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Streszczenie
Niniejszy raport dotyczy opracowywania ramowych struktur kwalifikacji zgodnie z yczeniem
wyra onym przez ministrów w Komunikacie Berli skim. Przedstawiono w nim zalecenia i propozycje
dotycz ce uniwersalnej Ramowej struktury kwalifikacji Europejskiego Obszaru Szkolnictwa
Wy szego (European Higher Education Area – EHEA) oraz modelowe praktyki, które maj ułatwi
opracowanie krajowych ramowych struktur kwalifikacji uzyskiwanych w szkolnictwie wy szym.
Raport składa si z sze ciu nast puj cych rozdziałów:
1.

Kontekst – kwalifikacje uzyskiwane w szkolnictwie wy szym w Europie

2.

Krajowe ramowe struktury kwalifikacji uzyskiwanych w szkolnictwie wy szym

3.

Ramowa struktura kwalifikacji Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wy szego

4.

Powi zanie ramowych struktur kwalifikacji uzyskiwanych w szkolnictwie wy szym

5.

Ramowe struktury kwalifikacji dla szkolnictwa wy szego i innych obszarów edukacji

6.

Wnioski

W rozdziale 1 omówiono kolejne kroki – od Deklaracji Bolo skiej z 1999 r. do Komunikatu
Berli skiego z 2003 – w pracach nad opisem kwalifikacji i ramowych struktur. Przedstawiono w nim
równie wpływ tych prac na kierunki działa w ramach Procesu Bolo skiego. Na zako czenie
wymieniono podstawowe cele, priorytety i zało enia kształcenia w szkolnictwie wy szym, które nale y
mie na uwadze przy opracowywaniu ramowych struktur kwalifikacji, a mianowicie: przygotowanie do
pracy zawodowej, przygotowanie do aktywnego ycia obywatelskiego w demokratycznym
społecze stwie, rozwój indywidualny oraz tworzenie i aktualizowanie szerokich podstaw wiedzy na
zaawansowanym poziomie.
W rozdziale 2 przeanalizowano istot , proces tworzenia i funkcjonalno
istniej cych krajowych
ramowych struktur kwalifikacji, które obejmuj studia wy sze „w nowym stylu”. Z analizy wynika, e
do wiadczenia s bardzo ró ne, a na ich podstawie mo na sformułowa szereg zalece dotycz cych
modelowych praktyk. W tym rozdziale wymieniono równie kilka przydatnych elementów, które powinny
ułatwi tworzenie dobrze funkcjonuj cych, nowych krajowych ramowych struktur kwalifikacji; te
modelowe praktyki mo na podsumowa w nast puj cy sposób:
>

Prace zmierzaj ce do stworzenia dobrej krajowej ramowej struktury, obejmuj ce opracowanie
koncepcji i ocen , przynosz najlepsze efekty, gdy uczestnicz w nich wszystkie zainteresowane
instytucje i osoby zarówno z samego szkolnictwa wy szego, jak i spoza tego rodowiska.

>

W ramowej strukturze kwalifikacji absolwentów nale y przedstawi jasno okre lony i uzgodniony
na szczeblu krajowym zestaw celów. Dobrym rozwi zaniem jest uwzgl dnienie w ramowych
strukturach kwalifikacji absolwentów cykli i/lub poziomów oraz powi zanie ich z ukierunkowanymi
na efekty wska nikami i/lub deskryptorami kwalifikacji. Ramowe struktury kwalifikacji absolwentów
warto równie powi za bezpo rednio z systemami akumulacji i transferu punktów.

>

W ramowych strukturach kwalifikacji absolwentów nale y wyra nie powi za standardy
akademickie, krajowe i uczelniane systemy zapewniania jako ci oraz miejsce i poziom kwalifikacji
uznawanych w danym kraju – tak jak s one rozumiane przez ogół społecze stwa. Je li
społecze stwo ma by przekonane o warto ci standardów akademickich, musi wiedzie , co
trzeba osi gn , aby uzyska ró ne kwalifikacje i tytuły w szkolnictwie wy szym.

W rozdziale 3 zbadano mo liwo ci stworzenia ramowej struktury kwalifikacji dla Europejskiego
Obszaru Szkolnictwa Wy szego i na tej podstawie przedstawiono nast puj ce zalecenia:
>

Ramowa struktura kwalifikacji w Europejskim Obszarze Szkolnictwa Wy szego powinna by
uniwersaln ramow struktur o znacznym stopniu ogólno ci, która składa si z trzech głównych
cykli kształcenia, a dodatkowo uwzgl dnia krótki cykl w ramach I cyklu lub w powi zaniu z I
cyklem.
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>

Ramowa struktura powinna obejmowa deskryptory cykli w postaci ogólnych deskryptorów
kwalifikacji, które mog słu y jako punkty odniesienia.

>

Proponuje si , by jako deskryptory cykli w ramowej strukturze kwalifikacji Europejskiego Obszaru
Szkolnictwa Wy szego przyj
deskryptory dubli skie opracowane przez sie Joint Quality
Initiative (Wspóln Inicjatyw na rzecz Jako ci). Przedstawiaj one w sposób ogólny typowe
zakładane osi gni cia i umiej tno ci zwi zane z kwalifikacjami, które przyznaje si na
zako czenie ka dego cyklu bolo skiego.

>

Za funkcjonowanie, aktualizowanie i dopracowywanie ramowej struktury odpowiada Bologna
Follow Up Group – BFUG (Grupa ds. kontynuacji prac w Procesie Bolo skim) i wszelkie inne
struktury wykonawcze, które ministrowie powołaj w jej miejsce w celu kontynuowania prac nad
tworzeniem Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wy szego.

W rozdziale 3 zamieszczono równie wskazówki dotycz ce przedziału punktów ECTS, jaki wi
na ogół z uko czeniem ka dego cyklu:

e si

>

kwalifikacje krótkiego cyklu (w ramach I cyklu lub w powi zaniu z I cyklem) – ok. 120 punktów
ECTS;

>

kwalifikacje I cyklu – 180-240 punktów ECTS;

>

kwalifikacje II cyklu – 90-120 punktów ECTS; minimalnym wymogiem na poziomie II cyklu
powinno by uzyskanie 60 punktów ECTS;

>

kwalifikacje III cyklu nie musz mie przypisanych punktów.

W rozdziale 4 przedstawiono, jak powi za w sposób przejrzysty krajowe ramowe struktury
kwalifikacji z uniwersaln europejsk ramow struktur kwalifikacji. W tym celu powinno si
opracowa dokładn „map ” kwalifikacji przyznawanych w danym kraju (okre laj c ich poziom, efekty
kształcenia i deskryptory) w powi zaniu z deskryptorami cykli przyj tymi w europejskiej uniwersalnej
ramowej strukturze.
W celu weryfikowania zgodno ci krajowych ramowych struktur z ramow
Obszaru Szkolnictwa Wy szego zaproponowano nast puj ce kryteria:

struktur

Europejskiego

>

Krajow ramow struktur kwalifikacji absolwentów okre la ministerstwo odpowiedzialne w
danym kraju za szkolnictwo wy sze; ministerstwo wyznacza równie instytucj /instytucje,
której/których zadaniem jest opracowanie ramowej struktury.

>

Kwalifikacje w krajowej ramowej strukturze s jasno i wyra nie powi zane z deskryptorami
kwalifikacji poszczególnych cykli w europejskiej ramowej strukturze.

>

Krajowa ramowa struktura i uj te w niej kwalifikacje s wyra nie oparte na efektach kształcenia, a
kwalifikacje s powi zane z punktami ECTS.

>

Procedury wł czania kwalifikacji do krajowej ramowej struktury s przejrzyste.

>

Krajowy system zapewniania jako ci w szkolnictwie wy szym odnosi si do krajowej ramowej
struktury kwalifikacji absolwentów i jest spójny z zapisami Komunikatu Berli skiego oraz
wszelkich kolejnych komunikatów wydawanych przez ministrów w ramach Procesu Bolo skiego.

>

We wszystkich Suplementach do Dyplomu znajduj si odno niki do krajowej ramowej struktury i
wszelkich powi za z europejsk ramow struktur .

>

Zobowi zania podmiotów krajowych wobec krajowej ramowej struktury zostały jasno okre lone i
opublikowane.

Proponuje si , by ka dy kraj po wiadczył zgodno
struktur zgodnie z nast puj cymi procedurami:
>

swej ramowej struktury z uniwersaln ramow

Zgodno krajowej struktury ramowej z europejsk struktur ramow po wiadczy/ na zasadzie
auto-certyfikacji wła ciwa instytucja/wła ciwe instytucje w danym kraju.
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>

Proces auto-certyfikacji b dzie obejmował formalne zatwierdzenie przez instytucje
odpowiedzialne za zapewnianie jako ci w danym kraju, które s uznawane w ramach Procesu
Bolo skiego.

>

W procesie auto-certyfikacji b d uczestniczy mi dzynarodowi eksperci.

>

Auto-certyfikacja i potwierdzaj ca j dokumentacja b d odnosi si oddzielnie do ka dego z
przyj tych kryteriów, a informacje o auto-certyfikacji i dokumentacja zostan opublikowane.

>

Sie ENIC/NARIC b dzie prowadzi ogólnie dost pny wykaz pa stw, które zako czyły proces
auto-certyfikacji.

>

Przeprowadzenie auto-certyfikacji zostanie odnotowane w wydawanych nast pnie Suplementach
do Dyplomu w taki sposób, e przedstawione w nim b d powi zania mi dzy krajow struktur
ramow a europejsk ramow struktur .

Ramowe struktury kwalifikacji absolwentów zostały uznane za kluczowe narz dzie słu
Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wy szego. W zwi zku z tym zaleca si , by:

ce stworzeniu

wszyscy sygnatariusze zako czyli proces auto-certyfikacji do 2010 roku.
W rozdziale 5 przeanalizowano ramow struktur i powi zane z ni inicjatywy poza szkolnictwem
wy szym. Uwzgl dniono w nim szersze działania na szczeblu europejskim w dziedzinie kształcenia
przez całe ycie, którego integraln cz
stanowi studia wy sze, kolejne działania podejmowane w
ramach Procesu Lizbo skiego i z my l o realizacji powi zanych z nim przyszłych celów systemów
edukacji, jak równie prace w ramach Procesu Kopenhaskiego, który zmierza do rozszerzenia
współpracy europejskiej w dziedzinie kształcenia zawodowego.
Program zmian realizowany w ramach wielu z tych przedsi wzi jest ci le powi zany z tego rodzaju
zmianami, jakich wymaga Proces Bolo ski, czego przykładem jest wprowadzanie krajowych
ramowych struktur kwalifikacji i uniwersalnej ramowej struktury kwalifikacji Europejskiego Obszaru
Szkolnictwa Wy szego. W zwi zku z tym proponuje si przyj , e:
>

Krajowe ramowe struktury powinny obejmowa kwalifikacje, które uwzgl dniaj
do wiadczenia zdobytego w ramach kształcenia nieformalnego i incydentalnego.

uznawanie

W tym rozdziale zwrócono równie uwag na istotn zmian polegaj c na tym, e coraz cz ciej w
centrum zainteresowania znajduje si indywidualny student/ucz ca si osoba, a nie systemy i
placówki kształcenia, co podwa a zasadno tradycyjnych linii podziału w obr bie ró nych poziomów
kształcenia i mi dzy tymi poziomami.
Opracowywane przez Komisj Europejsk plany, które zmierzaj do wprowadzenia Europejskiej
ramowej struktury kwalifikacji, s pomocne i stanowi istotny wkład w prowadzone prace. Przewiduje
si , e podej cia opracowane w niniejszym raporcie wespr tak ramow struktur i b d z ni
spójne.
W rozdziale 6 podsumowano wnioski z raportu.
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Wprowadzenie
We wnioskach z berli skiej konferencji ministrów odpowiedzialnych za szkolnictwo wy sze (wrzesie
2003 r.) znalazł si m.in. nast puj cy zapis:
Struktura tytułów zawodowych/stopni: „Ministrowie zach caj pa stwa członkowskie do
opracowania ramowej struktury porównywalnych i zgodnych ze sob kwalifikacji dla swych
systemów szkolnictwa wy szego, w których kwalifikacje nale ałoby opisa pod k tem nakładu
pracy, poziomu, efektów kształcenia, kompetencji i profilu.
Zobowi zuj si równie do opracowania uniwersalnej ramowej struktury kwalifikacji dla
Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wy szego.
Niniejszy raport został przygotowany na zlecenie BFUG w ramach prac zmierzaj cych do wypełniania
tych zobowi za .
Raport składa si z pi ciu nast puj cych rozdziałów:
>

Kontekst – kwalifikacje uzyskiwane w szkolnictwie wy szym w Europie

>

Krajowe ramowe struktury kwalifikacji uzyskiwanych w szkolnictwie wy szym

>

Ramowa struktura kwalifikacji Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wy szego

>

Powi zanie ramowych struktur kwalifikacji uzyskiwanych w szkolnictwie wy szym

>

Ramowe struktury dla szkolnictwa wy szego i innych obszarów kształcenia

Podczas spotkania w Dublinie w marcu 2004 r. BFUG zatwierdziła utworzenie grupy roboczej, której
zadaniem miało by koordynowanie prac nad uniwersaln ramow struktur kwalifikacji dla
Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wy szego, i powołała w jej skład nast puj ce osoby: Mogens
Berg (Dania) – przewodnicz cy, Przewodnicz cy BFUG, Ian McKenna (Irlandia) – do 1 lipca 2004 r.
oraz Marlies Leegwater (Holandia) – od 1 lipca, Jacques-Philippe Saint-Gerand (Francja), Éva Gonczi
(W gry) i Andrejs Rauhvargers (Łotwa). W prace Grupy roboczej wł czyło si szereg ekspertów
(wymienionych w zał czniku 1 do niniejszego raportu).
BFUG wyznaczyła Grupie roboczej nast puj ce zadania (zakres zada w zał czniku 2):
>

okre lenie punktów odniesienia dla krajowych ramowych struktur kwalifikacji (pod k tem nakładu
pracy, poziomu, efektów kształcenia, kompetencji i profili), które mog ułatwi pa stwom
członkowskim stworzenie własnych ramowych struktur;

>

opracowanie uniwersalnej ramowej struktury kwalifikacji dla Europejskiego Obszaru Szkolnictwa
Wy szego;

>

okre lenie kluczowych zasad dotycz cych ramowych struktur kwalifikacji zarówno na szczeblu
krajowym, jak i na szczeblu europejskim.

Grupa robocza uwzgl dniła w swych pracach inne dziedziny polityki, m.in. zagadnienia obj te
Procesem Kopenhaskim i szerszym programem działa wynikaj cych ze Strategii Lizbo skiej, które
zostały omówione w raporcie „Edukacja 2010”1. Grupa robocza wraz z ekspertami odbyła sze
spotka : w Dublinie, Kopenhadze, Edynburgu, Sztokholmie, Budapeszcie i Rydze. Wcze niej z
inicjatywy Danii, Irlandii, Wielkiej Brytanii (wł cznie ze Szkocj ) i Przewodnicz cego Komitetu
Lizbo skiej Konwencji o uznawaniu kwalifikacji powstała grupa przygotowawcza, która wykonała
pewne prace koordynacyjne przed formalnym powołaniem Grupy roboczej.
Grupa robocza korzystała w szerokim zakresie z prac wykonanych przez innych, a zwłaszcza przez
sie Joint Quality Initiative2, która opracowała i udoskonaliła tzw. „deskryptory dubli skie” i
zorganizowała konferencj wprowadzaj c w t tematyk w Londynie w styczniu 2004 r. Grupa
robocza wykorzystała tak e do wiadczenia krajów, które ju wprowadziły krajowe ramowe struktury
1
2

Tytuł: www.europa.eu.int/comm/education/policies/2010/doc/jir_council_final.pdf
www.jointquality.org
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kwalifikacji dla swych systemów szkolnictwa wy szego, i przeprowadziła porównawcze badania
istniej cych krajowych ramowych struktur.
Grupa robocza konsultowała si m.in. z nast puj cymi innymi organizacjami i sieciami, które
uczestniczyły w dyskusjach: European University Association – EUA (Europejskie Stowarzyszenie
Akademickie) (które koordynowało równie prace Doradców ds. ECTS), European Association of
Institutions in Higher Education – EURASHE (Europejskie Stowarzyszenie Instytucji Szkolnictwa
Wy szego), National Union of Students in Europe – ESIB (Krajowy Zwi zek Studentów w Europie),
European Network of Information Centres – ENIC (Europejska Sie Krajowych O rodków Informacji),
National Academic Recognition Information Centres – NARIC (Sie Krajowych O rodków ds.
Uznawalno ci Akademickiej i Informacji) oraz European Consortium for Accreditation (Europejskie
Konsorcjum na rzecz Akredytacji). Komisja Europejska (KE) wniosła swój wkład w prowadzone prace
zarówno jako instytucja zainteresowana Procesem Bolo skim, jak i koordynator Procesu
Kopenhaskiego i Procesu Lizbo skiego – zgodnie z zapisami w raporcie „Edukacja 2010”.
Z my l o rozszerzeniu materiału do rozwa a Przewodnicz cy przedstawił wst pne wyniki prac
Grupy roboczej podczas ró nych konferencji zorganizowanych przez takie odgrywaj ce istotn rol
organizacje i sieci europejskie jak ESIB, EURASHE, ENIC i NARIC. Prowadził równie seminarium w
Wiedniu, w którym austriaccy urz dnicy i organizacje uczestniczyli w zwi zku z przewodnictwem tego
kraju w Procesie Bolo skim i UE (2006). Ponadto członkowie Grupy roboczej przedstawiali raporty
podczas seminariów bolo skich w Edynburgu, Santander i Rydze i uczestniczyli w konferencji
podsumowuj cej II faz projektu „Tuning Educational Structures in Europe” (Harmonizacja struktur
kształcenia w Europie).
Raport został szczegółowo przedyskutowany podczas seminarium bolo skiego w Kopenhadze3 w
dniach 13-14 stycznia 2005 r. i poprawiony w oparciu o uwagi przedstawione podczas tego
seminarium. Poprawiony raport, uwzgl dniaj cy wnioski i zalecenia z seminarium, zostanie
przekazany BFUG, która zleciła jego przygotowanie. Raport b dzie gotowy na bolo sk konferencj
ministrów w Bergen w maju 2005 r.
Te prace zostały wykonane dzi ki wsparciu finansowemu Komisji Europejskiej w ramach Programu
Socrates. Rada Europy wniosła wkład w prace poprzez uczestnictwo Przewodnicz cego Komitetu
Lizbo skiej Konwencji o uznawaniu kwalifikacji.

3

Zał cznik 7.
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1

Kontekst – kwalifikacje uzyskiwane w szkolnictwie wy szym w Europie

1.1.

Proces Bolo ski, Europejski Obszar Szkolnictwa Wy szego i systemy kwalifikacji

Pierwszym krokiem w kierunku stworzenia uniwersalnej ramowej struktury kwalifikacji dla
Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wy szego było wyodr bnienie w Deklaracji Bolo skiej (1999) I i II
cyklu studiów. Ten wst pny podział stworzył pierwsze elementy ramowej struktury kwalifikacji.
Kolejne kroki to szereg krajowych i mi dzynarodowych inicjatyw, m.in. opracowanie przez sie Joint
Quality Initiative „deskryptorów dubli skich”, trans-europejski projekt dotycz cy oceny „TransEuropean Evaluation Project – TEEP”, projekt „Tuning” oraz prace nad krajowymi ramowymi
strukturami kwalifikacji, m.in. w Danii, Irlandii i Wielkiej Brytanii, przy czym dla Szkocji i pozostałych
obszarów Wielkiej Brytanii opracowano odr bne struktury. Dodatkow mo liwo przedyskutowania
kontekstu i zebrania szczegółowych informacji stworzyły równie ró ne seminaria bolo skie, m.in. w
Helsinkach, Lizbonie i Zurychu. Nast pnie, w dniach 27-28 marca 2003 r. w Kopenhadze odbyło si
zorganizowane przez Du czyków seminarium bolo skie nt. „Struktur kwalifikacji w europejskim
szkolnictwie wy szym” (Qualifications Structures in European Higher Education). Podstaw do
dyskusji na seminarium stanowił raport wprowadzaj cy w t problematyk 4, w którym zbadano
alternatywne metody jasnego opisu cykli i poziomów kształcenia ko cz cych si uzyskaniem
kwalifikacji w europejskim szkolnictwie wy szym. W raporcie i podczas seminarium przeanalizowano
zagadnienia i dyskusje zwi zane z koncepcjami, które s przydatne przy opisywaniu kwalifikacji.
Skoncentrowano si równie na aktualnych europejskich podej ciach do struktur kwalifikacji,
alternatywnych metodologiach i teoretycznych podstawach metodologii definiowania ró nych
poziomów kształcenia dla wszystkich kwalifikacji w szkolnictwie wy szym, z kształceniem przez całe
ycie wł cznie.
Efektem du skiego seminarium w 2003 r. było szereg szczegółowych zalece dla instytucji i osób
zwi zanych ze szkolnictwem wy szym, które zostały podj te przez ministrów podczas spotkania w
Berlinie; te zalecenia podsumowano w zał czniku 3. W Komunikacie Berli skim (2003) wezwano do
stworzenia uniwersalnej ramowej struktury dla Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wy szego. W tym
kontek cie szczególne znaczenie maj nast puj ce stwierdzenia:
Struktura tytułów zawodowych/stopni: „Ministrowie zach caj
pa stwa członkowskie do
opracowania ramowej struktury porównywalnych i zgodnych ze sob kwalifikacji dla swych systemów
szkolnictwa wy szego, w których kwalifikacje nale ałoby opisa pod k tem nakładu pracy, poziomu,
efektów kształcenia, kompetencji i profilu.
Zobowi zuj
si
równie
do opracowania
Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wy szego.

uniwersalnej ramowej struktury kwalifikacji dla

W ramach takich struktur tytułom zawodowym/stopniom powinno si przypisa ró ne efekty. I i II cykl
studiów powinny mie ró ne orientacje i ró ne profile, aby uwzgl dnia ró norodne potrzeby
indywidualne, wymogi akademickie i potrzeby rynku pracy. Tytuły zawodowe uzyskiwane po
uko czeniu I cyklu powinny umo liwia dost p – w sensie Lizbo skiej Konwencji o uznawaniu
kwalifikacji – do II cyklu. Tytuły zawodowe uzyskiwane po uko czeniu II cyklu powinny umo liwia
dost p do studiów doktoranckich.
Ministrowie wzywaj Grup ds. kontynuacji prac do zbadania, czy i w jaki sposób krótsze studia
mo na powi za z I cyklem ramowej struktury kwalifikacji dla Europejskiego Obszaru Szkolnictwa
Wy szego.”5

4

Raport „Qualifications Structures in European Higher Education – Consideration of alternative approaches for
clarifying cycles and levels in European higher education qualifications” (Struktury kwalifikacji w europejskim
szkolnictwie wy szym – alternatywne metody jasnego opisu cykli i poziomów kształcenia ko cz cych si
uzyskaniem kwalifikacji w europejskim szkolnictwie wy szym) mo na pobra z witryny: http://www.bologna.dk
5
Komunikat Berli ski, 2003.
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Kształcenie przez całe ycie: „Ponadto ministrowie wzywaj instytucje i osoby, które opracowuj
ramowe struktury kwalifikacji dla Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wy szego, by uwzgl dniły
szereg ró nych elastycznych cie ek kształcenia, mo liwo ci i technik oraz wykorzystały odpowiednio
punkty ECTS.”6
Działania dodatkowe: „... Ministrowie uwa aj , e nie mo na ogranicza si do dwóch głównych cykli
kształcenia, które znajduj si obecnie w centrum uwagi, i nale y uwzgl dni równie poziom studiów
doktoranckich jako III cykl w Procesie Bolo skim.”7
Chodzi zatem o stworzenie europejskiej ramowej struktury kwalifikacji, która ułatwia powi zanie
krajowych ramowych struktur, aby umo liwi w ten sposób bardziej precyzyjne okre lenie zale no ci
mi dzy ró nymi kwalifikacjami absolwentów w Europie. W zwi zku z tym, e kwalifikacje maj swe
ródło i istniej w obr bie krajowych lub powi zanych z nimi systemów, tak struktur ramow
nale ałoby wła ciwie okre la jako ramow struktur kwalifikacji Europejskiego Obszaru Szkolnictwa
Wy szego.
Funkcjonalna uniwersalna ramowa struktura kwalifikacji Europejskiego Obszaru Szkolnictwa
Wy szego jest niezb dna z kilku wzgl dów. Przede wszystkim, w ramach Procesu Bolo skiego,
powinna ona ułatwi okre lenie faktycznie przejrzystych relacji pomi dzy istniej cymi w Europie
systemami szkolnictwa wy szego, stwarza bowiem wspóln podstaw do rozumienia tych systemów
oraz kwalifikacji, które one obejmuj . Powinno to poprawi uznawalno kwalifikacji zagranicznych,
zwi kszy mobilno obywateli i zapewni wi ksz dokładno w ocenie kwalifikacji. Uniwersalna
ramowa struktura powinna równie zawiera wskazówki dla krajów opracowuj cych własne struktury
ramowe. I w ko cu, cho to nie najmniej istotne, wyznacza ona kontekst dla efektywnego zapewniania
jako ci.
Pełny program prac w Procesie Bolo skim jest wyra nie, bezpo rednio i po rednio, powi zany z
tworzeniem efektywnych systemów słu cych opisywaniu i „lokalizowaniu” kwalifikacji w Europie.
Uniwersalna ramowa struktura powinna odgrywa zasadnicz rol w Europejskim Obszarze
Szkolnictwa Wy szego. Opracowanie jasnych ramowych struktur kwalifikacji, ukierunkowanych na
efekty kształcenia, które maj wspólne metodologiczne deskryptory, b dzie miało zasadniczy i
pozytywny wpływ na wi kszo
z dziesi ciu kierunków działa wyznaczonych w dokumentach
politycznych Procesu Bolo skiego. Te wspólne i jasne deskryptory s niezb dne dla wprowadzenia
systemu czytelnych i porównywalnych tytułów zawodowych/stopni, który ułatwia uznawanie
kwalifikacji. Powi zania z kierunkami działa w Procesu Bolo skim s nast puj ce:
>

Przyj cie systemu zasadniczo opartego na trzech8 głównych cyklach zakłada uzgodnienie
przynajmniej w pewnym zakresie charakteru i roli tytułów zawodowych/stopni uzyskiwanych w
ramach ró nych cykli/na ró nych poziomach i stwarza ju podstaw takiej ramowej struktury.

