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I. Po co kwalifikacje? 
  
I. Jak się za to zabrać? 



Kwalifikacja 

• Określony zestaw efektów uczenia się  
• zgodnych z ustalonymi standardami, 
• których osiągnięcie zostało formalnie 

potwierdzone  
• przez upoważnioną instytucję. 



Stan aktualny 

• Trzy odrębne systemy kwalifikacji: 
– szkolnictwo wyższe, 
– oświata, 
– edukacja poza-formalna: 

• wolny rynek edukacyjny, 
• edukacja obowiązkowa narzucona prawem (ministrowie); 

• Brak spójności systemów i powiazań; 
• Ograniczenie efektywności  uczenia się przez 

całe życie. 



Nowy system 

System powszechny, ale nie obowiązkowy 

Ogół rozwiązań służących ustanawianiu i nadawaniu kwalifikacji 
oraz zapewnianiu ich jakości. 

Zintegrowany System Kwalifikacji 

• Polska Rama Kwalifikacji 

• Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji 

• System zapewnienia jakości kwalifikacji 



Polska Rama Kwalifikacji (PRK)  
• Opis relacji pomiędzy kwalifikacjami zawierającymi ich hierarchię 

umieszczoną na ośmiu poziomach, na których wymagane są różne 
efekty uczenia się.  

• Układ odniesienia, który określa: 
• poziomy kwalifikacji, 
• wyodrębnione kategorie kluczowe efektów uczenia się, 
• deskryptory (opisy wymagań dla każdego z poziomów). 

 
 

Europejska Rama Kwalifikacji (ERK) 
Przyjęty w UE układ odniesienia umożliwiający porównywanie 
kwalifikacji uzyskiwanych w różnych krajach. 
 

W ERK wyróżniono 8 poziomów kwalifikacji określonych za pomocą 
wymagań dotyczących efektów uczenia się. 



Efekty uczenia się: 
  
- zasób wiedzy, umiejętności i kompetencji 

społecznych, nabytych w procesie uczenia się; 
 
- czynności, działania, które potrafi wykonać osoba 

posiadająca daną kwalifikację (co uczący się będzie w 
stanie zrobić, co będzie wiedzieć i do czego będzie 
czuć się zobowiązany, kiedy osiągnie wymienione 
efekty uczenia się). 



• Wiedza – zbiór opisów faktów, zasad, teorii i praktyk, 
przyswojonych w procesie uczenia się, odnoszących się do 
dziedziny uczenia lub działalności zawodowej. 

• Umiejętności – zdolność wykonywania zadań i rozwiązywania    
problemów właściwych dla dziedziny uczenia się lub                          
działalności zawodowej. 

• Kompetencje społeczne – zdolność kształtowania własnego 
rozwoju autonomicznego i odpowiedzialnego uczestniczenia w 
życiu zawodowym i społecznym,  z uwzględnieniem etycznego   
kontekstu własnego postępowania. 
 



Opis kwalifikacji  
obejmuje następujące zbiory informacji: 
 

1. Informacje ogólne o kwalifikacji, w tym informacje pozwalające na 

ocenę celowości utworzenia kwalifikacji 

2. Informacje o efektach uczenia się wymaganych dla kwalifikacji 

3. Informacje o kryteriach weryfikacji  i walidacji efektów uczenia się 

4. Informacje o instytucjach nadających kwalifikację 

5. Pozostałe informacje (administracyjno – prawne) 

 

 



III. Czy potrzeba takiej kwalifikacji? 

Zarządzanie bezpieczeństwem przemysłowym  

• Kompleksowość  i wielowątkowość problemu; 
• Brak pełnej kompetencji w procesie studiów; 
• Zmieniająca się sytuacja prawna i technologiczna; 
• Zapotrzebowanie ze strony przemysłu; 
• Możliwość uzyskania wymaganych kompetencji w drodze edukacji poza-

formalnej; 
• Rola Stowarzyszenia „Paragraf 34”? 



Zarządzanie bezpieczeństwem przemysłowym  

• Co będzie robił kandydat? 

• Co powinien wiedzieć? 

• Co powinien umieć? 

• Jakie mają być „kompetencje społeczne”? 



Co będzie robiła osoba posiadająca 
kwalifikację? 

