 Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)
0239 Programy i kwalifikacje związane z językami
gdzie indziej niesklasyfikowane

028 Podgrupa interdyscyplinarnych 0288 Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje
programów i kwalifikacji związanych ze obejmujące sztuki i przedmioty humanistyczne
sztuką i przedmiotami humanistycznymi
029 Podgrupa programów i kwalifikacji 0299 Programy i kwalifikacje związane ze sztuką
związanych ze sztuką i przedmiotami i przedmiotami humanistycznymi gdzie indziej
humanistycznymi gdzie indziej nieskla- niesklasyfikowane
syfikowanymi
03 Grupa –
Nauki społeczne,
dziennikarstwo
i informacja

030 Podgrupa nauk społecznych, dzien- 0300 Nauki społeczne, dziennikarstwo i informanikarstwa i informacji nieokreślonych cja nieokreślone dalej
dalej
031 Podgrupa społeczna

0310 Nauki społeczne nieokreślone dalej
0311 Ekonomia
0312 Politologia i wiedza o społeczeństwie
0313 Psychologia
0314 Socjologia i kulturoznawstwo
0319 Programy i kwalifikacje związane z naukami
społecznymi, gdzie indziej niesklasyfikowane

032 Podgrupa dziennikarstwa i infor- 0320 Dziennikarstwo i informacja naukowa niemacji
określone dalej
0321 Dziennikarstwo
0322 Bibliotekoznawstwo, informacja naukowa
i archiwistyka
0329 Dziennikarstwo i informacja naukowa gdzie
indziej niesklasyfikowane
038 Podgrupa interdyscyplinarnych 0388 Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje
programów i kwalifikacji związanych związane z naukami społecznymi, dziennikarz naukami społecznymi, dziennikar- stwem i informacją
stwem i informacją
039 Podgrupa nauk społecznych, dzien- 0399 Nauki społeczne, dziennikarstwo i informanikarstwa i informacji gdzie indziej nie- cja gdzie indziej niesklasyfikowane
sklasyfikowanych
04 Grupa –
Biznes, administracja i prawo

040 Podgrupa biznesu, administracji 0400 Biznes, administracja i prawo nieokreślone
i prawa nieokreślonych dalej
dalej
041 Podgrupa biznesu i administracji

0410 Biznes i administracja nieokreślone dalej
0411 Rachunkowość i podatki
0412 Finanse, bankowość i ubezpieczenia
0413 Zarządzanie i administracja
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Grupy

Podgrupy

Nazwy
0414 Marketing i reklama
0415 Prace sekretarskie i biurowe
0416 Sprzedaż hurtowa i detaliczna
0417 Umiejętności związane z miejscem pracy
0419 Programy i kwalifikacje związane z prowadzeniem działalności gospodarczej i administracją gdzie indziej niesklasyfikowane

042 Podgrupa prawna

0421 Prawo

048 Podgrupa interdyscyplinarnych 0488 Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje
programów i kwalifikacji związanych związane z prowadzeniem działalności gospodarz prowadzeniem działalności gospo- czej, administracją i prawem
darczej, administracją i prawem
049 Podgrupa programów i kwalifikacji 0499 Programy i kwalifikacje obejmujące prowazwiązanych z prowadzeniem działalno- dzenie działalności gospodarczej, administrację
ści gospodarczej, administracją i pra- i prawo gdzie indziej niesklasyfikowane
wem gdzie indziej niesklasyfikowanych
05 Grupa –
Nauki przyrodnicze, matematyka
i statystyka

050 Podgrupa nauk przyrodniczych, 0500 Nauki przyrodnicze, matematyka i statystymatematyki i statystyki nieokreślonych ka nieokreślone dalej
dalej
051 Podgrupa biologiczna

0510 Nauki biologiczne i powiązane nieokreślone
dalej
0511 Biologia
0512 Biochemia
0519 Programy i kwalifikacje związane z biologią
i naukami pokrewnymi gdzie indziej niesklasyfikowane

052 Podgrupa nauk o środowisku

0520 Nauki o środowisku nieokreślone dalej
0521 Ekologia i ochrona środowiska
0522 Środowisko naturalne i przyroda
0529 Programy i kwalifikacje związane ze środowiskiem gdzie indziej niesklasyfikowane

053 Podgrupa fizyczna

0530 Nauki fizyczne nieokreślone dalej
0531 Chemia
0532 Nauki o Ziemi
0533 Fizyka
0539 Programy i kwalifikacje związane z naukami
fizycznymi gdzie indziej niesklasyfikowane