>

Wprowadzenie systemu punktowego stanowi samo w sobie podej cie, które ułatwia opisywanie i
ilo ciowe definiowanie kwalifikacji oraz zwi ksza ich przejrzysto .

>

Promowanie mobilno ci kadry, studentów i naukowców/badaczy mo na ułatwi jedynie poprzez
wspólne rozumienie i sprawiedliwe uznawanie kwalifikacji.

>

Promowanie współpracy europejskiej w dziedzinie zapewniania jako ci wymaga przejrzystych i,
je li to mo liwe, wspólnych europejskich podej do opisu kwalifikacji, deskryptorów kwalifikacji i
innych zewn trznych punktów odniesienia dla jako ci i standardów.

>

Promowanie europejskiego wymiaru w szkolnictwie wy szym, zwłaszcza zintegrowanych
programów studiów i wspólnych tytułów zawodowych/stopni, mo na ułatwi jedynie poprzez
wi ksz przejrzysto istniej cych przedmiotów, programów nauczania i „poziomów”.

6

Komunikat Berli ski, 2003.
Komunikat Berli ski, 2003.
8
W Deklaracji Bolo skiej ten cel odnosił si do I i II cyklu, natomiast w Komunikacie Berli skim dodano doktorat
jako III cykl.
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>

Je li chodzi o kształcenie przez całe ycie, wszelkie uzgodnienia w sprawie opisywania tytułów
zawodowych/stopni i poziomów musz mie korzystny wpływ na struktury kwalifikacji, inne
kwalifikacje uzyskiwane w szkolnictwie wy szym, alternatywne cie ki kształcenia i tytuły
zawodowe/stopnie, a w ten sposób – na wszystkie etapy i rodzaje kształcenia.

>

Uczelnie i studenci stanowi najwa niejsz „grup zainteresowanych”, która zyskuje dzi ki
stworzeniu funkcjonalnych krajowych i europejskich ramowych struktur. Ponadto wprowadzenie
ramowych struktur kwalifikacji, które zapewniaj odpowiedni elastyczno i nie s zbyt sztywne,
pozwala wzmocni autonomi uczelni.

>

Ramowe struktury na szczeblu krajowym i europejskim, które zapewniaj dro no na ró nych
etapach kształcenia, ułatwiaj dost p do nauki nietradycyjnym słuchaczom, a w ten sposób
przyczyniaj si do zwi kszenia spójno ci społecznej i wzmocnienia wymiaru społecznego.

>

Promowanie atrakcyjno ci europejskiego szkolnictwa wy szego byłoby łatwiejsze, gdyby dzi ki
opracowaniu wspólnej ramowej struktury kwalifikacji tytuły zawodowe/stopnie nadawane w
europejskim szkolnictwie wy szym stały si
faktycznie przejrzyste i porównywalne.
Udoskonalenie metod opisywania tytułów zawodowych/stopni oraz poziomów kształcenia w
szkolnictwie wy szym ma fundamentalne znaczenie dla Procesu Bolo skiego.

>

Przejrzysta i dobrze opisana uniwersalna ramowa struktura, wsparta na krajowych ramowych
strukturach, b dzie równie miała istotne znaczenie dla uznawania kwalifikacji, które zostały
wprowadzone w wyniku reform bolo skich, w innych regionach wiata.

Opracowanie metod opisywania kwalifikacji stanowi obecnie istotny priorytet w wielu krajach, które
przeprowadzaj reformy edukacyjne w kontek cie Procesu Bolo skiego. Zmiany zachodz nie tylko w
samej Europie czy samym szkolnictwie wy szym, ale tak e w innych obszarach edukacji i innych
regionach wiata, na przykład w Australii, Nowej Zelandii i Afryce Południowej. Niestety sytuacja jest
skomplikowana, poniewa istnieje szereg alternatywnych i konkurencyjnych metod. W europejskim
szkolnictwie wy szym niektórzy maj ju od pewnego czasu wiadomo problemów zwi zanych z
obecn sytuacj , a szereg przedsi wzi
realizowanych obecnie na szczeblu krajowym i
mi dzynarodowym9 zmierza do rozwi zania tych problemów i wprowadzenia bardziej ujednoliconego
podej cia.
Istniej ró ne sposoby opisywania i mierzenia programów studiów, na przykład podej cia oparte na
wymiarze czasowym (latach studiów) lub punktach czy podej cia, w których okre la si efekty
kształcenia i kompetencje, kwalifikacje i wska niki poziomu lub kryteria odniesienia dla
poszczególnych przedmiotów10.
Tradycyjne modele i metody przedstawiania struktur kwalifikacji ust puj miejsca systemom opartym
na jasno sprecyzowanych punktach odniesienia, w których okre la si efekty kształcenia i
kompetencje, poziomy i wska niki poziomów, kryteria odniesienia dla przedmiotów oraz deskryptory
kwalifikacji. Te podej cia zapewniaj wi ksz precyzj i dokładno , zwi kszaj przejrzysto
i
ułatwiaj porównania. Bez takich wspólnych podej
trudniej b dzie zapewni pełne uznawanie i
faktyczn przejrzysto kwalifikacji, a w zwi zku z tym doprowadzi równie faktycznie do powstania
Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wy szego.

1.2

Ramowe struktury kwalifikacji i cele kształcenia w szkolnictwie wy szym

Ramowej struktury kwalifikacji – czy to uniwersalnej ramowej struktury dla Europejskiego Obszaru
Szkolnictwa Wy szego, czy te krajowej ramowej struktury – nie mo na opracowywa w oderwaniu od
podstawowych celów, priorytetów i zało e kształcenia w szkolnictwie wy szym. W zwi zku z tym
Grupa robocza uznała, e zarówno warto, jak i nale y przedstawi skrótowo zało enia, na których
opierały si jej prace. Zagadnienia przedstawione w niniejszym rozdziale zostały, przynajmniej w
pewnym zakresie, poruszone w Deklaracji Bolo skiej, jak równie w Komunikacie Praskim i
9

Na przykład Joint Quality Initiative, European Network of Quality Assurance (ENQA), projekt Tuning itp.
Okre lanie kryteriów odniesienia dla poszczególnych przedmiotów to podej cie przyj te w Wielkiej Brytanii,
które pozwala rodowisku akademickiemu opisywa charakter, standardy i cechy programów realizowanych w
ramach danego przedmiotu. To podej cie przyj to równie w projekcie „Tuning educational structures in Europe”.
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Berli skim. Omawiano je tak e podczas szeregu seminariów bolo skich, a przede wszystkim podczas
seminarium nt. społecznego wymiaru kształcenia w szkolnictwie wy szym w Grecji (luty 2003),
seminarium nt. struktur kwalifikacji w Danii (marzec 2003), seminarium nt. kształcenia przez całe ycie
w Czechach (czerwiec 2003) oraz seminarium nt. uznawania kwalifikacji, zorganizowanego wspólnie
przez Rad Europy i Portugali (kwiecie 2002)11. Omawiano je równie podczas seminarium Rady
Europy nt. odpowiedzialno ci publicznej za szkolnictwo wy sze i badania (wrzesie 2004) i zostały
one uwzgl dnione podczas seminarium nt. mo liwo ci zatrudnienia, zorganizowanego przez
Słoweni , EUA i ESIB (pa dziernik 2004) i seminarium nt. uznawania kwalifikacji, zorganizowanego
przez władze łotewskie i Rad Europy w Rydze w grudniu 2004 r.12
Wraz z wprowadzaniem w ycie Deklaracji Bolo skiej, na szczeblu krajowym i europejskim, w
szczególno ci w Radzie Europy, toczyły si debaty z udziałem ró nych zainteresowanych instytucji i
organizacji, a obecnie zaczynamy dochodzi do wspólnego rozumienia ró norodnych celów
kształcenia w szkolnictwie wy szym. Najogólniej mówi c, mo na wskaza cztery nast puj ce
najwa niejsze cele kształcenia w szkolnictwie wy szym:
>

przygotowanie do pracy zawodowej,

>

przygotowanie do aktywnego ycia obywatelskiego w demokratycznym społecze stwie,

>

rozwój indywidualny,

>

tworzenie i aktualizowanie szerokich podstaw wiedzy na zaawansowanym poziomie.

Wprawdzie w celu omówienia tych czterech elementów dobrze jest oddzieli je od siebie, nale y
podkre li , e linie podziału mi dzy nimi nie s wyra ne, a te cztery elementy s wzajemnie ze sob
powi zane. Warto równie zauwa y , e w przypadku pierwszych trzech elementów nacisk zostanie
najprawdopodobniej poło ony przede wszystkim na osob uzyskuj c okre lone kwalifikacje,
natomiast w przypadku czwartego elementu szczególnie istotne znaczenie mo e mie płaszczyzna
ogólnospołeczna, zwłaszcza gdy chodzi o powi zanie kwalifikacji z mo liwo ciami zatrudnienia i
innymi celami społecznymi. Niemniej jednak wszystkie cztery elementy maj zarówno wymiar
indywidualny, jak i wymiar społeczny.
Przygotowanie do pracy zawodowej
Przygotowanie do pracy zawodowej jest tym aspektem, który w ci gu ostatnich kilkunastu lat
najwyra niej dominował w publicznych debatach o edukacji. Pracodawcy narzekaj od pewnego
czasu na to, e systemy edukacji istniej ce obecnie w wielu krajach europejskich kształc studentów,
którzy nie s odpowiednio przygotowani do utrzymania si na rynku pracy, i ten problem stał si
istotn „sił nap dow ” Procesu Bolo skiego.
Przygotowanie do aktywnego ycia obywatelskiego w demokratycznym społecze stwie
Wprawdzie demokratyczne instytucje i prawa s niezb dnym warunkiem istnienia demokratycznych
społecze stw, mog one funkcjonowa jedynie w społecze stwach o demokratycznej kulturze, w
której obowi zuje zasada tolerancji i akceptuje si ró norodno
i otwarte dyskusje. Demokracja
zale y ostatecznie od aktywnego uczestnictwa wykształconych obywateli. Kształcenie na wszystkich
poziomach odgrywa zatem kluczow rol w rozwoju demokratycznej kultury. Oprócz uniwersalnych
(przekrojowych) umiej tno ci aktywne uczestnictwo obywateli wymaga ogólnej wiedzy z ró nych
dziedzin, jak równie kształtowania postaw i warto ci demokratycznych oraz umiej tno ci krytycznego
my lenia. O tym aspekcie kształcenia w szkołach wy szych wspomniano w Deklaracji Bolo skiej, a
został on wyra niej zaakcentowany w Procesie Bolo skim dzi ki zapisom w Komunikacie Praskim i
Berli skim.

11

Informacje o tych seminariach mo na znale pod adresem: http://www.bologna-berlin2003.de/en/bologna_
seminars/index.htm
12
Informacje o tych seminariach mo na znale pod adresem: http://www.bologna-bergen2005.no/
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Rozwój indywidualny
Ten aspekt kształcenia w szkolnictwie wy szym nie został dotychczas wyra nie wymieniony w
tekstach politycznych dotycz cych Procesu Bolo skiego. Wprawdzie rozwój indywidualny jako cel
kształcenia w ogóle i kształcenia w szkołach wy szych był chyba wyra niej obecny w poprzednich
pokoleniach, równie obecnie pozostaje jednym z podstawowych zało e edukacji w Europie.
Wydawa by si mogło, e zasadno tego zało enia podwa ył rozwój edukacji masowej, trzeba
jednak wyra nie stwierdzi , e o ile przygotowanie do pracy zawodowej jest istotnym celem
kształcenia, cel, jakim jest rozwój indywidualny, wcale nie znikn ł nam z oczu.
Tworzenie i aktualizowanie szerokich podstaw wiedzy na zaawansowanym poziomie
Dla społecze stwa jako cało ci istotna jest mo liwo
korzystania z wiedzy na zaawansowanym
poziomie w wielu ró nych dyscyplinach. Na najbardziej zaawansowanym poziomie wiedzy dotyczy to
bada i przygotowania do prowadzenia bada . Nie chodzi jednak wył cznie o badania, poniewa
wiedza na zaawansowanym poziomie i przekazywanie takiej wiedzy odgrywaj istotn rol w wielu
ró nych dziedzinach i na poziomach „poni ej” poziomu bada . W zwi zku z tym, cho opanowanie na
przykład umiej tno ci i metod spawania na zawansowanym poziomie oraz umiej tno ci ich dalszego
rozwijania nie mie ci si samo w sobie w kategorii „bada ”, te umiej tno ci i ich przekazywanie b d
prawdopodobnie miały istotne znaczenie we współczesnym, technologicznie zaawansowanym
społecze stwie. Ten aspekt kształcenia w szkolnictwie wy szym poruszono w Komunikacie Berli skim
w kontek cie synergii mi dzy Europejskim Obszarem Szkolnictwa Wy szego i Europejskim Obszarem
Bada oraz wł czenia doktoratu jako III cyklu bolo skiego.

1.3

Ramowe struktury kwalifikacji na szczeblu krajowym i europejskim oraz dla
ró nych obszarów kształcenia

Ramowa struktura kwalifikacji pozwala przedstawi w sposób usystematyzowany pełny zestaw
kwalifikacji przyznawanych w danym systemie edukacji oraz mo liwo ci przechodzenia przez
studentów i inne ucz ce si osoby mi dzy ró nymi cie kami prowadz cymi do tych kwalifikacji.
Kwalifikacje nale y zatem opisa w sposób uwzgl dniaj cy wszystkie cele kształcenia, co z kolei
oznacza, e ramowa struktura musi by wielowymiarowa.
Dotyczy to zarówno krajowych ramowych struktur, jak i powstaj cej obecnie ramowej struktury dla
Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wy szego. Struktura europejska b dzie mniej szczegółowa ni
krajowe ramowe struktury, ale jednym z jej celów b dzie stworzenie uniwersalnych ram, które ułatwi
mobilno
oraz zapewni wi ksz przejrzysto
i uznawanie kwalifikacji mi dzy systemami w
poszczególnych krajach. Równocze nie nale y pami ta , e krajowe ramowe struktury b d
odzwierciedla wnioski z dyskusji na temat celów kształcenia w szkolnictwie wy szym i ró ne programy
działa w ramach polityki dotycz cej szkolnictwa wy szego w poszczególnych krajach. Znalezienie
równowagi pomi dzy ró norodno ci krajowych ramowych struktur i korzy ciami wynikaj cymi ze
cisłego ich powi zania jest najtrudniejszym zadaniem przy tworzeniu uniwersalnej ramowej struktury.
Opracowanie ramowych struktur kwalifikacji to zadanie, które postawiono nie tylko przed szkolnictwem
wy szym i w ramach Procesu Bolo skiego. Celem Procesu Kopenhaskiego jest opracowanie
instrumentów zwi kszaj cych przejrzysto kwalifikacji i kompetencji zawodowych oraz rozszerzenie
współpracy w dziedzinie kształcenia zawodowego. Tym celom słu y ma opracowanie poziomów
odniesienia, wspólnych zasad po wiadczania kwalifikacji oraz wspólnych mierników, wł cznie z
systemem transferu punktów dla szkolnictwa zawodowego.
Jedynie kilka krajów opracowało szerokie ramowe struktury obejmuj ce zarówno szkolnictwo wy sze,
jak i szkolnictwo zawodowe, a takiej ramowej struktury nie ma tak e na szczeblu europejskim. Komisja
Europejska i Rada Europejska Ministrów Edukacji wyraziły pogl d, e europejski rynek pracy nie mo e
funkcjonowa efektywnie i sprawnie bez europejskiej ramowej struktury, która stanowiłaby wspólny
punkt odniesienia dla celów uznawania kwalifikacji. W zwi zku z tym wzywaj one do opracowania takiej
ramowej struktury w ramach Procesu Lizbo skiego13. Te zagadnienia zostały omówione w rozdziale 5.

13

Wspólny raport okresowy: Edukacja 2010 (luty 2004).
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2

Krajowe ramowe struktury kwalifikacji uzyskiwanych w szkolnictwie wy szym

2.1

Wprowadzenie

Istnieje szereg poj , które s zwi zane z krajowymi ramowymi strukturami kwalifikacji i niezb dne do
ich zrozumienia, niestety jednak nie uzgodniono dot d powszechnie w skali mi dzynarodowej, w jaki
sposób u ywa takich terminów jak poziom, cykl, nakład pracy, efekt kształcenia, ramowa struktura
kwalifikacji itp. Z uwagi na ró ne znaczenia tych terminów trudno jest wyja nia istot krajowych
ramowych struktur i koordynowa ich opracowywanie. Z my l o rozwi zaniu tych problemów, w
niniejszym rozdziale i całym raporcie u ywa si podanych ni ej definicji (zob.: ramka).
Punkt: narz dzie umo liwiaj ce ilo ciowe okre lenie wymiaru nauki w oparciu o osi gane efekty
kształcenia i powi zany z nimi nakład pracy.
Cykl: trzy kolejne poziomy wyszczególnione w Procesie Bolo skim (I cykl, II cykl i III cykl), w
obr bie których usytuowane s wszystkie kwalifikacje uzyskiwane w europejskim szkolnictwie
wy szym.
Europa/europejski: terminy „Europa”/”europejski” odnosz
si
do krajów, które s
sygnatariuszami Deklaracji Bolo skiej, natomiast termin „krajowy” okre la konteksty w ka dym z
tych krajów lub systemów edukacji.
Ramowa struktura kwalifikacji dla Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wy szego:
uniwersalna ramowa struktura, która przedstawia w sposób przejrzysty zale no ci pomi dzy
krajowymi ramowymi strukturami kwalifikacji uzyskiwanych w szkolnictwie wy szym w Europie i
kwalifikacjami, które one zawieraj . Jest to mechanizm ł cz cy krajowe ramowe struktury.
Efekty kształcenia: stwierdzenia okre laj ce, co student powinien wiedzie , rozumie
potrafi zrobi po zako czeniu okresu kształcenia.

i/lub

Poziomy: kolejne etapy (kontinuum progresywne), okre lone za pomoc szeregu ogólnych
efektów, na podstawie których mo na odpowiednio umiejscowi typowe kwalifikacje.
Krajowa ramowa struktura kwalifikacji (w szkolnictwie wy szym): jednolity opis, na szczeblu
krajowym lub poziomie całego systemu edukacji, który jest zrozumiały w skali mi dzynarodowej,
pozwala opisa i powi za ze sob w sposób spójny wszystkie kwalifikacje i inne osi gni cia w
ramach kształcenia w szkolnictwie wy szym oraz okre la zale no ci pomi dzy kwalifikacjami
uzyskiwanymi w szkolnictwie wy szym.
Profil: okre lony kierunek/dziedzina lub kierunki/dziedziny kształcenia prowadz cego do
kwalifikacji b d szersza grupa kwalifikacji lub programów z ró nych dziedzin, w których nacisk
kładzie si na te same aspekty lub które maj wspólny cel (np. praktycznie ukierunkowane studia
zawodowe w odró nieniu od bardziej teoretycznych studiów akademickich).
Kwalifikacje (w szkolnictwie wy szym): wszelkie tytuły zawodowe/stopnie, dyplomy lub inne
wiadectwa wydane przez wła ciwy organ władz, po wiadczaj ce osi gni cie okre lonych efektów
kształcenia, na ogół po pomy lnym uko czeniu oficjalnie uznawanego programu studiów wy szych.
Deskryptory kwalifikacji: stwierdzenia przedstawiaj ce w sposób ogólny efekty nauki. Stanowi
one jasne punkty odniesienia, które opisuj najwa niejsze efekty programu prowadz cego do
kwalifikacji, cz sto w odniesieniu do poziomów istniej cych w danym kraju.
Punkty odniesienia: wska niki nie maj ce charakteru normatywnego, które ułatwiaj definiowanie
kwalifikacji, efektów kształcenia i/lub innych powi zanych z nimi poj .
Nakład pracy: ilo ciowy miernik pozwalaj cy okre li wymiar działa /czynno ci w ramach
kształcenia, jakiego mo na realnie wymaga w celu osi gni cia efektów kształcenia (np. wykłady,
seminaria, praktyki, samodzielna nauka, wyszukiwanie informacji, badania, egzaminy).
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2.2

Systemy szkolnictwa wy szego i krajowe ramowe struktury kwalifikacji absolwenta

W systemach szkolnictwa wy szego wszystkich krajów uczestnicz cych w Procesie Bolo skim
okre lono w ten lub inny sposób rol szkolnictwa wy szego, uczelni i takich ró nych „grup
zainteresowanych” jak studenci, kadra uczelni i partnerzy społeczni. Te elementy krajowych systemów
szkolnictwa wy szego s cz sto formalne zdefiniowane, natomiast wiele aspektów systemów
szkolnictwa wy szego nie zostało precyzyjnie zdefiniowanych, ale s one zrozumiałe dla
społecze stwa, w którym funkcjonuj . W systemach szkolnictwa wy szego kluczowy element
stanowi same kwalifikacje absolwentów, ale cz sto w ich definicji nie s one wyra nie wyodr bnione
od programów studiów prowadz cych do ich uzyskania.
W ostatnich latach, w poszczególnych krajach i na arenie mi dzynarodowej, toczyło si coraz wi cej
dyskusji na temat kwalifikacji uzyskiwanych w szkolnictwie wy szym, dotycz cych w szczególno ci
tego, jak s one uszeregowane, uznawane i wzajemnie ze sob powi zane na szczeblu krajowym i
mi dzynarodowym. Kluczowym czynnikiem stymuluj cym te debaty były przede wszystkim zmiany
wprowadzane w ramach Procesu Bolo skiego. Prace w tej dziedzinie posun ły si nieco naprzód
dzi ki projektowi OECD „The Role of National Qualifications Systems in Promoting Lifelong Learning”
(Rola krajowych systemów kwalifikacji w promowaniu kształcenia przez całe ycie). W wyniku tych
debat u wiadomiono sobie konieczno skoncentrowania polityki na kwalifikacjach uzyskiwanych w
szkolnictwie wy szym przez osoby, które z powodzeniem uczestniczyły w ró nego rodzaju
programach.
W prostym uj ciu krajowa ramowa struktura kwalifikacji absolwenta została tu zdefiniowana jako:
jednolity opis, na szczeblu krajowym lub poziomie całego systemu edukacji, który jest
zrozumiały w skali mi dzynarodowej, pozwala opisa i powi za ze sob w sposób spójny
wszystkie kwalifikacje i inne osi gni cia w ramach kształcenia w szkolnictwie wy szym oraz
okre la zale no ci pomi dzy kwalifikacjami uzyskiwanymi w szkolnictwie wy szym.
Takie krajowe ramowe struktury maj na ogół kilka elementów, omówionych szczegółowo w
niniejszym rozdziale, i obejmuj szereg specyficznych kryteriów, poziomy efektów kształcenia i
deskryptory kwalifikacji. Niektóre ramowe struktury obejmuj wiele obszarów kształcenia, inne
natomiast ograniczaj si do szkolnictwa wy szego. Niektóre ramowe struktury maj wi cej
elementów konstrukcyjnych i bardziej zwart konstrukcj ni inne; niektóre funkcjonuj w oparciu o
przepisy prawne, inne natomiast s efektem uzgodnienia stanowisk partnerów społecznych.

