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10 lat europejskich ram kwalifikacji    
(ERK) 

Czym są europejskie ramy kwalifikacji i jak działają?

ERK stanowią wspólne ramy 
odniesienia obejmujące osiem 
poziomów kwalifikacji, opartych na  
efektach uczenia się.

2008 r.: ustanowienie 

2017 r.: przegląd

2018 r.: 10. rocznica powstania

Ramy obejmujące 
osiem poziomów
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ERK obejmują wszystkie rodzaje  
i  poziomy kwalifikacji i służą jako 
narzędzie przełożenia między różnymi  
krajowymi ramami kwalifikacji krajów 
stosujących ERK.

Czemu służą ERK?

ERK mają na celu poprawę przejrzystości oraz 
porównywalności kwalifikacji.

Ich celem jest również:

modernizacja systemów kształcenia i szkolenia, 

zwiększenie szans na zatrudnienie, zwiększenie 
mobilności i integracji społecznej osób,

powiązanie wszystkich rodzajów uczenia się i 
wspieranie walidacji efektów uczenia się.

Czym są efekty uczenia się?

Efekty uczenia wyrażają, co dana  
osoba powinna wiedzieć, rozumieć i  
potrafić wykonać.

Opisują one zakres kwalifikacji, wyjaśniając, 
czego się oczekuje od osoby uczącej się.

Wspierają postępy w uczeniu się, 
umożliwiając porównywanie i łączenie uczenia 
się w różnych kontekstach (formalnego, 
pozaformalnego lub nieformalnego).
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Które kraje uczestniczą w europejskich 
ramach kwalifikacji?

39   

krajów uczestniczy  
obecnie w ERK.

34   
kraje dokonały już odniesienia 

swoich krajowych ram 
kwalifikacji do europejskich 

ram kwalifikacji.

W jaki sposób opracowuje się ERK?

Zainteresowane strony związane z 
edukacją lub szkoleniem, zatrudnieniem 
i społeczeństwem obywatelskim 
zaangażowane są w opracowywanie i 
wdrożenie europejskich ram kwalifikacji i 
krajowych ram kwalifikacji.

Wszystkie kwalifikacje odniesione 
do poziomu ERK opierają się na 
mechanizmach zapewnienia jakości, 
gwarantujących zaufanie do ich 
jakości i poziomu.
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Jakie korzyści płyną z ERK?

Osoby fizyczne (pracownicy/osoby uczące się) mogą...

... lepiej zrozumieć swoje kwalifikacje pod 
względem tego, co powinny wiedzieć, 
rozumieć i potrafić wykonać.

... zrozumieć poziom swoich kwalifikacji we 
wszystkich krajach europejskich, oraz to, w  
jaki sposób odnoszą się one do innych.

... łatwiej znaleźć pracę lub dalej się kształcić.

Organizatorzy kształcenia lub  
szkolenia mogą...

 

 
... łatwiej zrozumieć zakres, poziom i w związku 
z tym wartość kwalifikacji tych osób, które chcą 
kontynuować naukę. 
 
 
 
... łatwiej porównać i ocenić kwalifikacje zdobyte w 
różnych krajach i różnych kontekstach uczenia się.

Pracodawcy mogą...

... lepiej zrozumieć, co wiedzą potencjalni 
pracownicy, co rozumieją i potrafią wykonać.

... łatwiej porównać i ocenić kwalifikacje 
kandydatów pochodzących z różnych krajów 
i instytucji.

... porównać kwalifikacje kandydatów z innego 
kraju z kwalifikacjami krajowymi, aby zrozumieć 
ich znaczenie i sposób ich dopasowania do potrzeb 
przedsiębiorstwa lub sektora.

Organy uznające 
kwalifikacje mogą...

... mieć dostęp do użytecznych 
informacji, aby lepiej ocenić 
kwalifikacje z innego kraju, 
zwłaszcza pod względem ich 
poziomu i zakresu.

... łatwiej uznać zagraniczne 
kwalifikacje.

Źródła
• Zalecenie w sprawie ERK: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017H0615(01)&from=PL
• Portal możliwości edukacyjnych i kwalifikacji w Europie: https://ec.europa.eu/ploteus/pl/home
• Efekty uczenia się: http://www.cedefop.europa.eu/pl/events-and-projects/projects/learning-outcomes
• Wykaz krajowych ram kwalifikacji:  

http://www.cedefop.europa.eu/pl/events-and-projects/projects/national-qualifications-framework-nqf/european-inventory
• Rejestr grup ekspertów Komisji: http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?Lang=PL 
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