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GDZIE SZUKAĆ WALIDACJI W POLSCE?

Walidacja jako sposób uzyskania kwalifikacji

Rynek pracy
(kwalifikacje cząstkowe)

egzaminy
czeladnicze 

i 
mistrzowskie

System oświaty
(kwalifikacje pełne 

i cząstkowe)
system 

rzemiosła
kwalifikacje 

uregulowane

potwierdza-
nie efektów 
uczenia się 
w oparciu 

o inne akty 
prawne

potwierdzanie 
efektów uczenia się 

w ramach ZSK

kwalifikacje 
rynkowe

egzaminy 
eksternistyczne

egzaminy w trybie 
eksternistycznym

walidacja kończąca 
szkolenie



GDZIE SZUKAĆ WALIDACJI W POLSCE?

Rynek pracy
(kwalifikacje cząstkowe)

np. „Bilans 
Kariery” 

w 
Wojewódzki
m Urzędzie 

Pracy w 
Krakowie

służby 
zatrudnienia pracodawcy

działania 
związane 

z zarządzaniem 
kadrami

np. usługi 
związane 

z coachingiem 

podmioty prywatne

Walidacja jako sposób uzyskania 
dostępu do programu kształcenia

Szkolnictwo 
wyższe

(kwalifikacje pełne 
i cząstkowe)

do 50% ECTS za 
dany program 
kształcenia –

w oparciu 
o doświadczenie 
zawodowe (5-, 3-

albo 2-letnie)

Walidacja jako sposób 
przeprowadzenia bilansu kompetencji



WALIDACJA W ZSK 
ZAŁOŻENIA 



WALIDACJA W ZSK ZAŁOŻENIA

Walidacja jest to sprawdzenie, czy osoba ubiegająca się o nadanie określonej 
kwalifikacji, 

niezależnie od sposobu uczenia się tej osoby, 

osiągnęła wyodrębnioną część lub całość efektów uczenia się wymaganych dla tej 
kwalifikacji. 

(Art. 2., pkt 22)



WALIDACJA W ZSK ZAŁOŻENIA

Zintegrowany System Kwalifikacji zapewnia: 

• jakość nadawanych kwalifikacji; 

• możliwość uznawania efektów uczenia się uzyskanych w edukacji 
pozaformalnej i poprzez uczenie się nieformalne; 

• możliwość etapowego gromadzenia osiągnięć oraz uznawania osiągnięć; 

• dostęp do informacji o kwalifikacjach możliwych do uzyskania na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej; 

• możliwość porównania kwalifikacji uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej z kwalifikacjami nadawanymi w innych państwach członkowskich Unii 
Europejskiej. 

(Art. 4.)



WALIDACJA W ZSK ZAŁOŻENIA

opis kwalifikacji

efekty uczenia się 
i kryteria weryfikacji

wymagania dotyczące 
walidacji

instytucja 
certyfikująca

prowadzenie 
walidacji

instytucja 
certyfikująca

prowadzenie 
walidacji

podmiot zewnętrznego 
zapewniania jakości weryfikacja wymagań, monitorowanie 

wewnętrznego systemu zapewniania 
jakości, ewaluacja zewnętrzna

minister właściwy
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WALIDACJA W ZSK ZAŁOŻENIA

Rola wymagań dotyczących walidacji w opisie kwalifikacji:

• uwzględniają specyfikę kwalifikacji i potrzeby kandydatów

• zawierają tylko warunki brzegowe walidacji

• nie są scenariuszem walidacji

• odnoszą się do etapów walidacji

• odpowiadają na pytania: Jak? Kto? W jakich warunkach?



WALIDACJA W ZSK ZAŁOŻENIA

Rola wymagań dotyczących walidacji w opisie kwalifikacji:

• mają na celu zapewnienie porównywalności wyników walidacji prowadzonej     
w różnych instytucjach certyfikujących

• ich spełnianie jest jednym z kryteriów przyznawania uprawnień do certyfikowania 
(Art. 41.)