2.3

Cele krajowych ramowych struktur kwalifikacji absolwenta

„Krajobraz” europejskiego szkolnictwa wy szego ulega obecnie gruntownym przeobra eniom, a
samym kwalifikacjom po wi ca si coraz wi cej uwagi w zwi zku z rozwa aniami na temat ich
znaczenia i adekwatno ci w odniesieniu do realiów XXI wieku. W tym kontek cie coraz wyra niej
zmierza si do stworzenia precyzyjniej zdefiniowanych systemów, w których wyja nia si cele
kwalifikacji i opracowuje „map ” zale no ci pomi dzy ró nymi kwalifikacjami.
Istniej ró ne warianty krajowych ramowych struktur kwalifikacji; niektóre obejmuj wszystkie poziomy
i rodzaje kwalifikacji, natomiast w innych kwalifikacje uzyskiwane w szkolnictwie wy szym wyodr bnia
si na przykład wyra nie spo ród innego rodzaju kwalifikacji. W zwi zku z tym w niektórych krajowych
systemach funkcjonuje jedna struktura ramowa, podczas gdy w innych systemach istnieje kilka
ramowych struktur, które s na ogół poł czone w jedn cało w mniej lub bardziej formalny sposób.
Ramowe struktury ró ni si równie od siebie znacznie pod wzgl dem szczegółowych celów i
komponentów.14

14

Na przykład niektóre opieraj si na Europejskim Systemie Transferu Punktów (ECTS), w innych wykorzystuje
si inne systemy punktowe, a w jeszcze innych w ogóle nie stosuje si punktów.
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Niektóre ramowe struktury maj wyra n funkcj regulacyjn , której podstaw stanowi przepisy
prawne, natomiast inne maj charakter opisowy i powstawały w wyniku uzgodnie mi dzy
zainteresowanymi stronami.15 Nowoczesne krajowe struktury kwalifikacji niezmiennie wykraczaj
daleko poza prosty podział na dwa cykle kształcenia i obejmuj zwykle szereg kwalifikacji, kwalifikacji
po rednich i poziomów. Uniwersalny europejski model b dzie musiał by dostatecznie elastyczny, by
uwzgl dnia takie ró ne warianty.
Krajowe ramowe struktury kwalifikacji absolwenta mog mie dwie odr bne funkcje: po pierwsze,
słu y bezpo rednio osi gni ciu pewnych celów i, po drugie, umo liwia i wywoływa inne zmiany.
Okazało si , e ta druga funkcja ma istotne znaczenie, poniewa ramowa struktura kwalifikacji
stymuluje ró ne zmiany i udoskonalenia w systemach edukacji. Poni ej wyodr bniono i zilustrowano
te ró ne wymiary.
Krajowe ramowe struktury pozwalaj bezpo rednio osi gn

nast puj ce „efekty”:

>

okre laj precyzyjnie cele i zało enia kwalifikacji, poniewa kwalifikacje opisuje si jasno za
pomoc efektów kształcenia, a równocze nie wyja nia si zwi zane z nimi uprawnienia do
wykonywania zawodu i uznawania;

>

wyznaczaj punkty, w których ró ne kwalifikacje i rodzaje kwalifikacji ł cz si ze sob i zachodz
na siebie, okre laj c w ten sposób pozycj poszczególnych kwalifikacji wzgl dem siebie i
wskazuj c cie ki (oraz bariery) progresji;

>

stanowi uzgodnione w skali całego kraju ramy, które ukierunkowuj
uzgodnienia mi dzy zainteresowanymi stronami;

>

tworz kontekst dla prac zwi zanych z ocen , definiowaniem i doprecyzowaniem istniej cych
kwalifikacji;

>

tworz kontekst dla prac zwi zanych z projektowaniem nowych kwalifikacji.

i odzwierciedlaj

Równocze nie krajowe ramowe struktury kwalifikacji mog stymulowa zmiany w nast puj cy sposób:
>

zach caj do zdobywania kwalifikacji, poniewa przedstawiaj znaczenie kwalifikacji i korzy ci z
ich posiadania dla obywateli, pracodawców i całego społecze stwa;

>

pogł biaj wiedz zwi zan z kwalifikacjami w ród obywateli i pracodawców w kraju i za granic ,
poniewa wyja niaj rol i ró ne zale no ci mi dzy kwalifikacjami w danym kraju, mo liwo ciami,
jakie one stwarzaj , oraz uznawalno ci i mobilno ci ;

>

ułatwiaj nauk i wspomagaj ucz ce si osoby oraz przedstawiaj wszystkie dost pne
mo liwo ci kształcenia, poniewa obejmuj wszystkie kwalifikacje uzyskiwane w szkolnictwie
wy szym i zawieraj pełn list wszystkich kwalifikacji, wł cznie z kwalifikacjami po rednimi i,
gdzie to wła ciwe, przypisan im warto ci punktow ;

>

zapewniaj lepszy dost p do nauki i przyczyniaj si do integracji społecznej, poniewa tworz
ró ne alternatywne cie ki, z punktami „wej cia” i „wyj cia”, które potwierdzaj osi gni cia;

>

stymuluj
reform
kwalifikacji, z wprowadzaniem nowych
odzwierciedlały one zmieniaj ce si potrzeby społecze stwa;

>

ułatwiaj wprowadzanie zmian w programach nauczania;

>

wspomagaj (autonomiczne) uczelnie w wypełnianiu swych zobowi za
innych grup zwi zanych ze szkolnictwem wy szym;

>

ułatwiaj promowanie atrakcyjno ci szkolnictwa wy szego z zagranicy.

kwalifikacji

wł cznie,

aby

wobec studentów i

Nie istnieje aden ci le okre lony wzorzec powstawania krajowych ramowych struktur kwalifikacji. W
do wielu wypadkach tworzy si je zgodnie z podej ciem „oddolnym” lub „odgórnym” b d te ł czy
si te dwa podej cia. Samo opracowywanie takiej struktury, w drodze konsultacji mi dzy
15

Na przykład Szkocka ramowa struktura punktów i kwalifikacji (Scottish Credit and Qualifications Framework,
SCQF) jest szczegółowym porozumieniem pomi dzy zainteresowanymi stronami, które nie zostało przeło one na
uregulowania prawne.
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zainteresowanymi instytucjami i osobami (zob.: dział 2.6), jest cz sto czym w rodzaju katharsis –
„oczyszczaj cym” przedsi wzi ciem, które samo w sobie stanowi dynamiczne i kształc ce
do wiadczenie dla wszystkich uczestników. Podej cia do takich kwestii jak uczestnictwo i zwi zane z
tym „poczucie własno ci”, kontrola i proces opracowywania krajowych ramowych struktur kwalifikacji
nie układaj si w jednolity wzorzec, co wiadczy o tym, e ramowe struktury – zupełnie słusznie –
nale
do tego obszaru działa , w którym poszczególne kraje maj pełn autonomi i same
podejmuj decyzje polityczne. Nale ałoby jednak rozwa y mo liwo przyj cia pewnych elementów
wspólnej europejskiej metodologii i terminologii w celu definiowania i opisywania kwalifikacji i
ramowych struktur kwalifikacji. Nie oznacza to – i nie powinno oznacza – e nale y ujednolici tre ,
cel, organizacj i sposób prowadzenia programów prowadz cych do uzyskania kwalifikacji. Trzeba
równie mie
wiadomo
tego, e krajowe ramowe struktury kwalifikacji s strukturami
dynamicznymi, które musz ewoluowa wraz ze zmian sytuacji i priorytetów w danym kraju.
Krajowe struktury kwalifikacji stanowi istotny element akademickiej architektury, w ramach której
uczelnie mog rozwija sw działalno , a ich działania mog by odpowiednio wspierane. Ułatwiaj
tworzenie przestrzeni, w której uczelnie korzystaj z wolno ci akademickiej w ramach systemu
zakładaj cego odpowiedzialno
i zapewniaj cego zewn trzne punkty odniesienia. Uczelnie
dysponuj dzi ki temu jasno okre lonymi parametrami dotycz cymi opracowywania i po wiadczania
przyznawanych kwalifikacji. W ten sposób uczelnie ponosz odpowiedzialno i mog by rozliczane
ze swych działa (zgodnie z wewn trznymi i zewn trznymi procedurami zapewniania jako ci), a
równocze nie samodzielnie opracowuj swoje programy nauczania, pozostaj c ich faktycznymi
„wła cicielami”. Autonomiczne uczelnie mog wówczas wykaza , e ka da z przyznawanych przez
nie kwalifikacji jest przypisana do odpowiedniego poziomu w krajowej ramowej strukturze.
W ramach reform szereg krajów w Europie zastosowało na zasadzie pionierskiej nowe,
ukierunkowane na efekty podej cia przy opracowywaniu krajowych ramowych struktur kwalifikacji i
opisywaniu obj tych nimi kwalifikacji. Wykraczaj c poza granice tradycyjnych systemów, nie tylko
uwypukliły one „nakłady” i formalne cechy programów lub przedmiotów, ale tak e okre liły „wyniki” w
oparciu o efekty kształcenia. Te kraje stosuj podobne narz dzia i podej cia metodologiczne. To
wła nie tego rodzaju podej cie ma istotne znaczenie przy opracowywaniu krajowych ramowych
struktur i ramowej struktury kwalifikacji Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wy szego. Takie ramowe
struktury s
oparte na jasnych zewn trznych punktach odniesienia (efektach kształcenia,
punktach/kryteriach odniesienia dotycz cych przedmiotów, deskryptorach poziomów/cykli, nakładzie
pracy, deskryptorach kwalifikacji itp.) i wyznaczaj kontekst dla kwalifikacji, a same kwalifikacje s w
nich równie opisane bardziej klarownie i precyzyjnie pod k tem ich charakteru, zwi zanych z nimi
uprawnie oraz umiej tno ci, których posiadanie po wiadczaj .

2.4

Elementy krajowych ramowych struktur

Krajowe ramowe struktury kwalifikacji tworzy si na ogół z wykorzystaniem elementów podobnych do
tych, które zostały wymienione w Komunikacie Berli skim. W zwi zku z tym, e same kwalifikacje
warto tak e opisa w sposób jasny, w niniejszym raporcie zostały one zdefiniowane w nast puj cy
sposób:
wszelkie tytuły zawodowe/stopnie, dyplomy lub inne wiadectwa wydane przez wła ciwy
organ władz, po wiadczaj ce osi gni cie okre lonych efektów kształcenia, na ogół po
pomy lnym uko czeniu oficjalnie uznawanego programu studiów wy szych.16
Przyznanie kwalifikacji stanowi potwierdzenie uko czenia przez studenta studiów o okre lonym
zakresie zgodnie z danym standardem i/lub poziomu osi gni tego przez dan osob , któr uznaje si
za przygotowan do pełnienia okre lonej funkcji, wykonywania okre lonego zestawu zada lub
okre lonej pracy. Kwalifikacje opisuje si coraz cz ciej pod k tem tego, co student powinien
wiedzie , rozumie i/lub potrafi zademonstrowa po pomy lnym uko czeniu zatwierdzonego
programu kształcenia.

16

Ta definicja została opracowana na podstawie art. 1 ust. 1 Konwencji Rady Europy/UNESCO o uznawaniu
kwalifikacji przyj tej w Lizbonie w 1997 r.
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Kwalifikacje absolwentów powinno si opisywa szczegółowo, przedstawiaj c ich cel oraz zwi zane z
nimi uprawnienia i ułatwiaj c w ten sposób porównania i uznawanie kwalifikacji w skali
mi dzynarodowej. W ramowych strukturach kwalifikacji „nowego stylu” opis kwalifikacji zawiera na ogół
takie elementy jak nakład pracy, cykl lub poziom, efekty kształcenia, kompetencje i profil. Te elementy
zostały omówione w kolejnych działach. To wła nie one zapewniaj przejrzysto
i ostatecznie
przyczyniaj si do poprawy uznawalno ci kwalifikacji, co jest niezb dne w Europejskim Obszarze
Szkolnictwa Wy szego.
2.4.1

Efekty kształcenia obejmuj ce kompetencje

Efekty kształcenia stanowi jeden z zasadniczych elementów decyduj cych o przejrzysto ci systemów
szkolnictwa wy szego i kwalifikacji absolwentów. Były one tematem konferencji bolo skiej w Edynburgu,
w dniach 1-2 lipca 2004 r., podczas której wszystkie aspekty ich stosowania zostały przeanalizowane w
kontek cie zmian zachodz cych w ramach Procesu Bolo skiego. Szczegółowe informacje o stosowaniu
efektów kształcenia w całej Europie przedstawiono w opracowaniu wprowadzaj cym i raporcie z
konferencji. Efekty kształcenia zostały zdefiniowane powy ej w nast puj cy sposób:
stwierdzenia okre laj ce, co student powinien wiedzie , rozumie
zako czeniu okresu kształcenia.17

i/lub potrafi

zrobi

po

Efekty kształcenia maj zastosowanie na wielu poziomach: (i) w poszczególnych uczelniach (w
przedmiotach/modułach i programach studiów18), (ii) na szczeblu krajowym (w kwalifikacjach,
ramowych strukturach kwalifikacji i systemach zapewniania jako ci) i (iii) na szczeblu
mi dzynarodowym (do szerszych celów zwi zanych z uznawaniem i przejrzysto ci ). Maj one istotne
znaczenie dla zrozumienia istoty kwalifikacji przez społecze stwo, na przykład studentów i inne
ucz ce si osoby oraz pracodawców.
W stwierdzeniach przedstawiaj cych efekty kształcenia u ywa si na ogół czasowników w stronie
czynnej, odnosz cych si do wiedzy, rozumienia, praktycznego zastosowania, analizy, syntezy, oceny
itp. W „podej ciach opartych na efektach” maj one wpływ na kwalifikacje, konstruowanie programów
nauczania, nauczanie i uczenie si , ocen oraz zapewnianie jako ci. W zwi zku z tym stan si one
prawdopodobnie istotnym elementem stosowanych w XXI wieku podej do studiów wy szych (a w
istocie i edukacji w ogóle) i b d skłania do ponownego rozwa enia takich zasadniczych kwestii jak:
czego uczymy i co oceniamy, kogo, jak i kiedy uczymy i oceniamy. Obecnie znacznie wyra niej ni
kiedykolwiek wcze niej kwestionuje si dotychczasowe pojmowanie samej istoty i roli edukacji, a
efekty kształcenia s istotnymi narz dziami, które pozwalaj przedstawi jasno wyniki kształcenia
studentom, obywatelom, pracodawcom i dydaktykom.
Je li chodzi o projektowanie i tworzenie programów nauczania, efekty kształcenia znajduj si w
czołówce innowacji edukacyjnych. W efektach kształcenia szczególn uwag zwraca si na spójno i
zało enia kwalifikacji, os d osób projektuj cych program oraz „dopasowanie” kwalifikacji do tradycji
danej dyscypliny. Nacisk zostaje przesuni ty z „nauczania” na „uczenie si ”, o czym wiadczy przyj cie
podej cia ukierunkowanego na studenta – w odró nieniu od bardziej tradycyjnego punktu widzenia,
ukierunkowanego na nauczyciela. W kształceniu ukierunkowanym na studenta uwag koncentruje si
na zale no ciach mi dzy nauczaniem, uczeniem si i ocen oraz na podstawowych powi zaniach
mi dzy projektowaniem programów, prowadzeniem kształcenia, ocen i pomiarem kształcenia.
Efekty kształcenia nie s narz dziem, z którego korzysta si wył cznie przy projektowaniu programów
nauczania, lecz elementem podej cia odgrywaj cego istotn rol w znacznie szerszym kontek cie,
który obejmuje: zintegrowanie kształcenia akademickiego i zawodowego, ocen wcze niejszych
okresów nauki przez do wiadczenie (assessment of prior experiential learning, APEL),
opracowywanie ramowych struktur kwalifikacji uwzgl dniaj cych kształcenie przez całe ycie oraz
opracowywanie systemów transferu i akumulacji punktów.
17

ródło: Rozdział 1.2 brytyjskiego raportu pt. „Using Learning Outcomes” (U ywanie efektów kształcenia)
przygotowanego na seminarium bolo skie w Edynburgu, 1-2 lipca 2004. W tym rozdziale przeanalizowano szereg
definicji efektów kształcenia. Słowa „robi ” u yto w powy szej definicji po to, by uwypukli aspekt kompetencji lub
umiej tno ci, a nie sposób, w jaki wykazuje si opanowanie tej umiej tno ci.
18
Ten termin obejmuje wszelkiego rodzaju studia prowadz ce do okre lonej kwalifikacji.
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Osi ganie efektów kształcenia
W koncepcji efektów kształcenia zakłada si , e sposób uzyskiwania kwalifikacji nie jest tak istotny jak
samo uzyskanie kwalifikacji. Takie podej cie ma bardzo istotne znaczenie dla uznawania
wcze niejszych okresów nauki, jest ono bowiem łatwiejsze dzi ki szerszemu stosowaniu efektów
kształcenia. Najogólniej mówi c, w kontek cie kwalifikacji uznawanie wcze niejszych okresów nauki
mo e słu y nast puj cym celom:
> rozpocz cie nauki w ramach programu prowadz cego do kwalifikacji,
jak równie
> przyznanie punktów, które gromadzi si w celu uzyskania kwalifikacji, lub zwolnienie z wymogu
zaliczenia pewnych elementów programu,
> spełnienie formalnych kryteriów uprawniaj cych do uzyskania pełnej kwalifikacji.
Uznawanie wcze niejszych okresów nauki mo e mie równie bezpo redni zwi zek z kwalifikacjami w
takim sensie, e ułatwia znalezienie zatrudnienia. Uzyskiwanie pełnej kwalifikacji na podstawie
uznania wcze niejszych okresów nauki jest do
nowym rozwi zaniem. Wiele krajów stara si
zach ca do dalszego stosowania, rozszerzenia i doskonalenia procedur uznawania wcze niejszych
okresów nauki. We Francji krajowy system (omówiony w zał czniku 4) istnieje ju od pewnego czasu.
Równie w Wielkiej Brytanii wiele uczelni uznaje i akredytuje wcze niejsze okresy nauki, ale dopiero
niedawno opublikowane zostały krajowe wytyczne19.
W czerwcu 2004 r. Rada Europejskich Ministrów i przedstawiciele pa stw członkowskich obraduj cy w
ramach Rady Europejskiej przyj li Wspólne europejskie zasady dotycz ce definiowania i walidacji
kształcenia nieformalnego i incydentalnego20.
Istotne znaczenie przy opracowywaniu i wdra aniu europejskiej ramowej struktury ma dostrze enie
szerokich powi za mi dzy efektami kształcenia, poziomami, deskryptorami poziomu i punktami oraz
nauczaniem, uczeniem si i ocen . Efekty kształcenia uznaje si za podstawowy edukacyjny element
składowy, a w zwi zku z tym s one bezpo rednio i bardzo wyra nie powi zane z szeregiem innych
edukacyjnych narz dzi. Stwarzaj one mo liwo ci wykraczaj ce daleko poza samo definiowanie
osi gni
w nauce. Maj one bezpo redni zwi zek z poziomami i wska nikami poziomów. Efekty
kształcenia definiuje si
w kontek cie uczelnianych/krajowych/mi dzynarodowych punktów
odniesienia, co sprzyja utrzymaniu standardów i jako ci. Opracowywanie programów nauczania pod
k tem efektów kształcenia nie odbywa si zatem w pró ni. Odpowiednie punkty odniesienia wskazuj ,
jak stosowa efekty kształcenia w przypadku modułów/przedmiotów i programów studiów.
Deskryptory efektów kształcenia
W kontek cie powy szej charakterystyki efektów kształcenia (stwierdze okre laj cych, co student
powinien wiedzie , rozumie i/lub potrafi zademonstrowa po zako czeniu okresu kształcenia)
nale y zastanowi si nad tym, w jakim zakresie nale ałoby uzgodni w skali mi dzynarodowej
wspóln interpretacj i definicj efektów kształcenia.
W projekcie „Tuning” opis kompetencji obejmuje trzy nast puj ce cie ki: „wiedza i rozumienie”
(„wiedzie i rozumie ” – teoretyczna znajomo
danej dziedziny akademickiej, umiej tno
zdobywania wiedzy i rozumienia), „umiej tno
wykorzystania wiedzy w działaniu” („wiedzie , jak
działa ” – praktyczne i operacyjne zastosowanie wiedzy w okre lonych sytuacjach) i „postawy”
(„wiedzie , kim by ” – warto ci jako integralny element sposobu postrzegania i współ ycia z innymi
oraz w kontek cie społecznym). Definicje i podej cia do efektów kształcenia ró ni si nieznacznie w
kilku krajach, m.in. Irlandii21 i Danii22.
Ponadto mo na wprowadzi podział na efekty ogólne, odnosz ce si do wszystkich posiadaczy
kwalifikacji, i efekty kierunkowe/przedmiotowe, zwi zane z dyscyplinami i dziedzinami/kierunkami
kształcenia oraz przypisanymi im okre lonymi kwalifikacjami. Zarówno projekt „Tuning”, jak i wspólne
deskryptory kwalifikacji (deskryptory dubli skie), które zostały opracowane przez sie Joint Quality
19

http://www.qaa.ac.uk/public/apel/guidance.htm
Rada 9600/04.
21
Zob.: Zał cznik 5.
22
Zob.: Zał cznik 5.
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Initiative, obejmuj kompetencje ogólne (umiej tno ci i wiedz ) oraz takie cechy jak umiej tno uczenia
si , analizy i syntezy itp. W projekcie „Tuning” przygotowano list 30 kompetencji ogólnych oraz efekty
kierunkowe/przedmiotowe w ka dej z dziedzin kształcenia, które zostały przeanalizowane.
Istota efektów kształcenia w szkolnictwie wy szym i w edukacji w ogóle stała si przedmiotem wielu
dyskusji. Dotychczas nie uzgodniono wspólnej metody opisywania ich w sensie ogólnym. W
niniejszym raporcie termin „efekty kształcenia” ma maksymalnie szerokie znaczenie i – jak w
przypadku deskryptorów dubli skich i projektu „Tuning” – obejmuje kompetencje. W niektórych
opracowaniach znaczenie terminu „kompetencje” okre la si bardziej precyzyjnie; na przykład w
kontek cie oceny s one czasem ł czone z wykonywaniem zada zwi zanych z prac .
Przy opracowywaniu ramowych struktur kwalifikacji, z deskryptorów efektów kształcenia powinno
jasno wynika , czy zostały one napisane na przykład po to, by okre la minimalne progi (minimalne
wymogi w celu uzyskania zaliczenia), czy te jako punkty odniesienia przedstawiaj ce typowe
osi gni cia (normalny poziom osi gni studentów uzyskuj cych zaliczenia). Obydwa podej cia maj
racj bytu, istotne jest natomiast to, by podej cie przyj te w ka dej ramowej strukturze kwalifikacji było
absolutnie jasne, a tym samym zrozumiałe w kraju i za granic .
2.4.2

Poziomy i typowe/ogólne kwalifikacje

Poziomy s tradycyjnie kluczowymi strukturalnymi elementami, na których zasadza si
krajowych ramowych struktur kwalifikacji. Poziomy mo na rozumie jako:

wiele

kolejne etapy (kontinuum progresywne), okre lone za pomoc szeregu ogólnych efektów, na
podstawie których mo na odpowiednio umiejscowi typowe kwalifikacje.
Poziomy s konstrukcjami pragmatycznymi i były doprecyzowywane przez lata. Ró ne kraje w ró ny
sposób ustalaj liczb poziomów, opisuj poziomy, okre laj zakres efektów obj ty poszczególnymi
poziomami oraz szeroko i gł boko poziomów.
W niektórych krajowych ramowych strukturach (na przykład w ramowej strukturze Anglii, Walii i Irlandii
Północnej) istniej wprawdzie poziomy, na których umieszcza si kwalifikacje, nie ustala si jednak
precyzyjnie zakresu efektów przypisanych okre lonemu poziomowi. W innych strukturach (na przykład
w Irlandii) wprowadzono tzw. deskryptory poziomu lub wska niki poziomu, które okre laj zakres
efektów kształcenia zwi zanych z ka dym poziomem. Je eli nie podano wska ników lub
deskryptorów, mo na je „wydedukowa ” w kontek cie typowych kwalifikacji uj tych w danej strukturze.
Z my l o tym, by kwalifikacje i zale no ci mi dzy nimi były przedstawione w sposób zrozumiały i
przejrzysty, w wi kszo ci ramowych struktur kwalifikacji poszczególne kraje stosuj własn
systematyk poziomów, które mieszcz si w szerokich cyklach bolo skich. W ramowych strukturach
kwalifikacji czy ramowych systemach punktowych te poziomy nie musz by bezpo rednio powi zane
z latami studiów w pełnym wymiarze (studiów dziennych); na przykład w szkockiej ramowej strukturze
kwalifikacji i punktów (Scottish Credit and Qualifications Framework, SCQF), na ka dym z 12
poziomów obejmuj cych cało kształcenia ulokowana jest jedna lub wi cej typowych kwalifikacji, a
ka dy poziom został wyodr bniony pod k tem zło ono ci i gł boko ci wiedzy i rozumienia, stopnia
wymaganej samodzielno ci i kreatywno ci, ogólnych umiej tno ci poznawczych, zakresu i poziomu
zaawansowania praktyki itp. Jasne okre lenie poziomów jest istotnym elementem ka dej ramowej
struktury kwalifikacji. Ułatwiaj one w sposób bezpo redni realizacj wspólnych celów, którym maj
słu y ramowe struktury kwalifikacji.
W wielu krajowych ramowych strukturach kwalifikacji uwzgl dnia si równie typowe/ogólne rodzaje
kwalifikacji. Wska niki/deskryptory poziomów maj ułatwia umieszczanie typowych/ogólnych
kwalifikacji na odpowiednich poziomach.
Te typowe/ogólne kwalifikacje stanowi główn kategori kwalifikacji uzyskiwanych w obr bie
ka dego poziomu. Na wi kszo ci poziomów takie typowe/ogólne kwalifikacje odzwierciedlaj typowy
zakres osi gni w ramach typowej kwalifikacji na danym poziomie, przy czym mo e istnie wi cej ni
jedna taka typowa kwalifikacja. Obejmuj one efekty kształcenia zgodnie z definicj przyj t w
krajowej ramowej strukturze. W wielu krajowych ramowych strukturach typowymi/ogólnymi
kwalifikacjami s tytuły zawodowe/stopnie uzyskiwane po uko czeniu I, II i III cyklu.
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Typowe/ogólne kwalifikacje stanowi swego rodzaju „przewodnik” (dla projektuj cych programy
nauczania i studentów), je li chodzi o rodzaje wymaga , jakie nale y stawia studentom. Same
kwalifikacje ogólne maj cz sto deskryptory, które definiuj zwi zane z nimi efekty kształcenia; te
deskryptory maj na ogół charakter ogólny i mo na je stosowa we wszystkich dyscyplinach/na
wszystkich kierunkach studiów i w ramach wszystkich trybów kształcenia. W szkolnictwie wy szym
u ywaj ich przede wszystkim osoby projektuj ce programy nauczania poszczególnych przedmiotów
(opracowuj ce efekty kształcenia i kryteria oceny), zajmuj ce si zapewnianiem jako ci (przy
walidacji, ocenie i zatwierdzaniu programów kształcenia) i oceniaj ce kwalifikacje (w kraju i za granic ;
w tym przypadku słu one za punkty odniesienia ułatwiaj ce dokładn ocen w celu uznania).
2.4.3