054 Podgrupa matematyczna i staty- 0540 Matematyka i statystyka nieokreślone dalej
styczna
0541 Matematyka
0542 Statystyka
058 Podgrupa interdyscyplinarnych pro- 0588 Interdyscyplinarne programy i kwalifikagramów i kwalifikacji obejmujących nauki cje obejmujące nauki przyrodnicze, matematykę
przyrodnicze, matematykę i statystykę
i statystykę
059 Podgrupa nauk przyrodniczych, 0599 Nauki przyrodnicze, matematyka i statystymatematyki i statystyki gdzie indziej ka gdzie indziej niesklasyfikowane
niesklasyfikowanych
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Grupy

Podgrupy

Nazwy

06 Grupa –
Technologie teleinformacyjne

061 Podgrupa technologii teleinforma- 0610 Technologie teleinformacyjne nieokreślone
cyjnych
dalej
0611Obsługa i użytkowanie komputerów
0612 Projektowanie i administrowanie baz danych i sieci
0613 Tworzenie i analiza oprogramowania i aplikacji
0619 Technologie teleinformacyjne gdzie indziej
niesklasyfikowane
068 Podgrupa interdyscyplinarnych 0688 Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje
programów i kwalifikacji obejmujących obejmujące technologie informacyjno-komunitechnologie informacyjno-komunika- kacyjne
cyjne

07 Grupa –
Technika, przemysł, budownictwo

070 Podgrupa techniki, przemysłu i bu- 0700 Technika, przemysł i budownictwo nieokreśdownictwa nieokreślonych dalej
lone dalej
071 Podgrupa inżynieryjno-techniczna

0710 Inżynieria i zawody inżynieryjne nieokreślone dalej
0711 Inżynieria chemiczna i procesowa
0712 Technologie związane z ochroną środowiska
0713 Elektryczność i energia
0714 Elektronika i automatyka
0715 Mechanika i metalurgia
0716 Pojazdy samochodowe, statki i samoloty
0719 Inżynieria i zawody inżynierskie gdzie indziej niesklasyfikowane

072 Podgrupa produkcji i przetwórstwa 0720 Produkcja i przetwórstwo nieokreślone dalej
0721 Przetwórstwo żywności
0722 Surowce (szkło, papier, tworzywo sztuczne
i drewno)
0723 Tekstylia (odzież, obuwie i wyroby skórzane)
0724 Górnictwo i wydobycie
0729 Programy i kwalifikacje związane z przetwórstwem przemysłowym gdzie indziej niesklasyfikowane
073 Podgrupa architektury i budownic- 0730 Architektura i budownictwo nieokreślone
twa
dalej
0731 Architektura i planowanie przestrzenne
0732 Budownictwo i inżynieria lądowa i wodna
078 Podgrupa interdyscyplinarnych 0788 Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje
programów i kwalifikacji obejmujących obejmujące technikę, przemysł i budownictwo
technikę, przemysł i budownictwo
079 Podgrupa techniki, przemysłu i bu- 0799 Technika, przemysł i budownictwo gdzie indownictwa gdzie indziej niesklasyfiko- dziej niesklasyfikowane
wanych
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Grupy

Podgrupy

Nazwy

08 Grupa –
Rolnictwo

080 Rolnictwo, leśnictwo, rybołówstwo 0800 Rolnictwo, leśnictwo, rybołówstwo i weteryi weterynaria nieokreślone dalej
naria nieokreślone dalej
081 Podgrupa rolnicza

0810 Rolnictwo nieokreślone dalej
0811 Produkcja roślinna i zwierzęca
0812 Ogrodnictwo
0819 Programy i kwalifikacje związane z rolnictwem gdzie indziej niesklasyfikowane

082 Podgrupa leśna

0821 Leśnictwo

083 Podgrupa rybactwa

0831 Rybactwo

084 Podgrupa weterynaryjna

0841 Weterynaria

088 Podgrupa interdyscyplinarnych 0888 Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje
programów i kwalifikacji obejmujących obejmujące rolnictwo, leśnictwo, rybactwo i werolnictwo, leśnictwo, rybactwo i wete- terynarię
rynarię
089 Podgrupa rolnictwa, leśnictwa, ry- 0899 Rolnictwo, leśnictwo, rybactwo i weterynabactwa i weterynaria gdzie indziej nie- ria gdzie indziej niesklasyfikowane
sklasyfikowanych
09 Grupa –
Zdrowie i opieka
społeczna