 
• Analiza zagadnień/zadań technicznych i projektowych; 
• Prowadzenie rozmów i kontaktów z zainteresowanymi 

grupami zawodowymi; 
• Przygotowanie dokumentacji projektowej; 
• Analizy bezpieczeństwa pod kontem użycia norm; 
• Analizy stanu prawnego i przepisów branżowych 

związanych z bezpieczeństwem; 
• Synteza/analiza systemów związanych z 

bezpieczeństwem; 
• Zarządzanie zespołem oceny ryzyka np. wg PN-EN 

ISO 12100. 
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Doświadczenie jako warunek wstępny 

• Ukończenie studiów pierwszego stopnia, 
• Praca w przemyśle,  
• Praktyki, 
• Konferencje lub warsztaty , 
• Znajomość j. obcych (j. angielski,…), 
• Obycie z narzędziami teleinformatycznymi. 
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Wiedza i umiejętności 
• Oblicza prawdopodobieństwo awarii i innych zdarzeń, interpretuje 

wyniki obliczeń (rachunek prawdopodobieństwa, statystyka, 
narzędzia matematyczne); 

• Dobiera lub projektuje systemy automatyki przemysłowej dla 
potrzeb swojej firmy (wiedza na temat produktów i rozwiązań); 

• Projektuje systemy sterowania i bierze udział w ich uruchamianiu 
(zna zagadnienia podstawowe teorii sterowania, zna podstawy 
zarządzania projektami);  

• Nadzoruje funkcjonowanie aplikacji (zna funkcje nadzoru, sporządza 
raporty jakościowe); 

• Przeprowadza analizę ryzyka (analizuje i ocenia możliwość 
wystąpienia zdarzeń, wnioskuje o zagrożeniu, umie zapobiec 
wystąpieniu urazów); 

• Analizuje stan prawny i implementuje przepisy i normy właściwe do 
zakresu projektowanych systemów (Dyrektywy: MD, LV, EMC … 
przepisy prawa krajowego, BHP, normy krajowe, europejskie i 
międzynarodowe); 
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Wiedza i umiejętności – cd. 
• Przeprowadza analizę ryzyka (analizuje i ocenia możliwość 

wystąpienia zdarzeń, wnioskuje o zagrożeniu, umie zapobiec 
wystąpieniu urazów); 

• Prowadzi  korespondencję do zewnętrznych podmiotów 
zaangażowanych w proces zapewniania bezpieczeństwa (wie, jakie 
organizacje zewnętrze uczestniczą w procesie oceny i nadzoru 
bezpieczeństwa); 

• Rysuje strukturę funkcji bezpieczeństwa, oblicza wymagany SIL lub 
PL (ma wiedzę na temat głównych narządzi, metod i technik, 
stosowanych w celu zapewnieniu i doskonalenie bezpieczeństwa 
wyrobów i usług); 

• Komunikuje się z organizacjami zewnętrznymi, które uczestniczą w 
procesie oceny i nadzoru bezpieczeństwa (wie jakie instytucje, firmy 
uczestniczą w procesie…); 

• Korzysta z systemów oceny zgodności (ma wiedzę na temat 
systemów oceny zgodności). 
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Kompetencje społeczne 
• Współpraca w zespole (grupie); 
• Zarządzanie czasem (własnym); 
• Komunikacja (stosuje skuteczną drogę przekazywania informacji); 
• Myślenie z użyciem „zdrowego rozsądku” (ang. Common Sense); 
• Umiejętność oceny i podejmowania ryzyka (odwaga); 
• Zrozumienie wagi bezpieczeństwa (odpowiedzialność); 
• Asertywność;  
• Zrozumienie potrzeby uczenia się przez całe życie i krytycznego 

uzupełniania wiedzy w ujęciu interdyscyplinarnym problematyki  
(seminaria w formule Train The Trainer, okresowe odświeżanie i 
uzupełnianie wiedzy); 

• Inspirowanie procesu doskonalenia wiedzy i umiejętności u innych 
osób; 
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Zarządzanie bezpieczeństwem przemysłowym  

Czy warto więc utworzyć taką kwalifikację? 
 

Jeżeli tak – 
 

TO DO DZIEŁA!!! 

KTO MA TO ZROBIĆ? 
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