Punkty i nakład pracy

Pa stwa-sygnatariusze Deklaracji Bolo skiej uznały Europejski System Transferu Punktów (ECTS) za
istotny komponent Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wy szego i wezwały do stosowania „systemu
punktów” w celu ułatwienia mi dzynarodowej mobilno ci studentów i prac nad tworzeniem programów
nauczania. Wiele krajów wprowadziło ju ECTS na mocy przepisów prawnych jako system akumulacji
punktów. Ponadto podczas konferencji nt. transferu i akumulacji punktów, zorganizowanej przez EUA
w Zurychu w pa dzierniku 2002 r., podkre lono centraln rol ECTS w szkolnictwie wy szym, co
zostało potwierdzone przez ministrów w Berlinie.
Ramowy system punktowy przedstawia sposób warto ciowania, mierzenia, opisywania i
porównywania osi gni
w nauce, przy czym same punkty stanowi narz dzie do ilo ciowego
okre lania wymiaru nauki w oparciu o efekty kształcenia i przypisany im nakład pracy. Punkty i
poziomy stanowi narz dzia do opisywania kształcenia i ustalania wymiaru nauki. Krajowe ramowe
systemy punktowe wyznaczaj ogólne podstawowe zasady, które obowi zuj wszystkie uczelnie i
wszystkich zainteresowanych w uczelniach, natomiast na poziomie uczelni mog istnie indywidualne
systemy punktowe, które szczegółowo okre laj procedury i zasady progresji.
Za stosowaniem punktów przemawia przede wszystkim to, e umo liwiaj one wi ksz elastyczno
w systemach edukacji. Mog one ł czy ró ne formy i rodzaje kształcenia. Punkty wspieraj krajow i
uniwersaln europejsk ramow struktur kwalifikacji w takim sensie, e stanowi dodatkowy wymiar,
„warto
dodan ”, przyczyniaj c si do poprawy mobilno ci (studentów, kadry i programów
kształcenia) i uznawalno ci oraz zwi kszenia przejrzysto ci.
Tak jak ró ni si od siebie krajowe ramowe struktury kwalifikacji i systemy szkolnictwa wy szego, tak
i ramowe systemy punktowe odgrywaj inn rol w poszczególnych krajach. Odmienne s równie
szczegółowe tre ci, cele i zasady stanowi ce podstaw ramowych systemów punktowych w
poszczególnych krajach i – tak jak w przypadku krajowych ramowych struktur kwalifikacji – decyzje w
tych sprawach podejmuj samodzielnie poszczególne kraje. Na szczeblu krajowym punkty wprowadza
si z my l o osi gni ciu szeregu, w tym min. kilku lub wszystkich z ni ej wymienionych, celów:
>

promowanie mobilno ci studentów (w
mi dzynarodowej);

obr bie

uczelni, mi dzy uczelniami i w skali

>

ulepszenie konstrukcji (i wprowadzanie bardziej innowacyjnych) programów nauczania oraz
zach canie do wprowadzania elastycznych szlaków i cie ek w obr bie poszczególnych
kwalifikacji i mi dzy kwalifikacjami;

>

zró nicowanie kwalifikacji uzyskiwanych w szkolnictwie wy szym i samych uczelni;

>

zach canie do tworzenia wielu punktów „wej cia” i „wyj cia” w szkolnictwie wy szym;

>

stymulowanie szerszego uczestnictwa i rozwoju kształcenia przez całe ycie;

>

poprawa sytuacji w zakresie uznawania osi gni w nauce, wł cznie z wynikami uzyskiwanymi w
ramach ró nych trybów i rodzajów kształcenia i w ró nych miejscach (np. w ramach kształcenia
na odległo i kształcenia w oparciu o do wiadczenie zawodowe – zgodnie z podej ciem APEL
/ocena wcze niejszych okresów nauki przez do wiadczenie/);

>

stworzenie punktu odniesienia dla celów zapewniania jako ci;
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>

stworzenie punktu odniesienia dla celów przyznawania funduszy;

>

przekazywanie w sposób przyst pniejszy informacji wszystkim zainteresowanym;

>

zapobieganie przeładowaniu programów nauczania i zb dnemu obci

eniu studentów.

Z my l o ułatwieniu modernizacji systemów edukacji wiele krajów wprowadza obecnie lub ju
wprowadziło krajowe, regionalne lub lokalne ramowe struktury/systemy punktowe. Coraz wi cej tych
systemów opiera si na Europejskim Systemie Transferu i Akumulacji Punktów (European Credit
Transfer and Accumulation System, ECTS), w którym stosuj si „stawk ” 60 punktów przypadaj cych
na pełny rok studiów. W tym kontek cie ECTS odchodzi od swej tradycyjnej funkcji jako systemu
transferu punktów zwi zanego z mobilno ci , słu cego przede wszystkim uznawaniu okresów
studiów odbywanych przez studentów w innym kraju. Obecnie ECTS ewoluuje w kierunku szerszego
pan-europejskiego systemu akumulacji i transferu punktów, który ma wpływ na wszystkie programy
kształcenia w szkolnictwie wy szym.
Przy opracowywaniu krajowych ramowych struktur kwalifikacji nale y wykaza , e opieraj si one na
systemach punktowych, które s kompatybilne z ECTS, a punkty i kwalifikacje s opisane za pomoc
efektów kształcenia, poziomów i przypisanego im nakładu pracy. Nakład pracy został zdefiniowany w
niniejszym opracowaniu jako:
ilo ciowy miernik pozwalaj cy okre li wymiar wszystkich działa /czynno ci w ramach
kształcenia, jakiego mo na realnie wymaga w celu osi gni cia efektów kształcenia (np.
wykłady, seminaria, praktyki, samodzielna nauka, wyszukiwanie informacji, badania,
egzaminy).
W krajowym systemie punktowym powinno si uwzgl dni czas potrzebny przeci tnemu studentowi
do wykonania okre lonej ilo ci pracy. Osi galno
efektów kształcenia, jakich wymaga uzyskanie
zaliczenia w ramach programów, jest istotna z tego wzgl du, e decyduje o rzetelno ci ramowej
struktury i jej przydatno ci dla studentów. Aby unikn nieporozumie , punkty powinno si stosowa w
sposób spójny zarówno na szczeblu krajowym, jak i europejskim.
2.4.4

Profil

W krajowych ramowych strukturach znajduj si na ogół odno niki do „profilu”; jest to istotny element
do uwzgl dnienia przy budowaniu ka dej krajowej ramowej struktury kwalifikacji. Profil mo e oznacza
okre lony kierunek/dziedzin lub kierunki/dziedziny kształcenia prowadz cego do kwalifikacji b d
szersz grup kwalifikacji lub programów z ró nych dziedzin, w których nacisk kładzie si na te same
aspekty lub które maj wspólny cel, np. praktycznie ukierunkowane studia zawodowe w odró nieniu
od bardziej teoretycznych studiów akademickich.
Dziedziny czy kierunki kształcenia maj kluczowe znaczenie w europejskiej tradycji szkolnictwa
wy szego. Studenci uzyskuj na ogół tytuł zawodowy/stopie w okre lonej dziedzinie czy na
okre lonym kierunku. Prace w ramach projektu „Tuning” pokazały, jak wiele wspólnych elementów
mo na znale
w ramach współpracy mi dzynarodowej w ró nych dziedzinach kształcenia. Tego
rodzaju prace b d kontynuowane i – bior c pod uwag , e szkolnictwo wy sze z definicji zmienia si
nieustannie – nie maj one ko ca. Przesuwaj si nawet granice mi dzy poszczególnymi dziedzinami,
a same granice wyznacza si równie na ró nym poziomie szczegółowo ci. W niektórych wypadkach
wzgl dy merytoryczne nakazuj do precyzyjnie okre li , czy dana kwalifikacja mie ci si w obr bie
okre lonej dziedziny, natomiast w przypadku innych nie trzeba ju tak jednoznacznie wskazywa , do
której dziedziny przynale y dana kwalifikacja. Istniej ró ne taksonomie dziedzin kształcenia. W
ostatnich latach powstało równie szereg trans-dyscyplinarnych programów studiów i uznaje si
cz sto, e – przynajmniej w wielu dziedzinach – student b dzie miał wi ksze kompetencje i lepsz
pozycj na rynku pracy, je li „skoncentrowane” lub kluczowe kompetencje w danej dziedzinie (np.
ekonomii czy naukach politycznych) uzupełni si bardziej ograniczonymi kompetencjami w innych
dziedzinach, np. w dziedzinie j zyków obcych, prawa, statystyki, historii itp.
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Profil – jako grupy kwalifikacji o wspólnym celu – stanowi istotn cech niektórych systemów
kwalifikacji, natomiast nie wyst puje w innych systemach. W wielu wypadkach taki podział na profile
wynika z binarnego (czy nawet bardziej zło onego) systemu prowadzenia kształcenia. W niektórych
wypadkach te podziały przeło yły si na efekty kształcenia i stanowi element nowego postbolo skiego systemu. W innych systemach zniwelowano lub zlikwidowano takie podziały. Te ró ne
podej cia do profilu s istotne w kontek cie celów ramowej struktury, poniewa czasem wpływaj na
mobilno mi dzy cyklami, a nawet w obr bie krajów.

2.5

Zapewnianie jako ci a krajowe ramowe struktury kwalifikacji w krajowych kontekstach

Zapewnianie jako ci ma podwójny wymiar: wewn trzne zapewnianie i podnoszenie jako ci w
uczelniach oraz zewn trzne zapewnianie jako ci, którym zajmuj si niezale ne instytucje.
Od kilku lat w ramach zapewniania jako ci coraz wi kszy nacisk kładzie si na opracowywanie i
stosowanie jasno sprecyzowanych kryteriów i procedur, które mog by kontrolowane przez instytucje
z zewn trz, a w wi kszo ci krajów uczestnicz cych w Procesie Bolo skim istniej ju obecnie
instytucje zajmuj ce si zapewnianiem jako ci w szkolnictwie wy szym. W Komunikacie Berli skim
ministrowie zobowi zali si do wspierania dalszych działa na rzecz zapewnienia jako ci na szczeblu
uczelnianym, krajowym i europejskim. Podkre lili, e „zgodnie z zasad autonomii uczelni,
odpowiedzialno za zapewnianie jako ci w szkolnictwie wy szym spoczywa przede wszystkim na
ka dej uczelni, a fakt ten stanowi podstaw rzeczywistej odpowiedzialno ci systemu akademickiego w
ramach krajowego systemu jako ci”. Ministrowie zobowi zali si wprowadzi do roku 2005 krajowe
systemy zapewniania jako ci, które spełniaj cztery minimalne kryteria23. Je li chodzi o szczebel
europejski, podkre lili konieczno
opracowania wspólnych kryteriów i metodologii w dziedzinie
zapewniania jako ci.
Obecnie powstaje zbiór wspólnych zasad zapewniania jako ci; uznaje si je za fundament
zapewniania jako ci niezale nie od tego, e w poszczególnych krajach istniej ró ne podej cia, które
– je li maj by efektywne – musz w praktyce odzwierciedla lokalne realia i kultur . Te wspólne
podstawy zapewniania jako ci s
opisane szczegółowo w „standardach i wskazówkach”
opracowanych obecnie przez European Network for Quality Assurance in Higher Education – ENQA
oraz EUA, EURASHE i ESIB zgodnie z mandatem przyznanym przez ministrów w Komunikacie
Berli skim.
W Europejskim Obszarze Szkolnictwa Wy szego podej cia do zapewniania jako ci s jednak bardzo
zró nicowane. Systemy w niektórych krajach przewiduj bezpo redni akredytacj poszczególnych
programów przez ministerstwo, natomiast w innych systemach akredytuje si uczelnie. W jeszcze
innych krajach procedury zapewniania jako ci obejmuj ocen poszczególnych programów i/lub audyt
w uczelniach/instytucjach odpowiedzialnych za prowadzenie programów studiów. Jednak wszystkie
systemy zawieraj w sobie element „zewn trzno ci” – oceny dokonuj inspektorzy z zewn trz lub
koledzy ze rodowiska akademickiego. Powszechnie zmierza si równie do zwi kszenia udziału
studentów i innych zainteresowanych grup w zapewnianiu jako ci.
Coraz cz ciej zapewnianie jako ci odbywa si na podstawie procedur, które s ja niej zdefiniowane,
a zatem opiera si na stosowaniu jasno sprecyzowanych kryteriów, wł cznie z krajowymi ramowymi
strukturami kwalifikacji, je li zostały one opracowane. Procedury zapewniania jako ci staj si równie
bardziej przejrzyste dzi ki temu, e zaczynaj uwzgl dnia szereg ró nych zewn trznych, a w
niektórych wypadkach mi dzynarodowych, punktów odniesienia.
We wszystkich krajach, które opracowały ramowe struktury kwalifikacji dla szkolnictwa ogólnego,
zawodowego i/lub wy szego, maj one przede wszystkim przedstawia informacje o kwalifikacjach, a
w szczególno ci zale no ciach mi dzy nimi; mog one jednak słu y i faktycznie słu równie do
zapewniania jako ci. Ramowe struktury s jednak wykorzystywane w ró ny sposób i maj ró ne
przeznaczenie. W przypadku gdy prowadzenie programów podlega formalnym regulacjom, wydanym
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Krajowy system zapewniania jako ci powinien obejmowa nast puj ce elementy: zdefiniowanie obowi zków
zaanga owanych organów i instytucji; ocena programów lub uczelni, wł cznie z ocen wewn trzn i ocen
zewn trzn , z udziałem studentów, oraz publikowaniem wyników; system akredytacji, certyfikacja lub
porównywalne procedury; udział przedstawicieli innych krajów, współpraca i wspólne działania w ramach sieci.
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przez ministerstwo lub inn organizacj zewn trzn wzgl dem uczelni/instytucji prowadz cych
programy, ramowa struktura pozwala na przykład ustali i/lub zweryfikowa , czy spełnione s
okre lone minimalne standardy. Mo e to stanowi podstaw akredytacji, cho regulacje dotycz ce
programów nie musz by powi zane z minimalnymi standardami. W innych krajach, szczególnie tam
gdzie uczelnie maj prawo samodzielnie projektowa programy i ustala standardy akademickie,
ramowe struktury kwalifikacji słu za „punkt odniesienia” – zarówno jako ogólne wytyczne, jak i w
ramach systemu zapewniania jako ci. W takich wypadkach komponenty ramowej struktury okre la si
na ogół w mniej normatywnym kontek cie.
„Zewn trzno ” uznaje si coraz powszechniej za zasadniczy element zapewniania jako ci i tak te
nale y j widzie przy opracowywaniu i stosowaniu nowych krajowych ramowych struktur kwalifikacji.
Je li takie ramowe struktury maj by przydatne dla zainteresowanych, m.in. przyszłych i obecnych
studentów oraz ich pracodawców, trzeba je przedstawia w sposób zrozumiały i adekwatny do
potrzeb, co nie zawsze udaje si pogodzi z precyzyjnym i szczegółowym j zykiem, którego u ywa si
cz sto w regulacjach czy który uznaje si za konieczny do tych celów.
Ze wzgl dów dydaktycznych i z my l o zaspokojeniu potrzeb zainteresowanych deskryptory w
krajowych ramowych strukturach nie odnosz si ju przede wszystkim do „nakładów”, lecz dotycz
coraz cz ciej „osi gni ” lub efektów kształcenia. Podej cie oparte na osi gni ciach/efektach b dzie
niezb dne, je li krajowe ramowe struktury maj zaspokaja potrzeby wszystkich zainteresowanych.
Takie przesuni cie akcentów ma bezpo redni wpływ na procedury zapewniania jako ci, a równocze nie
uzasadnia i wskazuje na konieczno odej cia od czysto mechanistycznych podej , zwłaszcza gdy
opieraj si one przede wszystkim na „nakładach” (np. przerobionym materiale, czasie itp.).
Tradycyjnie w szkolnictwie wy szym – i w du ej mierze niezale nie od podej
przyj tych w
poszczególnych krajach – programy s planowane głównie przez realizuj ce je placówki, a spójno
programu wyznacza kontekst wszelkich działa w ramach zapewniania jako ci, niezale nie od tego,
czy opieraj si one na domy lnych/subiektywnych lub jasno sprecyzowanych/obiektywnych
kryteriach. W sytuacji gdy ambitne cele polityki kształcenia przez całe ycie promuje si na szczeblu
krajowym w całym Europejskim Obszarze Szkolnictwa Wy szego, coraz wi ksz uwag przy
planowaniu programów zwraca si na rol bezpo rednio zainteresowanego (studenta i pracodawcy).
Aby uwzgl dni te zmiany, konieczne b d nowe podej cia do zapewniania jako ci, m.in. takie, które
pozwalaj skoncentrowa si przede wszystkim na „jednostkach nauki” i ich poł czeniach.
W sytuacji gdy akcentuje si ró ne cele i znacznie ró ni si od siebie praktyki w dziedzinie
zapewniania jako ci, nieuniknione jest, e w ramach zapewniania jako ci krajowe ramowe struktury
b d wykorzystywane ró nie, je li chodzi o rozło enie akcentów i szczegółowe rozwi zania. Niemniej
jednak wszystkie słu zasadniczo „budowaniu zaufania” i wzajemnego zaufania zarówno w kraju, jak
i w skali mi dzynarodowej. Krajowe ramowe struktury przyczyniały si i nadal mog przyczynia si
do zapewniania wi kszej klarowno ci w opisach kwalifikacji, ich lepszej jako ci i łatwiejszej progresji
mi dzy nimi. Nie istnieje jeden model stosowania krajowych struktur kwalifikacji w ramach
zapewniania jako ci – czy to w celu oceny standardów tych kwalifikacji, czy te jako ci prowadz cego
do nich kształcenia. Z do wiadcze krajów, które opracowały ramowe struktury, wynika wyra nie, e
s one i mog by zasadniczym komponentem rodowiska zapewniania jako ci. Nale y pami ta o
tym, e je li krajowe ramowe struktury maj jak najskuteczniej przyczynia si do budowania
rzeczywistego zaufania i przekonania o warto ci kwalifikacji, ich kształt i komponenty oraz sposób ich
stosowania b d musiały odzwierciedla specyfik krajowego kontekstu, w którym funkcjonuj ,
wł cznie z takimi aspektami jak „kultura jako ci” rodowiska akademickiego oraz zaspokajanie potrzeb
zainteresowanych.

2.6

Rola „zainteresowanych” w krajowych ramowych strukturach

Kwalifikacje s narz dziami słu cymi budowaniu zaufania pomi dzy ró nymi stronami, które z tych
kwalifikacji korzystaj . Na zaufanie składa si wiele elementów. Dawniej „reputacja” kwalifikacji mogła
zasadza si na zaufaniu budowanym w stosunkowo w skim gronie u ytkowników. Tak grup
stanowiły na przykład osoby z jednej kategorii zawodowej lub zajmuj ce si okre lonymi etapami
kształcenia. W epoce kształcenia przez całe ycie t wspólnot , która jest przekonana o warto ci
kwalifikacji, trzeba rozszerzy , nie podwa aj c przy tym siły samego zaufania. Istniej takie
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mechanizmy ułatwiaj ce budowanie zaufania jak przepisy o ustalaniu standardów i zapewnianiu
jako ci, ale ten proces ma zasadniczo wymiar społeczny i polityczny, jak równie formalny.
Zasadnicze znaczenie zaufania w przypadku kwalifikacji zostało dobrze okre lone w Raporcie Zespołu
badawczego w sprawie wdra ania krajowej ramowej struktury kwalifikacji w Afryce Południowej w
kwietniu 2002 r.
„Funkcjonalno ramowej struktury kwalifikacji mo na mierzy tym, jak wysoko ceni si i jak szeroko
stosuje si przedstawione w niej standardy i kwalifikacje. Je li placówki prowadz ce kształcenie nie
b d ich oferowa , a pełni zaanga owania pracodawcy nie b d ich rozumie i wymaga , standardy i
kwalifikacje b d same w sobie „bezwładne” i lekcewa one. Ramowa struktura kwalifikacji nie mo e
zatem istnie w pró ni, lecz musi by osadzona zarówno w rodowisku placówek prowadz cych
kształcenie, jak i w rodowisku u ytkowników. Zaufanie, które jest ci le powi zane z wiarygodno ci i
akceptacj , stanowi zawsze zasadniczy element dobrze funkcjonuj cych – zarówno
konwencjonalnych, jak i innych – kwalifikacji. Je eli kwalifikacje oparte na efektach kształcenia s zbyt
oddalone od kontekstu, w którym odbywa si nauka lub wykorzystuje si kwalifikacje, zostan
odrzucone lub zignorowane”.24
Przy opracowywaniu ka dej ramowej struktury kwalifikacji nale y uwzgl dni konieczno budowania
zaufania w ród zainteresowanych oraz przekonania o integralno ci powstaj cej ramowej struktury.25
Niezwykle istotne jest równie zidentyfikowanie wszystkich zainteresowanych i wykorzystywanie w
pracach nad struktur mechanizmów budowania konsensusu. Skuteczn metod budowania zaufania
i pozyskiwania akceptacji jest równie ł czenie podej cia „odgórnego” z inicjatywami „oddolnymi”. Nie
ma tu jednego idealnego sposobu i ró ne kraje przyj ły ró ne techniki. Niezale nie od przyj tego
podej cia wa ne jest natomiast wł czenie ró nych zainteresowanych grup i uwzgl dnienie szeregu
metod budowania konsensusu.
Zainteresowanymi grupami mog by : studenci i inne ucz ce si osoby, placówki prowadz ce
kształcenie, władze centralne i odpowiednie agendy rz dowe, organy przyznaj ce kwalifikacje,
profesorowie/nauczyciele akademiccy, pracodawcy i sektor biznesu, zwi zki zawodowe, organizacje
społeczne i ochotnicze, organizacje zawodowe itp. Współpraca władz centralnych, uczelni i studentów
na zasadach partnerskich jest podstawow zasad Procesu Bolo skiego. Przy tworzeniu krajowych
ramowych struktur kwalifikacji konsensus mo na budowa za pomoc nast puj cych mechanizmów:
zapewnienie szerokiej reprezentacji zainteresowanych grup w składzie ustawowego organu i jego kadry
kierowniczej, publiczne ogłaszanie fazy konsultacji, publikowanie opracowa i wniosków w Internecie,
mi dzynarodowe badania i konsultacje, formalne prace sonda owe w ród studentów/ucz cych si osób
oraz pracodawców, utworzenie grupy konsultacyjnej reprezentuj cej szeroki przekrój zainteresowanych,
która spotyka si regularnie, aby opracowywa obszerne materiały pomocnicze, przyj cie otwartego
podej cia umo liwiaj cego wszystkim kwestionowanie celów kwalifikacji i standardów, zebrania
sektorowe (np. aby uwzgl dni punkt widzenia pracodawców, społecze stwa i sektora wolontariatu),
spotkania bilateralne z zainteresowanymi organizacjami, zapewnienie ci głego politycznego wsparcia
dla tej inicjatywy, konsultacje poza krajem, zwłaszcza w s siednich krajach, oraz uczestnictwo w
europejskich i mi dzynarodowych organizacjach i spotkaniach.