090 Podgrupa zdrowia i opieki społecz- 0900 Zdrowie i opieka społeczna nieokreślone dalej
nej nieokreślonych dalej
091 Podgrupa medyczna

0910 Zdrowie nieokreślone dalej
0911 Stomatologia
0912 Medycyna
0913 Pielęgniarstwo i położnictwo
0914 Technologie związane z diagnostyką i leczeniem
0915 Terapia i rehabilitacja
0916 Farmacja
0917 Medycyna i terapia tradycyjna oraz komplementarna
0919 Zdrowie gdzie indziej niesklasyfikowane

092 Podgrupa opieki społecznej

0920 Opieka społeczna nieokreślona dalej
0921 Opieka nad osobami starszymi i dorosłymi
niepełnosprawnymi
0922 Usługi związane z opieką nad dziećmi i młodzieżą
0923 Praca socjalna i doradztwo
0929 Opieka społeczna gdzie indziej niesklasyfikowana

098 Podgrupa interdyscyplinarnych 0988 Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje
programów i kwalifikacji obejmujących obejmujące zdrowie i opiekę społeczną
zdrowie i opiekę społeczną
099 Podgrupa zdrowie i opieka spo- 0999 Zdrowie i opieka społeczna gdzie indziej
łeczna gdzie indziej niesklasyfikowane niesklasyfikowane
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Grupy

Podgrupy

10 Grupa –
Usługi

100 Podgrupa usług nieokreślonych 1000 Usługi nieokreślone dalej
dalej
101 Podgrupa usług dla ludności

Nazwy

1010 Usługi dla ludności nieokreślone dalej
1011 Usługi domowe
1012 Pielęgnacja włosów i urody
1013 Hotele, restauracje i katering
1014 Sport
1015 Turystyka i wypoczynek
1019 Programy i kwalifikacje związane z usługami
dla ludności gdzie indziej niesklasyfikowane

102 Podgrupa higieny i bezpieczeń- 1020 Usługi higieny i bezpieczeństwa pracy niestwa pracy
określone dalej
1021 Higiena publiczna
1022 Bezpieczeństwo i higiena pracy
1029 Programy i kwalifikacje związane z usługami
w zakresie higieny i bezpieczeństwa pracy
103 Podgrupa ochrony i bezpieczeństwa 1030 Ochrona i bezpieczeństwo nieokreślone dalej
1031 Wojsko i obronność
1032 Ochrona osób i mienia
1039 Programy i kwalifikacje związane z ochroną
i bezpieczeństwem gdzie indziej niesklasyfikowane
104 Podgrupa usług transportowych

1041 Transport

108 Podgrupa interdyscyplinarnych 1088 Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje
programów i kwalifikacji obejmujących obejmujące usługi
usługi
109 Podgrupa usług gdzie indziej nie- 1099 Usługi gdzie indziej niesklasyfikowane
sklasyfikowanych
99 Grupa –
Obszar nieznany

999 Podgrupa obszar nieznany

9999 Obszar nieznany

Źródło: UNESCO Institute for Statistics (2015).
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szkolnictwa wyższego, lider i ekspert projektów związanych z ramami kwalifikacji. Przedstawicielka Polski w EQF Advisory Group przy Komisji Europejskiej od początku prac tej
grupy do 2017 r. Promotor i Ekspert Boloński. Członek Komitetu przy Prezydium PAN „Etyka w nauce” w kadencjach 2007–2010, 2010−2013. Członek Zarządu Fundacji Rektorów
Polskich; od stycznia 2012 r. członek Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Stypendystka American Council of Learned Societies. W 2009 r. została wybrana przez Parlament Studentów RP Autorytetem Roku. Główne obszary zainteresowań – polityka i systemy edukacji
(zwłaszcza szkolnictwa wyższego), w tym: polityka państwa i Unii Europejskiej, przemiany modelu uniwersytetu i etosu akademickiego, systemy zapewniania jakości oraz ramy
kwalifikacji; epistemologia, metodologia i filozofia nauki; etosy zawodowe, w tym etos
akademicki.