• obok efektów uczenia się i kryteriów weryfikacji są najważniejszym punktem 
odniesienia przy:

 tworzeniu scenariusza walidacji w instytucji certyfikującej

 prowadzeniu ewaluacji zewnętrznej przez podmiot zewnętrznego 
zapewniania jakości 
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WALIDACJA W ZSK WYZWANIA

Zachęcanie do brania pod uwagę potrzeb osób przystępujących do walidacji:



WALIDACJA W ZSK WYZWANIA

Zachęcanie do identyfikowania i dokumentowania efektów uczenia się:

trzy etapy walidacji i ich możliwe rezultaty

identyfikowanie dokumentowanie weryfikacja

certyfikowanie

samodzielnie lub z pomocą doradcy przeprowadzana przez 
asesora

opracowanie planu dalszego rozwoju i 
dalsze uczenie się



WALIDACJA W ZSK WYZWANIA

Zachęcanie do identyfikowania i dokumentowania efektów uczenia się:

metoda bilansu kompetencji

• formularz aplikacyjny

• wywiad biograficzny

• wywiad behawioralny

• karta bilansu kompetencji



WALIDACJA W ZSK WYZWANIA

Zachęcanie do zapewniania wsparcia doradcy:

propozycja profilu doradcy walidacyjnego



opracowanie 
planu dalszego 

rozwoju

WALIDACJA W ZSK WYZWANIA

Zachęcanie do zapewniania wsparcia doradcy:

propozycja roli doradztwa w walidacji

identyfikowanie dokumentowanie

weryfikacja

doradztwo 
w procesie uzyskiwania kwalifikacji

doradztwo 
całożyciowe

certyfikowanie



WALIDACJA W ZSK WYZWANIA

Zachęcanie do stosowania różnorodnych metod walidacji:

propozycja typologii metod i instrukcja ich doboru

• obserwacja w warunkach symulowanych 

• obserwacja w warunkach rzeczywistych

• test

• wywiad ustrukturyzowany

• wywiad swobodny

• prezentacja

• analiza dowodów i deklaracji

• debata ustrukturyzowana

• debata swobodna

• bilans kompetencji

narzędzie do weryfikacji kompetencji społecznych



WALIDACJA W ZSK WYZWANIA

Zachęcanie do otwarcia się na różne rozwiązania z zakresu walidacji:

dobre praktyki z zakresu walidacji

• Szkocja

• Anglia

• Irlandia

• Francja

• Szwajcaria

• Niemcy

• Włochy

• Islandia

• …



Stosowanie standardów opisu wymagań dotyczących walidacji w ramach wsparcia 
podmiotów opisujących kwalifikacje:

struktura wymagań i zasady ich tworzenia

WALIDACJA W ZSK WYZWANIA



WALIDACJA W ZSK ZAŁOŻENIA

Tworzenie scenariusza walidacji w ramach wsparcia podmiotów chcących pełnić 
funkcję instytucji certyfikującej:

METODY I 
NARZĘDZIA 
WALIDACJI

ZASOBY 
KADROWE

ZASOBY 
ORGANIZACYJNE 

I MATERIALNE



Zachęcanie do świadomego kształtowania swojej ścieżki zawodowo-edukacyjnej:

narzędzie do tworzenia własnego portfolio

• certyfikaty/dyplomy/zaświadczenia

• zdjęcia

• nagrania

• próbki pracy

• referencje

• eseje

• elementy autobiograficzne

WALIDACJA W ZSK WYZWANIA



PODSUMOWANIE



 Osoba chcąca przystąpić do walidacji, czyli potwierdzić posiadanie efektów 
wcześniejszego uczenia się, ma obecnie w Polsce różne możliwości, które będą 
wymagały integrowania i ciągłego doskonalenia. 

 Do rozwiązań systemowych, które mogą taką osobę przybliżyć do jej celu, należy 
zarówno poradnictwo zawodowe, jak i ZSK. 

 ZSK stwarza możliwość zdobywania kwalifikacji rynkowych niezależnie od 
sposobu uczenia się, w wyniku walidacji, która może przebiegać w różny sposób 
w różnych instytucjach, ale zawsze w zgodności z opisem kwalifikacji.

 Warto rozważyć możliwe punkty styku między tymi systemami, mając na 
uwadze potrzeby osób chcących przystąpić do walidacji.  

PODSUMOWANIE



 Ostatecznym celem tych działań jest wsparcie polityki na rzecz uczenia się przez 
całe życie, która zakłada, że rozwój partycypacyjnego modelu demokracji              
i gospodarki opartej na wiedzy oraz zmniejszenie nierówności społecznych 
wymaga:

 budowania w społeczeństwie świadomości i motywacji w zakresie uczenia 
się w różnych kontekstach i w różnym czasie;

 wzmacniania potencjału jednostek do podejmowania świadomych decyzji 
edukacyjno-zawodowych;

 tworzenia ogólnodostępnych, niewykluczających mechanizmów 
zdobywania wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych oraz 
potwierdzania tego ich poprzez walidację.   

PODSUMOWANIE



„Wspieranie realizacji I etapu wdrażania 
Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji na
poziomie administracji centralnej oraz instytucji 
nadających kwalifikacje i zapewniających jakość 
nadawania kwalifikacji”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Instytut Badań Edukacyjnych
Biuro Projektu ZSK
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