2.7

Wnioski: modelowe praktyki w opracowywaniu krajowych ramowych struktur
kwalifikacji

Z analizy istoty, procesu tworzenia i funkcjonalno ci istniej cych krajowych ramowych struktur
kwalifikacji w „nowym stylu” wynika, e do wiadczenia s bardzo ró ne, a na ich podstawie mo na
sformułowa szereg zalece dotycz cych modelowych praktyk. Poni ej przedstawiono kilka
najbardziej przydatnych elementów, które mog ułatwi tworzenie dobrze funkcjonuj cych, nowych
krajowych ramowych struktur kwalifikacji.
24

Raport zespołu badawczego w sprawie wdra ania krajowej ramowej struktury kwalifikacji w Afryce Południowej,
kwiecie 2002, str. 58.
25
Koncepcja „stref wzajemnego zaufania” została równie szeroko omówiona w raporcie dla CEDEFOP,
przygotowanym ostatnio w ramach Procesu Kopenhaskiego w dziedzinie kształcenia zawodowego: Mike Coles i
Tim Oates, European reference levels for education and training (Europejskie poziomy odniesienia w dziedzinie
edukacji), marzec 2004.
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>

Prace zmierzaj ce do stworzenia odpowiedniej krajowej ramowej struktury, obejmuj ce
opracowanie koncepcji i ocen , przynosz najlepsze efekty, gdy uczestnicz w nich wszystkie
zainteresowane instytucje i osoby zarówno z samego szkolnictwa wy szego, jak i spoza tego
rodowiska. Ramowe struktury kwalifikacji uzyskiwanych w szkolnictwie wy szym s w naturalny
sposób powi zane z kształceniem zawodowym i kształceniem policealnym/pomaturalnym, a w
zwi zku z tym najlepiej traktowa ich tworzenie jako „inicjatyw ogólnokrajow ”. Takie podej cie
pozwala równie uwzgl dni inne obszary edukacji poza szkolnictwem wy szym lub powi zania z
tymi obszarami.

>

W ramowej strukturze kwalifikacji absolwentów nale y przedstawi jasno okre lony i uzgodniony
na szczeblu krajowym zestaw celów (szereg mo liwo ci przeanalizowano w dziale 2.3).

>

W ramowej strukturze kwalifikacji absolwentów warto uwzgl dni cykle i/lub poziomy oraz
powi za je z ukierunkowanymi na efekty kształcenia wska nikami i/lub deskryptorami
kwalifikacji.

>

U ywanie efektów kształcenia w opisie jednostek dydaktycznych/przedmiotów, modułów i całych
programów ko cz cych si uzyskaniem kwalifikacji zwi ksza ich przejrzysto , ułatwia ich
uznawanie, a dzi ki temu przyczynia si do zwi kszenia mobilno ci studentów i obywateli.
Okre lanie formalnych powi za z efektami kształcenia powinno odgrywa istotn rol przy
opracowywaniu krajowych ramowych struktur kwalifikacji.

>

Bardziej elastyczne ramowe struktury kwalifikacji absolwentów maj t zalet , e ułatwiaj
tworzenie wielu ró nych cie ek prowadz cych do szkolnictwa wy szego i poprzez szkolnictwo
wy sze, a w ten sposób – zach caj c do kształcenia przez całe ycie i efektywnego
wykorzystywania rodków – przyczyniaj si do zwi kszenia spójno ci społecznej.

>

Ramowe struktury kwalifikacji absolwentów warto powi za bezpo rednio z systemami
akumulacji i transferu punktów. Punkty to ukierunkowane na studenta narz dzia, które zapewniaj
wi ksz elastyczno , przejrzysto i progresj oraz spójno systemów edukacji, je eli zostały
okre lone za pomoc efektów kształcenia, poziomów/cykli i nakładu pracy. Systemy punktowe
ułatwiaj tworzenie pomostów i powi za pomi dzy ró nymi formami, trybami i poziomami
kształcenia oraz sektorami edukacji i mog znacznie ułatwi dost p do nauki, integracj i
kształcenie przez całe ycie.

>

Ramowe struktury kwalifikacji absolwentów powinny by wyra nie powi zane ze standardami
akademickimi, krajowymi i uczelnianymi systemami zapewniania jako ci oraz miejscem i
poziomem uznawanych w danym kraju kwalifikacji – tak jak s one rozumiane przez ogół
społecze stwa.

>

Je li społecze stwo ma by przekonane o warto ci standardów akademickich, musi wiedzie , co
trzeba osi gn , aby uzyska ró ne kwalifikacje i tytuły w szkolnictwie wy szym. Tego rodzaju
zaufanie i zrozumienie pogł bia si poprzez publikowanie odpowiednich raportów z audytów
uczelnianych i/lub oceny kształcenia na poszczególnych kierunkach.

>

Opracowywanie i stosowanie krajowych ramowych struktur kwalifikacji „w nowym stylu” ułatwia
rozwój autonomicznych uczelni, w ten sposób wyznacza si bowiem jasne zewn trzne punkty
odniesienia, które skłaniaj uczelnie do utrzymywania wysokiej jako ci, odpowiedzialnego
działania i szybkiego reagowania na zmiany.

>

Krajowe ramowe struktury kwalifikacji musz by w sposób przejrzysty poł czone z uniwersaln
europejsk ramow struktur kwalifikacji. W tym celu powinno si opracowa dokładn „map ”
kwalifikacji przyznawanych w danym kraju (okre laj c ich poziom, efekty kształcenia i
deskryptory) w powi zaniu z deskryptorami cykli, które przyj to w europejskiej uniwersalnej
strukturze ramowej (odpowiednie procedury zostały omówione w rozdziale 4).
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3

Ramowa struktura kwalifikacji Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wy szego

3.1

Cele i istota ramowej struktury kwalifikacji Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wy szego

Ramowa struktura kwalifikacji mo e słu y wielu celom i rzeczywi cie ró ne krajowe ramowe
struktury, które ju istniej b d s obecnie opracowywane, odzwierciedlaj ró norodne cele.
Specyficzne cele ramowej struktury dla Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wy szego wywodz si z
celów wytyczonych w ramach Procesu Bolo skiego. Najistotniejsze z tych celów to przejrzysto ,
uznawanie i mobilno w skali mi dzynarodowej.
>

Przejrzysto w skali mi dzynarodowej to kwestia, która legła u podstaw wezwania w Deklaracji
Bolo skiej do stworzenia systemu czytelnych i porównywalnych tytułów zawodowych/stopni.
Wprawdzie do osi gni cia tego celu ma przyczyni si równie stosowanie innych narz dzi, na
przykład Suplementu do Dyplomu, trudno byłoby zagwarantowa czytelno i porównywalno
kwalifikacji w skali mi dzynarodowej, nie upraszaj c architektury z my l o wzajemnym
zrozumieniu i nie tworz c w tym celu ramowej struktury. Ponadto stosunkowo szybkie
wprowadzanie modelu studiów dwustopniowych w wielu krajach Europejskiego Obszaru
Szkolnictwa Wy szego pozwoliło ju w pewnym sensie zwróci uwag na to, e sama
porównywalna struktura kwalifikacji nie wystarczy, aby zapewni faktyczn porównywalno
i
przejrzysto . Z tego wzgl du w Komunikacie Berli skim wezwano do stworzenia uniwersalnej
ramowej struktury, która ł czyłaby w sposób spójny krajowe ramowe struktury.

>

Przejrzysto
stanowi podstaw uznawania kwalifikacji w skali mi dzynarodowej. Ramowa
struktura, która – zamiast jedynie potwierdza porównywalno
– pozwala jednakowo
interpretowa efekty składaj ce si na dan kwalifikacj , przyczyni si wydatnie do zwi kszenia
przydatno ci kwalifikacji w całym Europejskim Obszarze Szkolnictwa Wy szego. Uznawanie
kwalifikacji słu y ró nym celom – m.in. umo liwia wykonywanie pracy i dost p do kształcenia
ustawicznego – i dotyczy ró nych zainteresowanych grup. Opracowanie wspólnej uniwersalnej
struktury w ramach współpracy zainteresowanych z całej Europy wzmocni pozostałe działania,
jakie podejmuje si z my l o poprawie uznawalno ci kwalifikacji do wszystkich tych celów.

>

Mi dzynarodowa mobilno
studentów i absolwentów zale y od tego, czy uznaje si ich
wcze niejsze okresy nauki i uzyskane kwalifikacje. W przypadku studentów „poruszaj cych si ”
pomi dzy kwalifikacjami lub cyklami uznawanie jest niezb dne, aby uzyska dost p do bardziej
zaawansowanych programów. W interesie studentów odbywaj cych cz
studiów w innym
miejscu, a tak e ich doradców, le y taka wła nie klarowno , któr mo na zapewni , gdy okre la
si poziom i charakter programów studiów. Te rozwi zania sprzyjaj mobilno ci, poniewa
studenci mog z wi kszo ci pewno ci przyj , e efekty studiów za granic zostan
uwzgl dnione jako element kwalifikacji, któr zamierzaj uzyska w swoim kraju. Ramowa
struktura b dzie szczególnie przydatna dla celów opracowywania i uznawania wspólnych tytułów
zawodowych/stopni z wi cej ni jednego kraju.

Uniwersalna europejska ramowa struktura ma pewne specyficzne cele, które ró ni si od celów
krajowych ramowych struktur. Jako meta-struktura, ma ona ułatwi znalezienie punktów stycznych
mi dzy krajowymi ramowymi strukturami. Słu y ona równie za punkt odniesienia przy opracowywaniu
lub ocenie krajowych ramowych struktur kwalifikacji.
Ramow struktur kwalifikacji dla Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wy szego powinno si
traktowa jako struktur uniwersaln . Oznacza to, e stanowi ona meta-struktur , w ramach której
nale y tworzy krajowe struktury, wyznacza ogólny kształt i granice krajowych struktur, a tak e
stanowi narz dzie pozwalaj ce ja niej przedstawi zale no ci i powi zania mi dzy ró nymi
kwalifikacjami uzyskiwanymi w Europejskim Obszarze Szkolnictwa Wy szego. Okre la, w jaki sposób
systemy kwalifikacji ró nych krajów w Europejskim Obszarze s wzajemnie ze sob powi zane,
zwłaszcza gdy te krajowe systemy zostały same wł czone do formalnych krajowych ramowych
struktur. Przedstawia wspólny zestaw cykli i poziomów wraz z deskryptorami tych cykli. Wielu
szczegółowych informacji podawanych w krajowych ramowych strukturach nie trzeba ani nie warto
zamieszcza w uniwersalnej ramowej strukturze. W rzeczywisto ci mo na oczekiwa , e wraz z
ewolucj krajowych ramowych struktur wprowadzałoby si nowe elementy, które odzwierciedlaj
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potrzeby danego kraju. Mog to na przykład by kwalifikacje uzyskiwane po cz ciowym uko czeniu
poszczególnych cykli lub za osi gni cia w obr bie danego cyklu. Ramowa struktura kwalifikacji
Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wy szego nie zast puje krajowych ramowych struktur.
Rozszerza je jedynie, zapewniaj c szereg punktów odniesienia, dzi ki czemu mo na pokaza , e s
one wzajemnie kompatybilne.
Uniwersalna ramowa struktura nie okre la w sposób normatywny zawarto ci ani kształtu krajowych
systemów kwalifikacji. S to kwestie nale ce do kompetencji wła ciwych władz w poszczególnych
krajach i mo na je uregulowa w specyfikacji wymogów dotycz cych krajowej ramowej struktury
kwalifikacji.
Nie wszystkie kwalifikacje wymienione w krajowych ramowych strukturach musz koniecznie
odpowiada uko czeniu jednego z głównych cykli w uniwersalnej europejskiej ramowej strukturze.
Niektóre kwalifikacje nie mieszcz si w cyklach. W ramowej strukturze znajd si jednak pewne
wskazówki co do tego, jak ocenia takie kwalifikacje. Mog równie istnie kwalifikacje specjalistyczne
i kwalifikacje z przedmiotów lub kierunków dodatkowych, które nie odpowiadaj jednemu z cykli.
Wymiary i cechy niektórych kwalifikacji w krajowych ramowych strukturach nie maj odpowiedników w
innych krajach. Uniwersalna europejska ramowa struktura nie b dzie dotyczy takich cech, ale nie
b dzie te wyklucza ich z krajowych systemów. Przykładem takich cech jest „profil”, omówiony w
dziale 2.4.4, który stanowi istotny element jedynie w niektórych krajowych systemach kwalifikacji. W
uniwersalnej ramowej strukturze takie cechy nie zostan wprawdzie wymienione, nie zmierza ona
jednak ani nie mo e zmierza do tego, by zostały one uwzgl dnione w krajowych ramowych
strukturach lub z nich wył czone.

3.2

Cykle i poziomy

Zasadnicze pytanie w przypadku ka dej ramowej struktury kwalifikacji dotyczy jej konstrukcji i liczby
przedziałów, które obejmuje. Je li chodzi o ramow struktur Europejskiego Obszaru Szkolnictwa
Wy szego, odpowied na to pytanie została ju w du ej mierze udzielona. W Deklaracji Bolo skiej
stwierdzono, e b d istniały dwa główne cykle, a w Komunikacie Berli skim rozwini to t kwesti i
wymieniono III cykl (studia doktoranckie) zwi zany z badaniami. Pomy lne uko czenie I cyklu
umo liwia dost p do programów II cyklu, a pomy lne uko czenie II cyklu umo liwia dost p do
programów III cyklu. Słowo „dost p” ma tu takie samo znaczenie jak w Lizbo skiej Konwencji o
uznawaniu kwalifikacji, tj. oznacza prawo do zło enia podania i ubiegania si o przyj cie na studia
wy sze. Nie musi oznacza automatycznego prawa do przyj cia lub uzyskania miejsca na studiach.
Ponadto w Komunikacie Berli skim grupie BFUG zlecono zbadanie, czy i w jaki sposób mo na
uwzgl dni krótsze programy studiów wy szych. Chodzi tu o kwalifikacje uzyskiwane po krótkim cyklu
kształcenia w ramach I cyklu lub w powi zaniu z I cyklem.
W niektórych krajowych ramowych strukturach trzy główne cykle bolo skie s dodatkowe podzielone
na pod-cykle, ale takie mniejsze jednostki nie wyst puj w wielu uczestnicz cych krajach. Zale no
mi dzy kwalifikacjami takich pod-cykli a kwalifikacjami odpowiadaj cymi głównym cyklom w
poszczególnych krajowych ramowych strukturach mo e i prawdopodobnie b dzie słu y nieformalnie
do okre lania w przybli eniu ich pozycji wzgl dem ramowej struktury Europejskiego Obszaru
Szkolnictwa Wy szego. Takim kwalifikacjom mo na równie przypisa punkty, które byłyby
uwzgl dniane w celu przyznania kwalifikacji innego cyklu. Uniwersalna ramowa struktura kwalifikacji
powinna znacznie ułatwi sprawiedliwe uznawanie takich kwalifikacji w krajowych ramowych
strukturach, w których nie istniej zbli one kwalifikacje, zgodnie z procedur cz ciowego
uznawania.26
Poj cie „cyklu” oznacza w Procesie Bolo skim etap studiów i obejmuje kwalifikacje, programy i fazy
kształcenia. Termin „poziom” wyst puje cz ciej w dokumentacji dotycz cej krajowych ramowych
struktur kwalifikacji.

26

Kwesti cz ciowego uznawania omówiono w Zaleceniu w sprawie kryteriów i procedur oceny zagranicznych
kwalifikacji, przyj tym przez Komitet Lizbo skiej Konwencji o uznawaniu kwalifikacji w 2001 r.
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Terminu „poziom” u ywa si równie w odniesieniu do prowadzenia kształcenia, na przykład w
przyj tej przez UNESCO Mi dzynarodowej Standardowej Klasyfikacji Wykształcenia (ISCED). W
odró nieniu od ramowej struktury, która ma ró ne omówione wy ej cele, ISCED jest przede wszystkim
narz dziem słu cym klasyfikacji statystycznej.27
W Komunikacie Berli skim wspomina si o oparciu ramowej struktury na „poziomach”. Ramowa
struktura Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wy szego nie ma okre la nazewnictwa kwalifikacji.
Jest mało prawdopodobne, by wsz dzie były do zaakceptowania takie nazwy, których u ywa si w
niektórych, ale bynajmniej nie wszystkich krajowych systemach, jak „poziom licencjacki” (bachelor’s
level) czy „poziom magisterski” (master’s level). Takie proste oznaczenia numeryczne jak „poziom1”,
„poziom 2” mogłyby z kolei wywoła nieporozumienia, zwłaszcza je eli w niektórych krajowych
ramowych strukturach istniej systemy o ponumerowanych poziomach, które zaczynaj si znacznie
„poni ej” szkolnictwa wy szego. Natomiast zwi zek z programami studiów, na który wskazuje słowo
„cykle”, nie jest nieodpowiedni, bior c pod uwag , e szczegółowe wymogi ramowej struktury musz
uwzgl dnia nakład pracy. Dlatego proponuje si , by trzy główne przedziały w ramowej strukturze
okre la w odniesieniu do kwalifikacji odpowiadaj cych uko czeniu cyklu w nast puj cy sposób:
>

kwalifikacje I cyklu (studiów wy szych),

>

kwalifikacje II cyklu (studiów wy szych),

>

kwalifikacje III cyklu (studiów wy szych).

W Komunikacie Berli skim zaproponowano uwzgl dnienie krótkich studiów wy szych powi zanych z I
cyklem. W niniejszym raporcie takie studia okre la si jako „krótki cykl” (w ramach I cyklu lub w
powi zaniu z I cyklem). Mo na te okre li kwalifikacje odpowiadaj ce pomy lnemu uko czeniu
krótkiego cyklu (w ramach I cyklu lub w powi zaniu z I cyklem). Takich kwalifikacji krótkiego cyklu (w
ramach I cyklu lub w powi zaniu z I cyklem) nie przyznaje si powszechnie, a porównywalne
kwalifikacje nie istniej we wszystkich krajowych systemach. Nie chodzi w zwi zku z tym o to, by
narzuci stworzenie takich kwalifikacji w krajach, które nie uwa aj za wła ciwe uwzgl dni ich w
swoim systemie. Skoro jednak kwalifikacje krótkiego cyklu istniej w wielu krajach, nale ałoby znale
dla nich miejsce w ramowej strukturze. Ułatwi to wzajemne uznawanie kwalifikacji mi dzy krajami,
które je posiadaj . Poza tym ułatwi to uznawanie kwalifikacji krótkiego cyklu w tych krajach, które nie
stosuj ich w swych systemach, ale przyjmuj osoby legitymuj ce si takimi kwalifikacjami.
Równocze nie wiadomo, e niektóre kraje maj na tym lub zbli onym poziomie szereg kwalifikacji o
ró nych celach i strukturach. Niektóre z nich stanowi cz
studiów wy szych, inne natomiast
klasyfikuje si jako kształcenie poza szkolnictwem wy szym. Deskryptor nie ma obejmowa
wszystkich tak ró nych kwalifikacji, które mieszcz si w obr bie I cyklu, ale nie oznaczaj jego
uko czenia.
Programy prowadz ce do kwalifikacji I cyklu (b d krótkiego cyklu w ramach I cyklu lub w powi zaniu
z I cyklem – w krajach gdzie taki cykl istnieje) maj pewien „punkt startowy”. Ten punkt nazywa si
cz sto „drog wej cia”. ci le mówi c, nie jest to kwalifikacja, a zatem nie stanowi elementu ramowej
struktury kwalifikacji Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wy szego. Ponadto w niektórych krajach
istniej ró ne cie ki prowadz ce do ró nych form studiów wy szych, w zwi zku z czym trudno jest
zdefiniowa „poziom” wst powania na studia wy sze; w istocie „poziom” nie jest mo e najbardziej
odpowiednim okre leniem w tym kontek cie. Warto jednak w jaki sposób oznaczy punkt czy punkty
startowe ramowej struktury. Dla celów ramowej struktury Europejskiego Obszaru Szkolnictwa
Wy szego uznaje si generalnie, e wystarczy odniesienie do art. IV Lizbo skiej Konwencji o
uznawaniu, który dotyczy kwalifikacji umo liwiaj cych dost p do studiów wy szych:

27

W ISCED 1997 uznaje si , e o ile wskazane jest klasyfikowanie poziomów na podstawie tre ci kształcenia, z
uwagi na ró norodno programów kształcenia, programów nauczania i struktur tego rodzaju klasyfikacja nie jest
mo liwa w skali ogólno wiatowej bez zastosowania takich dodatkowych kryteriów jak warunki przyj , czas
trwania i krajowa struktura kwalifikacji. Do szkolnictwa wy szego odnosz si poziomy ISCED 5 i 6. Poziom 5
oznacza studia, które nie prowadz do kwalifikacji badawczej na zaawansowanym poziomie. Ten poziom
podzielono na 5A i 5B na podstawie zestawu uzupełniaj cych kryteriów. Poziom 6 oznacza studia prowadz ce do
kwalifikacji badawczej na zaawansowanym poziomie.
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„Ka dy kraj b dzie uznawa przyznane przez inne kraje kwalifikacje, które spełniaj ogólne
wymagania dotycz ce dost pu do studiów wy szych w tych krajach, w celu zapewnienia dost pu do
programów mieszcz cych si w obr bie jego systemu szkolnictwa wy szego, chyba e mo na
wskaza istotne ró nice mi dzy ogólnymi wymaganiami dotycz cymi dost pu w kraju, w którym
uzyskano kwalifikacje, i kraju, w którym wyst puje si o uznanie kwalifikacji”.