Prof. dr hab. inż. Andrzej Kraśniewski
Przewodniczący Komisji ds. Kształcenia na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej; pełnomocnik Rektora PW ds. wdrażania Procesu Bolońskiego i studiów doktoranckich; sekretarz Generalny Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (od 1999 r.); członek zarządu Fundacji Rektorów Polskich; członek
Rady Instytutu Społeczeństwa Wiedzy. Współtwórca projektów Krajowych Ram Kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego. Członek Rady Interesariuszy Zintegrowanego Systemu
Kwalifikacji; członek ciał nadzorujących (Steering Committee, Advisory Board) realizację projektów koordynowanych przez European University Association. Autor ok. 130
publikacji w dziedzinie inżynierii komputerowej oraz ok. 55 prac – opublikowanych
w większości w wydawnictwach zagranicznych − dotyczących szkolnictwa wyższego;
Life Senior Member of the Institute of Electrical and Electronics Engineers (USA).
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Dr Piotr Rycielski
Pracuje w Interdyscyplinarnym Centrum Stosowanych Badań Poznawczych Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS w Warszawie. W latach 2011–2018 adiunkt i członek Rady Naukowej w Instytucie Badań Edukacyjnych w Warszawie. Pełnił tam funkcję
lidera zespołu badawczego zajmującego się szkolnymi uwarunkowaniami efektywności
kształcenia, sekretarza Rady Naukowej w latach 2011–2015 i pracował w Komisji Etyki
Badań w okresie 2015–2018. Wieloletni wykładowca akademicki Uniwersytetu SWPS,
Uniwersytetu Warszawskiego, Akademii Pedagogiki Specjalnej oraz Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Autor i współautor licznych badań naukowych i publikacji z zakresu psychologii edukacji oraz pomiaru edukacyjnego. W latach 2012–2018 członek
zespołu Early Learning Study przy OECD. W ramach ZSK przeprowadził kilkadziesiąt
warsztatów dotyczących opisywania kwalifikacji z podmiotami rynkowymi oraz kilkanaście warsztatów wspierających uczelnie wyższe w tworzeniu opisów kwalifikacji.
Projektuje też procesy walidacji i narzędzia walidacyjne, wykorzystując metodę design
thinking. Ostatnio bada interakcję funkcji poznawczych z efektywnością pracowników
w Przemyśle 4.0. Członek Grupy Roboczej ds. Bezpieczeństwa Dzieci i Młodzieży w Internecie przy Ministerstwie Cyfryzacji. Wieloletni mentor wspierający najmłodszych w nauce programowania w CoderDojo Polska.
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Przygotowanie opisów syntetycznych charakterystyk kwalifikacji pełnych właściwych
dla szkolnictwa wyższego. Wytyczne wraz z przykładami opisów
Obecnie w Instytucie Badań Edukacyjnych (IBE) realizowany jest projekt pozakonkursowy: Prowadzenie
i rozwój Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji. Projekt zakłada współpracę Instytutu z przedstawicielami
uczelni w celu aktualizacji znajdujących się w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji opisów kwalifikacji
pełnych nadawanych w systemie szkolnictwa wyższego i zapewnienia ich zgodności z Polską Ramą
Kwalifikacji (PRK).
Publikacja zawiera szczegółowe informacje na temat sporządzania opisów kwalifikacji pełnych nadawanych przez uczelnie według zaproponowanego szablonu. Przedstawiono również przykłady
opisów kwalifikacji, które już zostały przygotowane przez uczelnie biorące udział w pilotażu.

Instytut Badań Edukacyjnych
Głównym zadaniem Instytutu jest prowadzenie badań, analiz i prac przydatnych w rozwoju polityki
i praktyki edukacyjnej.
Instytut zatrudnia badaczy zajmujących się edukacją – pedagogów, socjologów, psychologów, ekonomistów, politologów i przedstawicieli innych dyscyplin naukowych – wybitnych specjalistów w swoich
dziedzinach, o różnych doświadczeniach zawodowych, które obejmują, oprócz badań naukowych,
także pracę dydaktyczną, doświadczenie w administracji publicznej czy działalność w organizacjach
pozarządowych.
Instytut uczestniczy w realizacji międzynarodowych projektów badawczych oraz projektów pozakonkursowych współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Instytut Badań Edukacyjnych
ul. Górczewska 8
01-180 Warszawa
tel. + 48 22 241 71 00
www.ibe.edu.pl
www.kwalifikacje.gov.pl
www.kwalifikacje.edu.pl
ISBN 978-83-955168-8-7

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
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