3.3

Deskryptory efektów kształcenia obejmuj cych kompetencje

Kluczowym elementem współczesnych ramowych struktur kwalifikacji jest wyszczególnianie efektów.
Okre lony zestaw efektów mo na kategoryzowa i okre la w ró ny sposób. Tradycyjnie w
szkolnictwie wy szym stosunkowo precyzyjnie przedstawiano wiedz , jak nale y zdoby (efekty,
jakie nale y osi gn ), a przynajmniej wiedz obj t programem nauczania. Nieco mniej precyzyjnie
przedstawiano natomiast umiej tno ci czy kompetencje, jakich wymaga uzyskanie danej kwalifikacji.
Kompetencje, na przykład umiej tno krytycznej oceny, były i s uwzgl dniane – czy inaczej: istniały
i istniej na zasadzie domy lnej – w warto ciach i praktykach zwi zanych z ocen . Obecnie coraz
powszechniejsz
praktyk
jest wyszczególnianie jak najszerszego zestawu efektów. Taka
jednoznaczna specyfikacja ułatwia porównywanie kwalifikacji.
Ogólne efekty zwi zane z kwalifikacj , tj. efekty kształcenia wspólne wszystkim posiadaczom
okre lonego rodzaju kwalifikacji, mo na poda w „deskryptorze kwalifikacji”. Deskryptory europejskiej
ramowej struktury musz z konieczno ci by do ogólne. Trzeba w nich uwzgl dni nie tylko szeroki
wachlarz dyscyplin i profili, ale tak e – w miar mo liwo ci – ró ne krajowe „warianty” tworzenia i
specyfikacji kwalifikacji. Ze wzgl dów praktycznych deskryptory powinny by krótkie i zrozumiałe.
Nale y unika w nich technicznych sformułowa , pami taj c o tym, e b d one u ywane w
odniesieniu do krajowych systemów kwalifikacji opisywanych w ró nych j zykach.
Po konferencji ministrów w Pradze (2001) coraz bardziej oczywiste stawało si to, e je li cele
dotycz ce przejrzysto ci, uznawania i mobilno ci maj zosta osi gni te, struktur cykli wprowadzan
w Procesie Bolo skim trzeba b dzie uzupełni bardziej szczegółowymi informacjami o efektach
kształcenia w ramach tych cykli. Nieformalna grupa specjalistów ze szkolnictwa wy szego z ró nych
krajów spotkała si w ramach inicjatywy Joint Quality Initiative (www.jointquality.org) i opracowała
zestaw deskryptorów, które okre la si obecnie jako „deskryptory dubli skie”. Wst pne deskryptory I i
II cyklu zostały zarekomendowane ministrom podczas konferencji w Berlinie przez tzw. Konsensus
Amsterdamski. Nast pnie grupa opracowała deskryptor III cyklu, a ostatnio, zgodnie ze wzorem
deskryptorów pozostałych trzech cykli, przygotowano równie deskryptor krótkiego cyklu (w ramach I
cyklu lub w powi zaniu z I cyklem). Te deskryptory (zwłaszcza dla I i II cyklu) zostały uznane za
przydatne do ró nych celów przez krajowe agencje odpowiedzialne za zapewnianie jako ci oraz
instytucje i osoby opracowuj ce standardy dla szkolnictwa wy szego i projektuj ce programy studiów.
Dotychczas nie zaproponowano adnych istotnych korekt.
Deskryptory kwalifikacji maj zwykle stanowi ogólne stwierdzenia przedstawiaj ce typowe osi gni cia
studentów, którzy uzyskali dan kwalifikacj po pomy lnym uko czeniu cyklu kształcenia. Koncepcj
deskryptorów typowych kwalifikacji uzyskiwanych na zako czenie cyklu opracowała sie Joint Quality
Initiative. Ta koncepcja zyskała szersz akceptacj i ma szersze zastosowanie ni propozycja
wprowadzenia bardziej ogólnych deskryptorów poziomów. Deskryptory poziomu obejmuj na ogół
szerszy zakres i maj okre la pełny zestaw efektów przypisanych danemu poziomowi.
Deskryptory dubli skie zostały opracowane jako zestaw i nale y je czyta we wzajemnym odniesieniu
do siebie. Maj one by wykorzystywane przede wszystkim do uszeregowania kwalifikacji, a w
zwi zku z tym – w krajowych ramowych strukturach. Same krajowe ramowe struktury mog
obejmowa dodatkowe elementy czy efekty i słu y bardziej szczegółowym i specyficznym celom.
Deskryptory dubli skie opieraj si na nast puj cych elementach:
>
>
>
>
>

wiedza i rozumienie,
wykorzystywanie w praktyce wiedzy i zdolno ci rozumienia,
ocena i formułowanie s dów,
umiej tno ci komunikacji,
umiej tno ci uczenia si .
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Deskryptory dubli skie okre laj w sposób ogólny typowe zakładane osi gni cia i umiej tno ci
przypisane kwalifikacjom, które oznaczaj uko czenie ka dego cyklu bolo skiego. Nie maj one
charakteru normatywnego, nie wyznaczaj progowych czy minimalnych wymaga i nie stanowi
wyczerpuj cej listy; mo na je uzupełni lub zast pi podobnymi lub równowa nymi wyró nikami.
Deskryptory maj definiowa charakter całej kwalifikacji. Deskryptory nie s specyficzne dla
okre lonych przedmiotów, a ich zastosowanie nie ogranicza si
do dziedzin kształcenia
akademickiego czy zawodowego. W odniesieniu do poszczególnych dyscyplin deskryptory nale y
interpretowa w kontek cie merytorycznym i j zykowym danej dyscypliny. W miar mo liwo ci
powinno si je opatrzy odno nikami do zakładanych osi gni /kompetencji, które zostały
opublikowane przez odpowiednie rodowiska naukowe i/lub praktyków. Przyjmuj c deskryptory
dubli skie, Grupa robocza ma równocze nie wiadomo , e wraz z ewolucj deskryptorów – jako
punktów odniesienia dla ramowej struktury kwalifikacji absolwentów Europejskiego Obszaru
Szkolnictwa Wy szego – istniej ce elementy b d dopracowywane, a nowe wprowadzane.
Deskryptory dubli skie (z grudnia 2004 r.):
Kwalifikacje oznaczaj ce uko czenie studiów wy szych krótkiego cyklu (w ramach I cyklu lub w
powi zaniu z I cyklem) przyznaje si studentom, którzy:
>

wykazali si wiedz i zdolno ci rozumienia w danej dziedzinie studiów, której podbudow
stanowi kształcenie ogólne na poziomie rednim28 i która jest na ogół na poziomie wykładanym w
zaawansowanych podr cznikach; taka wiedza zapewnia podstawy do wykonywania pracy w
okre lonej dziedzinie lub okre lonego zawodu, rozwoju indywidualnego i dalszych studiów
prowadz cych do uko czenia I cyklu;

>

potrafi wykorzystywa sw wiedz i zdolno

>

potrafi wyszukiwa i wykorzystywa dane do formułowania odpowiedzi na dobrze zdefiniowane
konkretne i abstrakcyjne problemy;

>

potrafi prezentowa swój punkt widzenia, swoje umiej tno ci i działania w kontaktach z
kolegami/współpracownikami, przeło onymi i klientami;

>

posiadaj umiej tno ci uczenia si
pewnej samodzielno ci.

rozumienia w kontekstach zawodowych;

niezb dne do podj cia dalszych studiów, które wymagaj

Kwalifikacje oznaczaj ce uko czenie I cyklu przyznaje si studentom, którzy:
>

wykazali si wiedz i zdolno ci rozumienia w danej dziedzinie studiów, której podbudow
stanowi kształcenie ogólne na poziomie rednim1 i która jest na ogół na poziomie wykładanym w
zaawansowanych podr cznikach, ale obejmuje równie pewne aspekty kształtowane pod
wpływem znajomo ci najnowszych osi gni w danej dziedzinie studiów;

>

potrafi wykorzystywa sw wiedz i zdolno
rozumienia w sposób, który wiadczy o
profesjonalnym29 podej ciu do pracy lub zawodu, i posiadaj kompetencje30, którymi wykazuje si
na ogół poprzez konstruowanie i podtrzymywanie argumentacji oraz rozwi zywanie problemów w
swojej dziedzinie studiów;

>

potrafi zbiera i interpretowa odpowiednie dane (zwykle w swej dziedzinie studiów), aby na ich
podstawie formułowa s dy, które uwzgl dniaj przemy lenia dotycz ce istotnych kwestii
społecznych, naukowych lub etycznych;

28

Kształcenie ogólne na poziomie rednim obejmuje równie kształcenie zawodowe z dostatecznie ogólnym
komponentem.
29
Słowa „profesjonalny” (ang. professional – zawodowy, profesjonalny) u ywa si w deskryptorach w
najszerszym znaczeniu, dotycz cym atrybutów istotnych dla podj cia pracy lub wykonywania zawodu i
zakładaj cym wykorzystanie pewnych aspektów wiedzy na zaawansowanym poziomie. Nie odnosi si ono w tym
kontek cie do specyficznych wymogów zwi zanych z zawodami regulowanymi. Te wymogi mo na okre li w
profilu/specyfikacji.
30
Słowa „kompetencja” u ywa si w deskryptorach w najszerszym znaczeniu, umo liwiaj cym stopniowanie
zdolno ci lub umiej tno ci. Nie u ywa si go w w szym znaczeniu okre lanym wył cznie na podstawie oceny
„tak/nie”.
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>

potrafi przedstawia informacje, koncepcje, problemy i rozwi zania zarówno specjalistom, jak i
odbiorcom spoza grona specjalistów;

>

rozwin li w sobie te umiej tno ci uczenia si , które s niezb dne do podj cia dalszych studiów
wymagaj cych du ej samodzielno ci.

Kwalifikacje oznaczaj ce uko czenie II cyklu przyznaje si studentom, którzy:
>

wykazali si wiedz i zdolno ci rozumienia, która opiera si na wiedzy przypisywanej na ogół
pierwszemu cyklowi i stanowi jej rozszerzenie i/lub pogł bienie, oraz która stwarza podstawy do
wykazania si lub umo liwia wykazanie si oryginalno ci przy opracowywaniu i/lub stosowaniu
koncepcji, cz sto w ramach bada 31;

>

potrafi wykorzystywa sw wiedz i zdolno
rozumienia oraz umiej tno ci rozwi zywania
problemów w nowych lub nieznanych
rodowiskach w ramach szerszych (lub
wielodyscyplinarnych) kontekstów zwi zanych z ich dziedzin studiów;

>

potrafi ł czy posiadane wiadomo ci w spójn cało
i radzi sobie ze zło ono ci oraz
formułowa s dy na podstawie niepełnych lub ograniczonych informacji, które uwzgl dniaj
jednak przemy lenia na temat odpowiedzialno ci społecznej i etycznej zwi zanej ze stosowaniem
w praktyce ich wiedzy i s dów;

>

potrafi w sposób jasny i jednoznaczny przedstawia swe wnioski oraz wiedz i racjonalne
przesłanki, które stanowi ich podstaw , specjalistom i odbiorcom spoza grona specjalistów;

>

posiadaj umiej tno ci uczenia si pozwalaj ce im kontynuowa studia w sposób, który mo e
wymaga znacznej samodzielno ci w ukierunkowaniu kształcenia i samym procesie kształcenia.

Kwalifikacje oznaczaj ce uko czenie III cyklu przyznaje si studentom, którzy:
>

wykazali si usystematyzowan wiedz w danej dziedzinie studiów oraz opanowaniem
umiej tno ci i metod bada zwi zanych z t dziedzin ;

>

wykazali si umiej tno ci opracowywania koncepcyjnego, projektowania, wykonywania i
dostosowywania koncepcji obszernych bada zgodnie z zasad naukowej integralno ci;

>

wnie li własny wkład w postaci oryginalnych bada , które rozszerzaj granice wiedzy, poprzez
opracowanie obszernego materiału, z którego cz
zasługuje na recenzowan publikacj w kraju
lub za granic ;

>

posiadaj umiej tno

>

potrafi
przedstawia sw
fachow
wiedz
i umiej tno ci kolegom/współpracownikom,
szerszemu gronu naukowców i ogółowi społecze stwa;

>

powinni by w stanie przyczynia si , w ramach działalno ci naukowej i zawodowej, do post pu
technicznego, społecznego lub kulturalnego w społecze stwie opartym na wiedzy.

krytycznej analizy, oceny oraz syntezy nowych i zło onych koncepcji;

Sie Joint Quality Initiative porównała równie deskryptory i okre liła kolejne etapowe zmiany, jakie
maj miejsce mi dzy cyklami w ramach ka dego z tych elementów – zob. zał cznik 6.

3.4

Punkty i nakład pracy

Zalety zwi zane z krajowymi systemami punktowymi mo na w pewnym stopniu „powieli ” na szczeblu
europejskim. Dodatkowe korzy ci przyniosłoby równie przyj cie odpowiedniego wspólnego systemu
punktowego, który wspiera ramow struktur kwalifikacji i:
31

Słowa „badania” u ywa si w znaczeniu obejmuj cym wiele ró nych działa czy czynno ci, przy czym ich
kontekst jest cz sto zwi zany z dziedzin studiów; ten termin oznacza tutaj dokładne studia/badania lub analiz
w oparciu o usystematyzowan wiedz i krytyczne podej cie do posiadanej wiedzy. Słowa tego u ywa si w
szerokim znaczeniu, obejmuj cym szereg czynno ci, które wspieraj oryginalne i innowacyjne prace we
wszystkich dziedzinach działalno ci naukowej, zawodowej i technologicznej, wł cznie z naukami
humanistycznymi oraz sztuk tradycyjn , widowiskow i innymi dziedzinami twórczo ci artystycznej. Nie u ywa
si go w ograniczonym czy w skim znaczeniu i nie dotyczy on wył cznie tradycyjnej „metody naukowej”.
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>

umo liwia opisywanie i okre lanie miejsca ró nych przyznawanych w danym kraju kwalifikacji w
krajowych ramowych strukturach za pomoc wspólnego j zyka punktowego (opartego na
efektach kształcenia i nakładzie pracy studenta);

>

skłania do definiowania i stosowania na szerok skal efektów kształcenia i kompetencji w taki
sposób, e punkty słu do ilo ciowego okre lania i przedstawiania osi gni w nauce;

>

wykorzystuje szerok baz europejskich do wiadcze
mi dzynarodowych pracach nad systemami punktowymi;

>

ułatwia precyzyjne okre lenie miejsca danego etapu kształcenia dzi ki temu, e ł czy punkty z
krajow systematyk poziomów i uniwersalnymi bolo skimi deskryptorami cykli;

>

oferuje dodatkowy zestaw punktów odniesienia, które ułatwiaj
Europie i zrozumienie krajowych ramowych struktur kwalifikacji;

>

stanowi pomost ł cz cy w sposób nieprzerwany szkolnictwo wy sze i inne etapy lub formuły
kształcenia, umo liwiaj c w szczególno ci stworzenie spójnej i wspólnej europejskiej ramowej
struktury dla kształcenia przez całe ycie, która ł czy w jedn cało kształcenie we wszystkich
formach i trybach;

>

wspomaga opracowywanie i konstruowanie mi dzynarodowych programów studiów
prowadz cych do wspólnych tytułów zawodowych/stopni oraz współprac w zakresie programów
dzi ki temu, e ułatwia tworzenie elastycznych cie ek kształcenia i szeregu ró nych profili
kwalifikacji;

>

ułatwia cało ciowe powi zanie Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wy szego (i uznawania
przyznawanych w nim kwalifikacji) z innymi systemami opartymi na punktach.

tych instytucji, które uczestnicz

w

zapewnianie jako ci w całej

W Komunikacie Berli skim zwrócono uwag na to, e „ECTS stanowi coraz cz ciej podstaw
krajowych systemów punktowych”. ECTS został wprowadzony w 1989 r. jako system transferu
punktów, ale obecnie staje si systemem słu cym zarówno akumulacji, jak i transferowi punktów.
Ponadto, co istotne, wprawdzie ECTS był pierwotnie pomy lany jako narz dzie do mierzenia nakładu
pracy, został rozbudowany w taki sposób, e uwzgl dnia poj cie efektów kształcenia, a w niektórych
krajowych wariantach ECTS mo na znale przykłady stosowania „nominalnego czasu kształcenia” w
celu powi zania ECTS z wymiarem efektów kształcenia.
Wprawdzie niektóre krajowe ramowe struktury zostały zaprojektowane jako struktury obejmuj ce
punkty i kwalifikacje, w których „jednostki kształcenia” mo na bezpo rednio przypisywa do ramowej
struktury z pomini ciem okre lonych kwalifikacji, takie podej cie nie jest konieczne ani mo liwe w
przypadku uniwersalnej europejskiej ramowej struktury. Uniwersalna ramowa struktura dla
Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wy szego ma ułatwia porównywanie kwalifikacji przyznawanych
w systemach poszczególnych krajów lub, rzadziej, przyznawanych wspólnie w ramach dwóch lub kilku
systemów krajowych na podstawie uzgodnie o wspólnych tytułach zawodowych/stopniach.
Proponuje si , by w systemach krajowych kwalifikacjom zostały przypisane punkty, a systemy
punktowe, które opracowuje si i wdra a w ramach krajowych struktur kwalifikacji, były kompatybilne z
ECTS.
Podczas toczonych w ostatnich latach dyskusji na temat kwalifikacji I i II cyklu, zwłaszcza seminariów
bolo skich w Helsinkach w 2001 i 2003 r., kwalifikacje były omawiane pod k tem liczby
przypisywanych im punktów ECTS. Podej cia do „warto ci” krótkiego cyklu mierzonej w punktach
ECTS były rozwa ane przez grup Joint Quality Initiative i EURASHE. Dotychczas nie
przeanalizowano szczegółowo ECTS i III cyklu. Ta kwestia była omawiana podczas seminarium
zorganizowanego przez Austri , Niemcy i EUA w Salzburgu w lutym 2005 r., nie uzgodniono jednak
adnych ostatecznych wniosków32.

32

Ze wspólnego o wiadczenia Konferencji Rektorów Austrii, Niemiec i Szwajcarii wynika, e odpowiedni limit
czasu trwania studiów doktoranckich wynosi zwykle trzy lata. Taki sam limit maj Wielka Brytania, Francja i
Dania.
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Na podstawie tych dyskusji proponuje si przypisywa punkty kwalifikacjom w krajowych ramowych
strukturach zgodnie z poni szym wskazówkami:
>

Kwalifikacje krótkiego cyklu (w ramach I cyklu lub w powi zaniu z I cyklem) mog
obejmowa /stanowi odpowiednik ok. 120 punktów ECTS.

>

Kwalifikacje I cyklu mog na ogół obejmowa /stanowi odpowiednik 180-240 punktów ECTS.

>

Kwalifikacje II cyklu mog na ogół obejmowa /stanowi odpowiednik 90-120 punktów ECTS;
minimalnym wymogiem na poziomie II cyklu powinno by uzyskanie 60 punktów ECTS.

>

Kwalifikacje III cyklu nie musz mie przypisanych punktów.

3.5

na ogół

Profil

Termin „profil” oznacza tutaj okre lon dziedzin kształcenia prowadz cego do kwalifikacji. Dziedziny
kształcenia zajmuj centralne miejsce w europejskiej tradycji szkolnictwa wy szego, studenci uzyskuj
bowiem na ogół tytuł zawodowy/stopie na okre lonym kierunku lub w okre lonej dziedzinie.
Prace w ramach projektu „Tuning” pokazały, jak wiele wspólnych elementów mo na znale w ramach
współpracy mi dzynarodowej w ró nych dziedzinach kształcenia. Tego rodzaju prace b d
kontynuowane i – bior c pod uwag , e szkolnictwo wy sze z definicji zmienia si nieustannie – nie
maj one ko ca. Przesuwaj si nawet granice mi dzy dziedzinami, a same granice wyznacza si
równie na ró nym poziomie szczegółowo ci. W niektórych wypadkach wzgl dy merytoryczne
nakazuj do precyzyjnie okre li , czy dana kwalifikacja mie ci si w obr bie okre lonej dziedziny,
natomiast w przypadku innych nie trzeba ju tak jednoznacznie wskazywa , do której dziedziny
przynale y dana kwalifikacja. Istniej wprawdzie ró ne taksonomie dziedzin kształcenia, przede
wszystkim klasyfikacja przyj ta w ISCED, na tym etapie nie wydaje si jednak zasadne stwierdzenie,
e taka taksonomia powinna by elementem ramowej struktury.
W ramach tworzenia Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wy szego organizacje akademickie i
zawodowe zaanga owały si w szereg wspólnych przedsi wzi , które miały na celu „zestrojenie”, a
w niektórych wypadkach zharmonizowanie, programów nauczania. O ile efekty tych prac mog
przyczyni si do szerszego uznawania kwalifikacji i zwi kszenia mobilno ci, nale y zauwa y , e
profile zawodowe to kwestia le ca w gestii poszczególnych krajów. Wprowadzanie zmian w
poszczególnych dyscyplinach w wyniku dobrowolnych uzgodnie na szczeblu europejskim nie mo e
zast powa ustalania standardów przez odpowiedzialne za te sprawy wła ciwe władze krajowe. W
gestii ka dego kraju le y równie uznawanie kwalifikacji, co ułatwia sie ENIC/NARIC.

3.6

Dalsze prace

„Współwła cicielami” uniwersalnej ramowej struktury s ministrowie pa stw-sygnatariuszy. Za
funkcjonowanie, aktualizowanie i dopracowywanie ramowej struktury odpowiada BFUG i wszelkie inne
struktury wykonawcze, które zostan utworzone w jej miejsce przez ministrów w celu kontynuowania
prac nad tworzeniem Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wy szego. Po wprowadzeniu ramowej
struktury zadania ci głe mog obejmowa m.in.: opracowanie, monitorowanie i rewidowanie kryteriów
i procedur słu cych powi zaniu krajowych ramowych struktur z uniwersaln ramow struktur ,
okresow ocen ramowej struktury, z deskryptorami wł cznie, oraz utrzymywanie kontaktów z
grupami w całej Europie, które zajmuj si szerzej kształceniem zawodowym i pracuj nad (innymi)
zintegrowanymi ramowymi strukturami.

3.7

Wnioski i zalecenia

W tym rozdziale omówiono szczegółowo i uzasadniono cele ramowej struktury kwalifikacji
Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wy szego. Istotne jest, by wszyscy uczestnicy mieli wiadomo
tego, e taka ramowa struktura przyczyni si do zwi kszenia przejrzysto ci i mobilno ci, ale jedynie
wtedy gdy opiera si b dzie na zaanga owaniu i zaufaniu. Wprawdzie taka europejska ramowa
struktura ma charakter „uniwersalny”, musi ona by w stanie wpływa na tworzenie krajowych
ramowych struktur. Kompatybilne modelowe praktyki w tworzeniu krajowych ramowych struktur
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zostały omówione szczegółowo w dziale 2.7; je eli krajowe ramowe struktury b d budowane w
oparciu o takie zasady, ułatwi to znacznie funkcjonowanie europejskiej ramowej struktury jako
istotnego elementu w Europejskim Obszarze Szkolnictwa Wy szego.
Zalecenia:
Ramowa struktura kwalifikacji Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wy szego powinna by
uniwersaln struktur o znacznym stopniu ogólno ci, która składa si z trzech głównych cykli, a
dodatkowo uwzgl dnia krótki cykl w ramach I cyklu lub w powi zaniu z I cyklem.
Ramowa struktura powinna obejmowa deskryptory cykli w postaci ogólnych deskryptorów kwalifikacji,
które maj słu y za punkty odniesienia.
Proponuje si , by jako deskryptory cykli w ramowej strukturze kwalifikacji Europejskiego Obszaru
Szkolnictwa Wy szego przyj deskryptory dubli skie. Przedstawiaj one w sposób ogólny typowe
zakładane osi gni cia i umiej tno ci zwi zane z kwalifikacjami, które oznaczaj zako czenie ka dego
cyklu bolo skiego.
Zaproponowano równie przedział punktów ECTS, który wi
cyklu.

e si zwykle z uko czeniem ka dego
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4

Powi zanie ramowych struktur kwalifikacji uzyskiwanych w szkolnictwie
wy szym

4.1

Wprowadzenie

Czterdzie ci ró nych niezale nych od siebie ramowych struktur, które nie s powi zane w sposób
spójny, nie spełniłoby oczekiwa studentów dotycz cych przejrzysto ci i mobilno ci w Europejskim
Obszarze Szkolnictwa Wy szego, gdzie kwalifikacje maj by uznawane bez problemów ponad
granicami. Niezwykle istotne znaczenie ma zatem sposób poł czenia krajowych ramowych struktur z
uniwersaln ramow struktur .
Je li sprawiedliwe uznawanie kwalifikacji ma by łatwiejsze, zagraniczni partnerzy musz wierzy , e
kwalifikacje przyznawane w poszczególnych krajach odpowiadaj równie w praktyce poziomom,
którym zostały przypisane. W tym kontek cie istotn rol ma do odegrania system zapewniania
jako ci – niezale nie od tego, jak jest zorganizowany w danym kraju.
Ju obecnie studenci/ucz ce si osoby, uczelnie, pracodawcy i o rodki zajmuj ce si uznawaniem
kwalifikacji dysponuj wieloma instrumentami, które maj zapewni przejrzysto . Mog one by
bardziej skuteczne dzi ki wprowadzeniu ramowych struktur kwalifikacji na szczeblu krajowym i
mi dzynarodowym.

4.2

Zapewnianie jako ci i krajowe ramowe struktury kwalifikacji w kontek cie
Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wy szego

Wprawdzie historycznie szkolnictwo wy sze odzwierciedlało w znacznym stopniu kontekst kulturowy
danego kraju, ustanawianie kwalifikacji i standardów miało te zawsze wymiar mi dzynarodowy. W
ten sam sposób mobilno kadry i studentów wprowadziła element mi dzynarodowy do zapewniania
jako ci, cho i w tym wypadku podstaw przyj tego podej cia stanowi na ogół głównie kontekst
danego kraju. W obydwu dziedzinach wpływ takich mi dzynarodowych elementów nie był mo e
wyra nie widoczny i w niewielkim jedynie zakresie stosowano do niedawna jasne, precyzyjnie
okre lone i uznawane w skali mi dzynarodowej kryteria jako podstaw procedur zapewniania jako ci
czy przeprowadzania obiektywnych ocen. „Zaufanie” opierało si równie w du ej mierze na
osobistych znajomo ciach w w skim gronie i „reputacji”.
Wraz z post pami w Procesie Bolo skim rosn oczekiwania wobec mi dzynarodowego „rynku” dla
studentów, pracowników i pracodawców. Je li ten proces ma by realizowany z powodzeniem, trzeba
b dzie nieuchronnie podej
do kwestii „zaufania” w znacznie szerszym kontek cie, a w
szczególno ci odpowiedzie na rosn ce oczekiwania co do wi kszej przejrzysto ci (krajowych)
kwalifikacji, standardów kwalifikacji i zwi zanych z nimi rozwi za w zakresie zapewniania jako ci.
Rol krajowych ramowych struktur kwalifikacji w opisywaniu i utrzymywaniu standardów omówiono
wy ej (rozdział 2.5), ale mog one równie odegra szczególn rol w sytuacji, gdy kwalifikacje s
przedmiotem zainteresowania za granic . Trzeba jednak zało y , e na arenie mi dzynarodowej
b dzie chodziło przede wszystkim o porównywanie ramowych struktur i uj tych w nich kwalifikacji.
Porównywalno jest istotnym elementem zwłaszcza wtedy, gdy studenci zamierzaj wykorzystywa
swe kwalifikacje na arenie mi dzynarodowej.
Proces Bolo ski stwarza podstaw do budowania takiego zaufania, pogł bia bowiem wiedz i
zrozumienie, a integralnymi i zasadniczymi elementami w tej dziedzinie s krajowe ramowe struktury.
B d one miały wi ksz warto dzi ki wprowadzeniu uniwersalnej europejskiej ramowej struktury,
która mo e stanowi punkt odniesienia przy ustalaniu porównywalno ci krajowych ramowych struktur i
składaj cych si na nie kwalifikacji.
Taka uniwersalna europejska ramowa struktura mo e stanowi mechanizm, który umo liwia
porównywanie – na do
ogólnym poziomie – krajowych ramowych struktur, a w szczególno ci
uj tych w nich kwalifikacji. Nie mo na oczekiwa , e sama europejska ramowa struktura ani nawet
krajowe ramowe struktury b d zawiera szczegółowe informacje dotycz ce poszczególnych
dyscyplin, ale mog one orientacyjnie okre la rozpi to
i zakres kompetencji, które powinny
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posiada osoby legitymuj ce si okre lonymi rodzajami kwalifikacji (i w niektórych wypadkach,
zale nie od krajowych kontekstów, by mo e równie gwarantowa , e takie kompetencje faktycznie
posiadaj ). Ramowe struktury kwalifikacji pomagaj stworzy „grunt” do przekonania o tym, e
kandydat posiada odpowiednie umiej tno ci do wykonywania pracy lub dalszych studiów na
okre lonym poziomie.
Europejska ramowa struktura nie tylko stanowi szablon do tworzenia krajowych ramowych struktur, ale
mo e tak e posłu y do budowania „mi dzynarodowego zaufania” do standardów kwalifikacji dzi ki
temu, e pozwoli umie ci zapewnianie jako ci w kontek cie ponadnarodowym i mi dzynarodowym.
Do tego celu nie wystarczy jednak sama ramowa struktura kwalifikacji. Konieczne jest równie
zrozumienie i stosowanie, by mo e wył cznie w krajowym kontek cie, szeregu zasad zapewniania
jako ci, które zostan uzgodnione w skali mi dzynarodowej.
Taki zestaw wspólnych zasad powstaje obecnie w ramach Procesu Bolo skiego. Te zasady uznano za
podstaw zapewniania jako ci niezale nie od ró nych podej przyj tych w poszczególnych krajach.
Zostały one szczegółowo omówione w „standardach, procedurach i wskazówkach” opracowywanych
przez European Network for Quality Assurance in Higher Education (ENQA) oraz przez EUA, EURASHE
i ESIB – zgodnie z mandatem przyznanym przez ministrów w Komunikacie Berli skim.

4.3

Kryteria i procedury weryfikowania zgodno ci ramowych struktur z ramow
struktur kwalifikacji Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wy szego

Uregulowania dotycz ce kwalifikacji s powi zane z systemem edukacji, w którym przyznaje si
kwalifikacje. Ramowa struktura Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wy szego nie jest instrumentem
regulacyjnym. Słu y ona za punkt odniesienia, który pozwala władzom (oraz innym agencjom,
instytucjom i osobom) w poszczególnych krajach okre li , jak kwalifikacje przyznawane w ich kraju
mo na porównywa z innymi kwalifikacjami w Europejskim Obszarze Szkolnictwa Wy szego.
Uwzgl dnienie uniwersalnej ramowej struktury przy opracowywaniu lub formalizowaniu krajowych
ramowych struktur ułatwi znacznie osi gni cie celów dotycz cych przejrzysto ci, uznawania i
mobilno ci w przyszło ci. Władze w poszczególnych krajach same decyduj o tym, które kwalifikacje
wł cza si do krajowych ramowych struktur. O ile powi zanie kwalifikacji z ramowymi strukturami
nale y do poszczególnych krajów, dla budowania wzajemnego zaufania w skali mi dzynarodowej
niezwykle istotne znaczenie ma to, by zrobiono to w sposób zgodny z pewnymi zasadami i przejrzysty.
Ponadto, z my l o odpowiednim funkcjonowaniu i „reputacji” ramowej struktury Europejskiego
Obszaru Szkolnictwa Wy szego jako cało ci, równie istotne jest to, by krajowe struktury ł czy z
europejsk struktur zgodnie z jasnymi i wyra nie okre lonymi procedurami. W zwi zku z tym
proponuje si wprowadzi pewne kryteria weryfikowania zgodno ci krajowych ramowych struktur z
ramow struktur Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wy szego. Proponuje si równie , by przyj te
kryteria okre lały minimalne wymogi, które musi spełnia krajowa ramowa struktura, aby została
uznana za akceptowaln przez instytucje odpowiedzialne za analogiczne struktury w innych
pa stwach-sygnatariuszach oraz przez pozostałych zainteresowanych w Europejskim Obszarze
Szkolnictwa Wy szego. Warto tak e w tym miejscu zauwa y , e w dziale 2.7 niniejszego raportu
przedstawiono list najbardziej przydatnych rozwi za wybranych przez Grup robocz , które maj
ułatwi tworzenie dobrze funkcjonuj cych nowych krajowych ramowych struktur kwalifikacji oraz
ocen takich istniej cych struktur.
Poni ej zaproponowano szereg kryteriów słu cych weryfikacji. Podstawowe kryterium dotyczy tego,
e ministerstwo odpowiedzialne za szkolnictwo wy sze w danym kraju musi wyznaczy instytucj lub
instytucje, której/których zadaniem jest opracowanie krajowej ramowej struktury. To kryterium jest
istotne, poniewa to wła nie ministerstwo w danym kraju musi ustali , kto za to odpowiada, a proces
tworzenia ramowej struktury musi rozpocz
si wła nie w ten sposób. Ponadto niezwykle istotne
znaczenie ma jasne i wyra ne powi zanie kwalifikacji w krajowych ramowych strukturach z
deskryptorami kwalifikacji poszczególnych cykli w europejskiej ramowej strukturze (deskryptorami
dubli skimi). Istotne jest równie to, by ramowa struktura i jej kwalifikacje opierały si wyra nie na
efektach kształcenia oraz były powi zane z punktami ECTS lub punktami kompatybilnymi z punktacj
ECTS. Wprawdzie wiadomo, e podej cie oparte na efektach kształcenia zostanie w pełni wdro one w
odniesieniu do wszystkich kwalifikacji uzyskiwanych w szkolnictwie wy szym dopiero po pewnym
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czasie, sama krajowa ramowa struktura musi opiera si wyra nie na efektach kształcenia i by
powi zana z rozwi zaniami punktowymi. Kwalifikacje b d wł czane do krajowych ramowych struktur
w ró ny sposób, zale nie od przyj tych w danym kraju rozwi za ; na przykład w ramach akredytacji
mo na wprowadzi wymóg spełnienia w przyszło ci wymienionych ni ej kryteriów. Nale y zauwa y ,
e zobowi zania ró nych krajowych podmiotów zwi zane z krajow ramow struktur nale y jasno
okre li i opublikowa , co przyczyni si do zwi kszenia przejrzysto ci.
Krajowa ramowa struktura powinna odnosi si do krajowego systemu zapewniania jako ci w
szkolnictwie wy szym, obowi zuj cego w jurysdykcji, któr obejmuje ramowa struktura. W czasie
pisania niniejszego raportu sie ENQA nie opracowała jeszcze dla BFUG wskazówek dotycz cych
wdra ania wymogów zapewniania jako ci zgodnie z Komunikatem Berli skim33. Autorzy niniejszego
raportu nie zamierzaj przewidywa , jak b d brzmiały te wskazówki, chc natomiast podkre li , e
krajowe systemy zapewniania jako ci powinny by spójne z zapisami Komunikatu Berli skiego i
wszystkich kolejnych komunikatów ministrów w ramach Procesu Bolo skiego. Te ustalenia pozwol
powi za ramow struktur z zapewnianiem jako ci. Istotne jest równie , by ramowa struktura była
powi zana z innymi instrumentami Procesu Bolo skiego, na przykład Suplementem do Dyplomu, oraz
by zostały one uwzgl dnione w kryteriach dla krajowych ramowych struktur.
Zgodnie z tymi przesłankami proponuje si nast puj ce kryteria weryfikowania zgodno ci krajowych
ramowych struktur z ramow struktur Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wy szego:
>

Krajow ramow struktur kwalifikacji absolwentów okre la ministerstwo odpowiedzialne w
danym kraju za szkolnictwo wy sze; ministerstwo wyznacza równie instytucj lub instytucje,
której/których zadaniem jest opracowanie ramowej struktury.

>

Kwalifikacje w krajowej ramowej strukturze s jasno i wyra nie powi zane z deskryptorami
kwalifikacji poszczególnych cykli w europejskiej ramowej strukturze.

>

Krajowa ramowa struktura i uj te w niej kwalifikacje s wyra nie oparte na efektach kształcenia, a
kwalifikacje s powi zane z punktami ECTS lub punktami kompatybilnymi z ECTS.

>

Procedury wł czania kwalifikacji do krajowej ramowej struktury s przejrzyste.

>

Krajowy system zapewniania jako ci w szkolnictwie wy szym odnosi si do krajowej ramowej
struktury kwalifikacji i jest spójny z zapisami Komunikatu Berli skiego oraz wszystkich kolejnych
komunikatów uzgodnionych przez ministrów w ramach Procesu Bolo skiego.

>

We wszystkich Suplementach do Dyplomu znajduj si odno niki do krajowej ramowej struktury i
wszelkich powi za z europejsk ramow struktur .

>

Zobowi zania podmiotów krajowych wobec krajowej ramowej struktury zostały jasno okre lone i
opublikowane.

Uznaje si , e nie ma potrzeby tworzenia nowej mi dzynarodowej agencji w celu potwierdzania i
po wiadczania zgodno ci z wymienionymi wy ej kryteriami. Poza tym, jak wynika z konsultacji
przeprowadzonych przez Grup robocz , nie wyra ono yczenia, aby wprowadzi takie rozwi zanie.
W rzeczywisto ci powszechnie uwa a si , e je li chodzi o istniej ce rodki, dodatkowe obci enia
administracyjne powinno si ograniczy do minimum, a zamiast tworzy nowe, powinno si w miar
mo liwo ci wykorzystywa istniej ce sieci.
Nale y zastanowi si nad tym, w jaki sposób ka dy kraj b dzie po wiadcza zgodno swej ramowej
struktury z uniwersaln ramow struktur . Uznano, e informacje o tym, jak weryfikuje si zgodno ,
powinni zosta opublikowane. W zwi zku z tym proponuje si , by weryfikacja zgodno ci odbywała si
w ka dym kraju zgodnie z pewnymi procedurami auto-certyfikacji. Zaproponowano tak e szereg
elementów takiej auto-certyfikacji.
Podstawowa proponowana procedura przewiduje, e proces auto-certyfikacji b dzie nadzorowany
przez wła ciw instytucj lub wła ciwe instytucje w danym kraju. Jest to zbie ne z zaleceniem o
wprowadzeniu kryterium, zgodnie z którym ministerstwa w poszczególnych krajach maj wskaza
instytucj /instytucje odpowiedzialn /odpowiedzialne za opracowanie krajowej ramowej struktury.
33

Zapisy Komunikatu Berli skiego w sprawie zapewniania jako ci omówiono w rozdziale 2.5.
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Istotne jest równie to, by w procesie auto-certyfikacji uczestniczyły wszystkie krajowe agencje
zajmuj ce si zapewnianiem jako ci w jurysdykcji, której dotyczy ramowa struktura, uznawane w
ramach Procesu Bolo skiego. Wprawdzie ENQA ma dopiero opracowa dokładne wskazówki,
przewiduje si , e wprowadzona zostanie ocena kole e ska, w ramach której wska e si krajowe
instytucje zajmuj ce si zapewnianiem jako ci, przy czym wszystkie takie krajowe instytucje w ka dej
jurysdykcji b d musiały uczestniczy w procesie auto-certyfikacji. Kolejny kluczowy element dotyczy
tego, e proces auto-certyfikacji powinien mie nie tylko wymiar krajowy i powinni w nim tak e
uczestniczy mi dzynarodowi eksperci.
W dokumentacji dotycz cej procesu auto-certyfikacji powinno si tak e wymieni ka de z
zaproponowanych kryteriów, a wszystkie dokumenty powinny zosta opublikowane. W razie potrzeby
trzeba b dzie przedstawi dokumentacj przetłumaczon na j zyk angielski. Opublikowanie tych
dokumentów mo e pogł bi zaufanie mi dzy krajami. Przewiduje si , e w dokumentacji uwzgl dni
si kolejno ka de z kryteriów, oraz e znajd si w niej formalne zapisy o wdro onych decyzjach i
uzgodnieniach w sprawie ramowej struktury. Istotne jest, by cały proces nie sprowadził si do jednego
krótkiego pisma z ministerstwa, potwierdzaj cego jedynie, e wszystkie ustalenia powinny zosta
wprowadzone. Zamiast tego przewidziano znacznie bardziej szczegółow procedur , która ma
dotyczy ka dego z elementów i obejmowa przedkładanie kolejno konkretnych dokumentów, m.in.
wzorów Suplementów do Dyplomu, które odnosz si do krajowej ramowej struktury i powi za z
europejsk ramow struktur .
Kolejnym kluczowym elementem jest propozycja, by sieci ENIC i NARIC prowadziły powszechnie
dost pny wykaz pa stw, które potwierdziły zako czenie procesu auto-certyfikacji. Zgodnie z kryteriami
weryfikowania zgodno ci krajowych ramowych struktur z ramow struktur Europejskiego Obszaru
Szkolnictwa Wy szego, proponuje si równie , by fakt przeprowadzenia auto-certyfikacji był
odnotowany w Suplementach do Dyplomu w taki sposób, e wska e si w nich powi zania mi dzy
krajow ramow struktur i europejsk ramow struktur .
Zgodnie z tymi przesłankami proponuje si
zasadzie auto-certyfikacji:

nast puj ce procedury po wiadczania zgodno ci na

>

Zgodno krajowej struktury ramowej z europejsk struktur ramow po wiadczy/ na zasadzie
auto-certyfikacji wła ciwa instytucja/wła ciwe instytucje w danym kraju.

>

Proces auto-certyfikacji b dzie obejmował formalne zatwierdzenie przez instytucje
odpowiedzialne za zapewnianie jako ci w danym kraju, które s uznawane w ramach Procesu
Bolo skiego.

>

W procesie auto-certyfikacji b d uczestniczy mi dzynarodowi eksperci.

>

Auto-certyfikacja i potwierdzaj ca j dokumentacja b d odnosi si oddzielnie do ka dego z
przyj tych kryteriów, a informacje o auto-certyfikacji i dokumentacja zostan opublikowane.

>

Sie ENIC/NARIC b dzie prowadzi
zako czenie auto-certyfikacji.

>

Przeprowadzenie auto-certyfikacji zostanie odnotowane w wydawanych nast pnie Suplementach
do Dyplomu w taki sposób, e przedstawione w nim b d powi zania mi dzy krajow struktur
ramow a europejsk ramow struktur .

ogólnie dost pny wykaz pa stw, które potwierdziły

Dopiero po przeprowadzeniu auto-certyfikacji powinno si wskazywa jakiekolwiek zwi zki pomi dzy
działem 8 Suplementu do Dyplomu („Informacja o systemach szkolnictwa wy szego”) a uniwersaln
ramow struktur kwalifikacji Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wy szego.
Ramowa struktura kwalifikacji absolwentów została uznana za kluczowe narz dzie słu ce tworzeniu
Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wy szego. W zwi zku z tym zaleca si , by wszyscy
sygnatariusze zako czyli proces auto-certyfikacji do 2010 roku, a ministrowie zapisali takie zalecenie
w komunikacie po konferencji w Bergen.
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4.4

Krajowe ramowe struktury kwalifikacji a instrumenty słu
przejrzysto ci kwalifikacji

ce uznawaniu i

Krajowe ramowe struktury kwalifikacji maj oczywi cie wiele punktów stycznych z wieloma ró nymi
istniej cymi instrumentami europejskimi, które obejmuj dokumenty prawne, ale słu
równie
zwi kszaniu przejrzysto ci. S to w szczególno ci:
>

Konwencja Rady Europy/UNESCO o uznawaniu kwalifikacji i teksty opracowane na jej podstawie,

>

dyrektywy UE

oraz takie instrumenty słu ce przejrzysto ci jak Suplement do Dyplomu, ECTS, karta Europass, sieci
ENIC i NARIC oraz krajowe o rodki zajmuj ce si uznawaniem kwalifikacji.
Te narz dzia maj inny charakter, inne zastosowanie i inn sił oddziaływania, ale wszystkie słu
jednemu celowi, którym jest promowanie modelowych praktyk, poprawa uznawalno ci kwalifikacji w
poszczególnych krajach i w skali mi dzynarodowej oraz lepsze poznanie komponentów studiów,
kwalifikacji, uczelni i systemów edukacji. Maj one zwi kszy przejrzysto systemów i mobilno
wykwalifikowanych obywateli.
Wzajemne powi zania mi dzy mechanizmami słu cymi przejrzysto ci i krajowymi ramowymi
strukturami kwalifikacji s zło one. Wszystkie one maj bezpo rednio lub po rednio pomaga
studentom i posiadaczom kwalifikacji oraz wszystkim innym zainteresowanym, m.in. pracodawcom,
doradcom zajmuj cym si ocen kwalifikacji, nauczycielom akademickim, urz dnikom pa stwowym i
innym osobom. Proces Bolo ski przyczynił si wydatnie do wdro enia i udoskonalenia tych
instrumentów i warto przeanalizowa , jaki maj one wpływ na nowe krajowe ramowe struktury
kwalifikacji i europejsk ramow struktur kwalifikacji oraz w jakim stopniu uwzgl dniaj potrzeby
indywidualnych osób.
W ka dym krajowym systemie indywidualni studenci (jak równie pracodawcy, rodzice, przyszli
studenci i inne osoby) musz zna , rozumie i by w stanie oceni istot ró nych kwalifikacji oraz
zwi zane z nimi osi gni cia i cechy (jak równie przyznaj ce je uczelnie). Indywidualni studenci
musz podejmowa decyzje w oparciu o odpowiednie informacje i by przekonani, e ich studia maj
pewn warto , zostan docenione i uznane. Student potrzebuje równie szczegółowych informacji po
to, by pozna mo liwe cie ki progresji, z których mo e skorzysta , gdy b dzie uzyskiwał kolejne
kwalifikacje. W ten sposób krajowe ramowe struktury kwalifikacji wspomagaj studentów, wyja niaj c
im dost pne mo liwo ci kształcenia. Ponadto, gdy student uzyska ju kwalifikacj , ramowa struktura
ułatwia sprawiedliwe uznawanie osi gni na szczeblu lokalnym, krajowym lub mi dzynarodowym.
Ró ne instrumenty słu ce przejrzysto ci odgrywaj istotn rol , gdy współdziałaj zarówno z
krajowymi strukturami, jak i europejsk ramow struktur kwalifikacji. Instrumenty słu ce
przejrzysto ci ułatwiaj przede wszystkim nast puj ce działania:
>

rejestrowanie i przekazywanie szczegółowych informacji o osi gni ciach indywidualnych
studentów (np. Suplement do Dyplomu, Suplement do wiadectwa);

>

interpretowanie i wyja nianie miejsca i roli kwalifikacji (np. o rodki NARIC i ENIC);

>

przedstawianie modelowych praktyk doradcom i osobom zajmuj cym si ocen kwalifikacji (np.
Lizbo ska Konwencja o uznawaniu kwalifikacji);

>

kierowanie zainteresowanych do miejsc, gdzie mo na uzyska informacje i wskazówki w sprawie
uznawania kwalifikacji – przy czym równocze nie same te instrumenty stanowi główne ródło
informacji (np. o rodki NARIC i ENIC);

>

zwi kszanie porównywalno ci programów nauczania dzi ki temu, e osi gni cia w nauce
warto ciuje si , opisuje i porównuje za pomoc punktów, które pozwalaj okre li w sposób
ilo ciowy równowa no kształcenia (np. ECTS);

>

uznawanie i rejestrowanie kształcenia niezale nie od tego, gdzie ma miejsce (np. Mobilipass).
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W ten sposób narz dzia te słu te cz sto aktywizacji studenta. Pełni one równie istotn funkcj
„mediacyjn ” pomi dzy studentem i cz sto zło onym, a czasem nieprzyjaznym dla u ytkownika,
systemem edukacji.
Krajowe ramowe struktury kwalifikacji „w nowym stylu” wzmocni istniej ce instrumenty przejrzysto ci
dzi ki uproszczeniu informacji, które maj przekazywa . Wzro nie warto Suplementów do Dyplomu,
poniewa b d one okre la pozycj kwalifikacji na podstawie precyzyjnych krajowych ramowych
struktur i europejskiej ramowej struktury kwalifikacji. Ich warto b dzie równie wi ksza, je li b d
odnosi si do zrozumiałych w kraju i za granic efektów kształcenia, poziomów i deskryptorów
kwalifikacji. W tym kontek cie szczególnie istotne znaczenie ma ta cz
Suplementu do Dyplomu, w
której opisuje si system edukacji w danym kraju; powinna ona opisywa krajowy lub inny odpowiedni
system za pomoc ramowej struktury kwalifikacji. Bardziej przejrzyste stan si tak e Pakiety
informacyjne ECTS, poniewa moduły, przedmioty i programy studiów b d przedstawiane za
pomoc efektów kształcenia.
Ju obecnie Suplement do Dyplomu zobowi zuje organy wydaj ce do umiejscowienia kwalifikacji
uj tych w Suplemencie w kontek cie „krajowego systemu szkolnictwa wy szego” (dział 8
Suplementu). Te informacje maj słu y za wskazówk osobom oceniaj cym kwalifikacje. Stworzenie
krajowych struktur kwalifikacji wyznaczy dalsze ramy, w których nale y umiejscawia wszystkie
kwalifikacje. Ponadto, po przeprowadzeniu auto-certyfikacji, celowe byłoby bezpo rednie odniesienie
krajowej ramowej struktury do ramowej struktury kwalifikacji Europejskiego Obszaru Szkolnictwa
Wy szego, a zwłaszcza cykli bolo skich. Podanie takich informacji mo e stanowi potwierdzenie, e
przeprowadzono auto-certyfikacj . Jest to jeden konkretny przykład tego, jak wprowadzenie ramowych
struktur kwalifikacji mo e korzystnie wpłyn na instrumenty słu ce przejrzysto ci.
Przedstawianie ramowych struktur kwalifikacji za pomoc wspólnego j zyka i podej cia zwi kszy
mobilno , przejrzysto i uznawalno . To wzajemne oddziaływanie wzmacnia zarówno narz dzia
słu ce przejrzysto ci, jak i ramowe struktury kwalifikacji. Zostało to potwierdzone podczas
seminarium nt. „Ulepszania systemów uznawania tytułów zawodowych/stopni i punktów za studia w
Europejskim Obszarze Szkolnictwa Wy szego” (Improving the Recognition System of Degrees and
Study Credit Points in the European Higher Education Area)34, które odbyło si w Rydze, w dniach 3-4
grudnia 2004 r. Podczas tego seminarium przeanalizowano szereg wyra nych powi za pomi dzy
uznawaniem, przejrzysto ci i ramowymi strukturami kwalifikacji. Podstaw uznawania kwalifikacji na
arenie mi dzynarodowej jest przejrzysto . Ramowe struktury, które – zamiast jedynie potwierdza
porównywalno – pozwalaj jednakowo interpretowa efekty składaj ce si na dan kwalifikacj ,
przyczyni si wydatnie do zwi kszenia przydatno ci kwalifikacji w całym Europejskim Obszarze
Szkolnictwa Wy szego.
Mi dzynarodowa mobilno studentów i absolwentów zale y od tego, czy uznaje si ich wcze niejsze
okresy nauki i uzyskane kwalifikacje. W przypadku studentów „poruszaj cych si ” pomi dzy
kwalifikacjami lub cyklami uznawanie jest niezb dne, aby uzyska
dost p do bardziej
zaawansowanych programów. W interesie studentów odbywaj cych cz
studiów w innym miejscu, a
tak e ich doradców, le y taka wła nie klarowno , któr mo na zapewni , gdy okre la si poziom i
charakter programów studiów. Studenci mog z wi kszo ci pewno ci przyj , e efekty studiów za
granic zostan uwzgl dnione jako element kwalifikacji, któr zamierzaj uzyska w swoim kraju.
Ramowa struktura b dzie szczególnie przydatna dla celów opracowywania i uznawania wspólnych
tytułów zawodowych/stopni z wi cej ni jednego kraju. Poprawa uznawalno ci mi dzynarodowej
ułatwia znalezienie zatrudnienia, dost p do kolejnych kwalifikacji, uzyskanie zwolnienia z cz ci
studiów, dost p do kształcenia ustawicznego itd.
Jest oczywiste, e ramowe struktury kwalifikacji b d najprawdopodobniej miały du y wpływ na
istniej ce narz dzia i praktyki w dziedzinie uznawania kwalifikacji. Potencjalne korzy ci w dziedzinie
uznawania kwalifikacji, jakie wynikaj z wprowadzenia ramowych struktur kwalifikacji, podsumowano
poni ej. Ramowe struktury kwalifikacji:

34

Pełny raport i zalecenia z seminarium w Rydze mo na znale
bergen2005.no/.

pod adresem: http://www.bologna-
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>

zwi kszaj
przejrzysto
kwalifikacji, ułatwiaj
ocen
kwalifikacji
zainteresowanym) oraz zapewniaj wi ksz dokładno oceny;

>

słu jako wspólny j zyk/wspólne podej cie metodologiczne, które mo e usprawni uznawanie
kwalifikacji w skali mi dzynarodowej i umo liwi lepsze wzajemne poznanie systemów edukacji;

>

dzi ki stosowaniu wspólnych punktów odniesienia pozwalaj
nauczania i ułatwiaj ich zrozumienie w innych krajach;

>

ułatwiaj stosowanie Lizbo skiej Konwencji Rady Europy/UNESCO o uznawaniu kwalifikacji
zwi zanych ze szkolnictwem wy szym z 1997 r.;

>

zmniejszaj obci

>

zwi kszaj efektywno
Europejskiego Systemu Transferu i Akumulacji Punktów (ECTS)
opartego na efektach kształcenia i poziomach;

>

umo liwiaj uczelniom i osobom oceniaj cym kwalifikacje odej cie od wska ników pomiaru, które
koncentruj si na formalnych procedurach (takich jak kryteria przyj , czas trwania studiów,
nazwy kwalifikacji, zaliczone lata studiów/godziny zaj ), i skoncentrowanie si na wynikach
kształcenia.

4.5

(uczelniom

lepiej przedstawia

i

innym

programy

enie prac sieci ENIC-NARIC;

Wnioski i zalecenia

Zaleca si przyj cie pewnych kryteriów weryfikowania zgodno ci krajowych ramowych struktur z
uniwersaln ramow struktur kwalifikacji Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wy szego oraz
szeregu procedur dotycz cych po wiadczania zgodno ci w sposób przejrzysty przez pa stwa
członkowskie. Proponuje si , by wszystkie kraje przeprowadziły tak auto-certyfikacj do 2010 roku,
który stanowi docelow dat stworzenia Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wy szego.
Zalecenia:
Proponuje si nast puj ce kryteria weryfikowania zgodno ci krajowych ramowych struktur z ramow
struktur Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wy szego:
>

Krajow ramow struktur kwalifikacji absolwentów okre la ministerstwo odpowiedzialne w
danym kraju za szkolnictwo wy sze; ministerstwo wyznacza równie instytucj lub instytucje,
której/których zadaniem jest opracowanie ramowej struktury.

>

Kwalifikacje w krajowej ramowej strukturze s jasno i wyra nie powi zane z deskryptorami
kwalifikacji poszczególnych cykli w europejskiej ramowej strukturze.

>

Krajowa ramowa struktura i uj te w niej kwalifikacje s wyra nie oparte na efektach kształcenia, a
kwalifikacje s powi zane z punktami ECTS lub punktami kompatybilnymi z ECTS.

>

Procedury wł czania kwalifikacji do krajowej ramowej struktury s przejrzyste.

>

Krajowy system zapewniania jako ci w szkolnictwie wy szym odnosi si do krajowej ramowej
struktury kwalifikacji absolwentów i jest spójny z zapisami Komunikatu Berli skiego oraz
wszystkich kolejnych komunikatów uzgodnionych przez ministrów w ramach Procesu
Bolo skiego.

>

We wszystkich Suplementach do Dyplomu znajduj si odno niki do krajowej ramowej struktury i
wszelkich powi za z europejsk ramow struktur .

>

Zobowi zania podmiotów krajowych wobec krajowej ramowej struktury zostały jasno okre lone i
opublikowane.

Proponuje si , by ka dy kraj po wiadczał zgodno swej ramowej struktury z uniwersaln ramow
struktur , a szczegółowe informacje o takiej auto-certyfikacji zostały opublikowane.
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W celu po wiadczania zgodno ci na zasadzie auto-certyfikacji proponuje si nast puj ce procedury:
>

Zgodno krajowej ramowej struktury z europejsk ramow struktur po wiadczy/ na zasadzie
auto-certyfikacji wła ciwa instytucja/wła ciwe instytucje w danym kraju.

>

Proces auto-certyfikacji b dzie obejmował formalne zatwierdzenie przez instytucje
odpowiedzialne za zapewnianie jako ci w danym kraju, które s uznawane w ramach Procesu
Bolo skiego.

>

W procesie auto-certyfikacji b d uczestniczy mi dzynarodowi eksperci.

>

Auto-certyfikacja i potwierdzaj ca j dokumentacja b d odnosi si oddzielnie do ka dego z
przyj tych kryteriów, a informacje o auto-certyfikacji i dokumentacja zostan opublikowane.

>

Sie ENIC/NARIC b dzie prowadzi
przeprowadzenie auto-certyfikacji.

>

Przeprowadzenie auto-certyfikacji zostanie odnotowane w wydawanych nast pnie Suplementach
do Dyplomu w taki sposób, e przedstawione w nim b d powi zania mi dzy krajow ramow
struktur a europejsk ramow struktur .

ogólnie dost pny wykaz pa stw, które potwierdziły

Ramowa struktura kwalifikacji została uznana za kluczowe narz dzie słu ce tworzeniu Europejskiego
Obszaru Szkolnictwa Wy szego. W zwi zku z tym zaleca si , by wszyscy sygnatariusze zako czyli
proces auto-certyfikacji do 2010 roku.
Istotne jest, by w krajowych ramowych strukturach, które zostan opracowywane lub zrewidowane i
zmienione, szczegółowo i jasno przedstawi same kwalifikacje przyznawane w krajowych systemach
oraz to, w jaki sposób odpowiadaj one cyklom opisanym w europejskiej ramowej strukturze.
Wszystkie kwalifikacje powinny by obj te odpowiednim systemem zapewniania jako ci.
W celu zwi kszenia mobilno ci, przejrzysto ci i uznawalno ci zaleca si opracowanie i stosowanie
wspólnego j zyka i podej cia do opisu ramowych struktur kwalifikacji.
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5

Ramowe struktury dla szkolnictwa wy szego i innych obszarów edukacji

5.1

Kontekst – Perspektywa kształcenia przez całe ycie

O kształceniu przez całe ycie wspomniano ju w Deklaracji Bolo skiej, jednak ministrowie wyra nie
nawi zali do kształcenia przez całe ycie dopiero w nast puj cym zapisie komunikatu po obradach w
Pradze w 2001 r.:
Kształcenie przez całe ycie jest zasadniczym elementem Europejskiego Obszaru Szkolnictwa
Wy szego. W Europie przyszło ci, zbudowanej na społecze stwie i gospodarce wiedzy, strategie
kształcenia przez całe ycie s niezb dne, aby sprosta wyzwaniom zwi zanym z konkurencyjno ci i
wykorzystaniem nowych technologii, zwi ksza spójno społeczn , wyrównywa szanse i podnosi
jako
ycia.
Znaczenie kształcenia przez całe
posiedzeniu w Berlinie (2003):

ycie podkre lono ponownie w komunikacie po kolejnym

Ministrowie zwracaj uwag na istotn rol , jak odgrywa szkolnictwa wy sze w urzeczywistnianiu idei
kształcenia przez całe ycie. Podejmuj kroki zbli aj ce krajowe polityki z my l o realizacji tego celu i
wzywaj uczelnie oraz wszystkie inne zaanga owane instytucje do rozszerzenia mo liwo ci
kształcenia przez całe ycie na poziomie szkolnictwa wy szego, wł cznie z uznawaniem
wcze niejszych okresów nauki. Podkre laj , e takie działania musz stanowi integraln cz
działalno ci uczelni. Ministrowie wzywaj równie instytucje i osoby opracowuj ce ramowe struktury
kwalifikacji dla Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wy szego, by uwzgl dniły szereg ró nych
elastycznych cie ek kształcenia, mo liwo ci i technik oraz odpowiednio wykorzystały punkty ECTS.
Zwracaj uwag na konieczno zapewnienia wszystkim obywatelom, zgodnie z ich aspiracjami i
zdolno ciami, szerszych mo liwo ci kształcenia przez całe ycie jako przygotowania do studiów i w
ramach studiów wy szych.
Z tych dwóch komunikatów wynika, e ministrowie pojmuj kształcenie przez całe ycie szeroko – jako
wszystkie działania zwi zane z kształceniem, a w tej koncepcji zasadnicz rol odgrywa szkolnictwo
wy sze. To podej cie jest zgodne z kierunkiem my lenia w Unii Europejskiej. Analizuj c rozwój
wydarze w Unii Europejskiej, nale y pami ta , e 15 krajów, które uczestnicz w Procesie
Bolo skim, nie nale y do Unii Europejskiej. Obecnie w Procesie Bolo skim uczestniczy czterdzie ci
krajów, w tym 25 pa stw członkowskich Unii Europejskiej. Warto równie wspomnie , e wnioski o
przyst pienie do Procesu Bolo skiego zło yło kolejne pi
krajów, które s stronami Europejskiej
konwencji kulturalnej, oraz e decyzja w sprawie tych wniosków zostanie podj ta podczas posiedzenia
ministrów w Bergen.
Zainteresowanie koncepcj kontinuum kształcenia przez całe ycie odrodziło si w Unii Europejskiej w
połowie lat 90-tych XX-ego wieku; po raz pierwszy ta problematyka pojawiła si w dyskusjach w latach
70-tych, a rok 1996 ogłoszono w UE „Europejskim rokiem kształcenia przez całe ycie”. Pomimo tego,
e edukacja i kształcenie/szkolenie zawodowe maj w Traktacie o UE odr bne podstawy prawne, na
tym etapie coraz bardziej zacierały si linie podziału mi dzy cz ciami systemów edukacji i
kształcenia/szkolenia zawodowego. Szkolnictwo ogólne i zawodowe zintegrowano w wi kszym
stopniu pod wzgl dem programów nauczania i organizacji kształcenia, a równocze nie stworzono
wi cej „pomostów” ł cz cych cie ki kształcenia ogólnego i kształcenia zawodowego. Zacz to
równie zajmowa si szkoleniem i rozwijaniem kompetencji w ró nych sektorach gospodarki, na
przykład sektorze technologii informacyjno-komunikacyjnej.
Przyj ta w UE definicja kształcenia przez całe ycie obejmuje kształcenie, zarówno formalne, jak i
nieformalne oraz incydentalne, od wieku przedszkolnego do wieku poprodukcyjnego. W tym poj ciu
mieszcz si wszystkie podejmowane w yciu działania, które podnosz poziom wiedzy, umiej tno ci
i kompetencji, niezale nie od tego, gdzie i w jaki sposób ma to miejsce. W koncepcji kształcenia przez
całe ycie przedmiotem zainteresowania nie s systemy i placówki kształcenia, lecz indywidualny
student/ucz ca si osoba. Takie podej cie podwa a zasadno tradycyjnych linii podziału w obr bie
ró nych poziomów kształcenia i mi dzy tymi poziomami. Poddaje równie w w tpliwo
dotychczasowe zasady rozwijania, prezentowania, przekazywania oraz oceny wiedzy i praktycznych
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umiej tno ci, funkcjonowania placówek, procesu kształcenia i uczenia si , jak równie sposób
„warto ciowania” wiedzy. To wła nie poj cie kwalifikacji ł czy osi gni cia ludzi w nauce z formalnym
uznawaniem tych osi gni z my l o społecze stwie i wszystkich wymiarach jego funkcjonowania.
Mo e to oznacza , e trzeba ponownie przemy le istot kwalifikacji. O ile musimy lepiej pozna
wachlarz kwalifikacji i ró ne przypisane im efekty kształcenia, nale y równie zadba o to, by w
imieniu społecze stwa potwierdza fakt osi gni cia takich efektów kształcenia – i na tym wła nie
polegaj dodatkowe korzy ci wynikaj ce z posiadania kwalifikacji.
Pod wpływem coraz wi kszego zainteresowania kształceniem przez całe ycie zacz to podejmowa
reformy systemowe, głównie ze wzgl du na adekwatno tej koncepcji w kontek cie zmieniaj cego
si profilu i potrzeb ucz cych si osób. Doprowadziło to równie do powstania nowych pod-sektorów
w punktach styku mi dzy szkolnictwem zasadniczym i zawodowym oraz szkolnictwa wy szego i
szkolnictwa zawodowego. Równocze nie zacz to coraz powszechniej uznawa kształcenie, które
miało miejsce w mniej sformalizowanych rodowiskach, co zrodziło nowe problemy dotycz ce oceny i
walidacji osi gni
w nauce oraz tego, kto si tym zajmuje. W tej sytuacji pojawiła si równie
potrzeba usprawnienia mechanizmów wspomagaj cych ucz ce si osoby, m.in. informacji o
mo liwo ciach kształcenia oraz opieki psychologicznej i poradnictwa zawodowego, aby ułatwi
ucz cym si osobom dokonywanie wła ciwego wyboru. W drugiej połowie lat 90-tych pa stwa
członkowskie UE uznały, e nale y opracowa i poprze zasady kształcenia przez całe ycie, i
przyst piły do wprowadzania niezb dnych reform w celu urzeczywistnienia tej koncepcji.
Niniejszy raport został napisany z punktu widzenia kształcenia przez całe ycie. Krajowe ramowe
struktury kwalifikacji maj do odegrania kluczow rol w stymulowaniu zainteresowania kształceniem
przez całe ycie w poszczególnych krajach. Krajowe ramowe struktury i wszystkie powi zane z nimi
elementy – jak na przykład akumulacja i transfer punktów, wprowadzanie podej cia opartego na
efektach kształcenia oraz uznawanie kształcenia nieformalnego i incydentalnego, co jest mo liwe
dzi ki podej ciu faktycznie opartemu na efektach kształcenia – ułatwiaj i zwi kszaj zainteresowanie
kształceniem przez całe ycie, a z mi dzynarodowych bada wynika, e w wielu krajach stanowi one
istotne elementy przyj tych podej , które maj zach ca do kształcenia przez całe ycie. Poł czenie
tych wszystkich ramowych struktur w ramowej strukturze Europejskiego Obszaru Szkolnictwa
Wy szego pozwala równocze nie poł czy wszystkie te rozwi zania na płaszczy nie europejskiej i
powi za ze sob systemy kwalifikacji poszczególnych krajów.

5.2

Inicjatywy w ramach „Edukacji 2010” (Strategia lizbo ska)

We wnioskach ze szczytu lizbo skiego w marcu 2000 r. szefowie pa stw i rz dów UE wyznaczyli
strategiczny cel, zgodnie z którym Unia Europejska powinna sta si do 2010 r. najbardziej
konkurencyjn i dynamiczn , opart na wiedzy gospodark
wiata, zdoln do utrzymania stałego
wzrostu gospodarczego, oferuj c coraz wi cej miejsc pracy i coraz lepsze miejsca pracy oraz
zapewniaj c wi ksz spójno społeczn . Edukacj uznaje si za czynnik o kluczowym znaczeniu
dla realizacji tego celu. Je li obywatele UE maj rozwija i podtrzymywa ten ewoluuj cy porz dek
gospodarczy i społeczny, czerpa z tego korzy ci, a równocze nie sta si
wiatowej klasy sił
robocz , musz zdobywa i stale aktualizowa niezb dn wiedz , kompetencje i umiej tno ci. W
ramach swej strategii UE zmierza do tego, by jej systemy edukacji stały si do 2010 r. wzorem jako ci
dla całego wiata, i zobowi zała si zapewni wszystkim swym obywatelom dost p do nowych i
szerszych mo liwo ci kształcenia przez całe ycie.
Sprostanie wyzwaniu postawionemu w Lizbonie wymaga podj cia szeroko zakrojonych działa w celu
wzmocnienia współpracy w dziedzinie polityki edukacyjnej i szkoleniowej. Na wniosek Rady
Europejskiej po posiedzeniu w Sztokholmie w 2001 r. zdefiniowano szereg przyszłych celów
systemów edukacji i uzgodniono program prac, którego wykonanie b dzie stanowi du y krok w
kierunku realizacji lizbo skiego celu. Podczas posiedzenia Rady Europejskiej w Barcelonie w marcu
2002 r. podkre lono znaczenie tych zamierze , zwracaj c uwag na to, e edukacja jest jednym z
fundamentów europejskiego „modelu społecznego”, a europejskie systemy edukacji powinny sta si
„wzorem jako ci” dla całego wiata do 2010 r. Istotnym elementem działa w tej dziedzinie jest
zdefiniowanie wska ników i kryteriów odniesienia, które pozwalaj mierzy post py ka dego kraju i
całej Europy w kierunku realizacji celów wyznaczonych na rok 2010.
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26 lutego 2004 r. Rada Ministrów Edukacji UE i Komisja Europejska uzgodniły Wspólny okresowy
raport; w „Edukacji 2010” oceniono post py w realizacji programu prac dotycz cego przyszłych celów
oraz wskazano szereg obszarów o priorytetowym znaczeniu w przyszłych pracach. W raporcie
wezwano do stworzenia europejskiej ramowej struktury, która stanowiłaby punkt odniesienia dla celów
uznawania kwalifikacji. W raporcie stwierdzono równie , e – z uwagi na ró norodno struktur i
rozwi za organizacyjnych w Europie – za istotne poziomy odniesienia dla opisu kwalifikacji powinno
si uzna efekty kształcenia i kompetencje zdobywane dzi ki uczestnictwu w programach kształcenia
lub szkoleniach. W raporcie stwierdzono tak e, e tego rodzaju ramowa struktura dla Europy powinna
naturalnie opiera si na krajowych ramowych strukturach, które z kolei same musz by spójne oraz
obejmowa szkolnictwo wy sze i zawodowe.
Wprawdzie elementy Procesu Bolo skiego maj szerszy zakres ni Strategia lizbo ska, a w Procesie
Bolo skim uczestniczy wiele krajów spoza Unii Europejskiej, istnieje wiele zbie no ci mi dzy tymi
dwoma procesami. Poza tym w Strategii lizbo skiej uwzgl dniano sukcesywnie kolejne kroki w
Procesie Bolo skim. Cele lizbo skie dotycz ce uczynienia z systemów edukacji Unii Europejskiej
wzoru jako ci dla całego wiata do 2010 r. s bardzo zbie ne z celami Procesu Bolo skiego dla
wszystkich uczestnicz cych krajów, które maj by osi gni te do 2010 r. W ramach Procesu
Bolo skiego przeprowadzono ju szeroko zakrojone reformy, obejmuj ce zwłaszcza inicjatywy w
dziedzinie zapewniania jako ci, działania słu ce zwi kszeniu przejrzysto ci i zwi zane z
uznawaniem mi dzynarodowych tytułów zawodowych/stopni, tworzenie krajowych ramowych struktur
kwalifikacji, a obecnie uniwersalnej ramowej struktury kwalifikacji. Te działania przyczyni si w
znacznym stopniu do rozszerzenia europejskiego rynku pracy we wszystkich krajach uczestnicz cych
w Procesie Bolo skim. Mo na stwierdzi , e pod wieloma wzgl dami Proces Bolo ski odgrywa istotn
rol w realizacji programu lizbo skiego w szerszym zakresie, wykraczaj cym poza granice Unii
Europejskiej.

5.3

Inicjatywy w ramach Procesu Kopenhaskiego

Na szczeblu politycznym Unii Europejskiej Rada Edukacji przyj ła 12 listopada 2003 r. Uchwał w
sprawie promowania szerszej europejskiej współpracy w dziedzinie kształcenia zawodowego.
Nast pnie, podczas nieformalnego posiedzenia ministrów w dniach 29-30 listopada 2003 r.,
uchwalona została Deklaracja Kopenhaska, w której przyj to te same zasady i priorytety dotycz ce
szerszej współpracy co w uchwale. Deklaracja zobowi zuje 31 krajów i partnerów społecznych do
podj cia jako priorytetowe nast puj cych działa :
Zbadania, jak mo na zwi kszy przejrzysto
i porównywalno
oraz ułatwi „przenoszenie” i
uznawanie kompetencji i/lub kwalifikacji pomi dzy ró nymi krajami i na ró nych poziomach poprzez
opracowanie poziomów odniesienia, wspólnych zasad certyfikacji i wspólnych mechanizmów,
wł cznie z systemem transferu punktów dla szkolnictwa zawodowego.
Do tego priorytetowego zadania powołano w listopadzie 2002 r. techniczn grup robocz , która miała
zaj
si transferem punktów w szkolnictwie zawodowym. Grupie zlecono m.in. przygotowanie
propozycji dotycz cych wspólnych poziomów odniesienia w kształceniu zawodowym. Grupa
opracowała szereg nast puj cych istotnych koncepcji zwi zanych z poziomami odniesienia:
>

pionowy wymiar o miu poziomów, z których ka dy jest podzielony na trzy pod-poziomy; wydaje
si , e pod-poziomy maj słu y jako narz dzie operacyjne, które pozwala oceni stopie
zgodno ci kwalifikacji z poziomem odniesienia, a tym samym wspiera pragmatyczne podej cie
oparte na zasadzie „najlepszego dopasowania”;

>

wymiar poziomy, w którym zostan umieszczone opracowywane obecnie prototypowe
deskryptory wiedzy, umiej tno ci i kompetencji, powi zane z szerokimi profilami zawodowymi lub
procesami pracy;

>

ogólne deskryptory odnosz ce si do istniej cych struktur kwalifikacji.

Warto zauwa y , e poziomy odniesienia odzwierciedlaj
szerokie rozumienie kształcenia
zawodowego, co obejmuje – zgodnie z podej ciem przyj tym przez wiele osób – kwalifikacje
uzyskiwane w szkolnictwie wy szym, okre lone z zawodowego punktu widzenia.
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Gruntowna ocena post pów w Procesie Kopenhaskim rozpocz ła si jesieni 2004 r. i zako czyła
przed spotkaniem ministrów zaanga owanych pa stw w Maastricht w grudniu 2004 r. Raport z oceny
zawiera raporty o post pach w kierunku realizacji celów lizbo skich w systemach kształcenia
zawodowego poszczególnych krajów oraz przedstawia innowacje w procesie nauczania i uczenia si ,
jak równie post py w kierunku budowania kompetencji pod k tem europejskiego rynku pracy.
Podczas spotkania w Maastricht ministrowie wydali komunikat, w którym oceniono post py i okre lono
priorytetowe dziedziny prac na najbli sze dwa lata. W ród tych uzgodnionych przez ministrów
priorytetów znalazło si m.in. opracowanie otwartej i elastycznej europejskiej ramowej struktury
kwalifikacji, opieraj cej si na zasadach przejrzysto ci i wzajemnego zaufania. Ministrowie uzgodnili
równie , e priorytetowe znaczenie b dzie miało opracowanie i wdro enie Europejskiego Systemu
Transferu Punktów dla szkolnictwa zawodowego.

5.4

W kierunku Europejskiej ramowej struktury kwalifikacji dla UE

Wcze niej wspomniano ju o tym, e we Wspólnym okresowym raporcie pt. „Edukacja 2010” Rada i
Komisja wezwały do opracowania europejskiej ramowej struktury, która miałaby stanowi wspólny
punkt odniesienia przy uznawaniu kwalifikacji.
Ponadto, podczas konferencji nt. „wspólnych kwestii w szkolnictwie wy szym i szkolnictwie
zawodowym”, która odbyła si pod patronatem Prezydencji irlandzkiej (marzec 2004), zalecono, by
prace nad Europejsk ramow struktur kwalifikacji były prowadzone w ramach programu „Edukacja
2010” z my l o powi zaniu ramowej struktury dla szkolnictwa zawodowego, opartej na wspólnych
poziomach odniesienia, z ramow struktur , któr opracowuje si obecnie dla Europejskiego Obszaru
Szkolnictwa Wy szego.
Na podstawie mandatu wynikaj cego ze Wspólnego okresowego raportu, w listopadzie 2004 r.
Komisja Europejska powołała grup ekspertów ds. Europejskiej ramowej struktury kwalifikacji, która
ma wykorzysta efekty prac w ramach Procesu Bolo skiego w szkolnictwie wy szym i Procesu
Kopenhaskiego w szkolnictwie zawodowym oraz uwzgl dni istniej ce ramowe struktury kwalifikacji i
kompetencji na szczeblu krajowym, europejskim i mi dzynarodowym; w tym kontek cie grupie
wyznaczono nast puj ce zadania:
>

jasne okre lenie koncepcyjnych podstaw Europejskiej ramowej struktury kwalifikacji;

>

wspomaganie Komisji w zbieraniu i analizie informacji przydatnych do opracowania Europejskiej
ramowej struktury kwalifikacji;

>

okre lenie najwa niejszych komponentów Europejskiej ramowej struktury kwalifikacji, a w
szczególno ci uwzgl dnienie funkcji i powi za mi dzy wspólnymi poziomami odniesienia,
efektami kształcenia, podstawowymi zasadami i instrumentami pomocniczymi;

>

współpraca z Komisj przy tworzeniu wst pnej wersji Europejskiej ramowej struktury kwalifikacji
do połowy kwietnia 2005 r., która ma by podstaw szerokich konsultacji z zainteresowanymi w
całej Europie;

>

wspomaganie Komisji w planowaniu i organizowaniu konsultacji w sprawie Europejskiej ramowej
struktury kwalifikacji, które maj zosta przeprowadzone w 2005 roku.

Utworzenie tej grupy ekspertów współpracuj cej z Komisj przy tworzeniu Europejskiej ramowej
struktury kwalifikacji jest bardzo pomocnym krokiem. Przewiduje si , e rozwi zania przedstawione w
niniejszym raporcie, oparte na „szerokim i gł bokim” konsensusie, znajd odzwierciedlenie w
podej ciach, które opracowuje Komisja, przygotowuj c sw propozycj Europejskiej ramowej struktury
kwalifikacji. Autorzy raportu maj nadziej , e ten raport b dzie stanowi istotny i cenny wkład w te
prace i posłu y za wzór dla propozycji Komisji Europejskiej. Istotne jest utrzymanie tej synergii, gdy
Komisja Europejska b dzie kontynuowa prace w tej dziedzinie. Na tym etapie przewiduje si , e
Komisja przygotuje wst pn propozycj przed spotkaniem ministrów w Bergen. Komisja planuje
przeprowadzi szerokie konsultacje przed wprowadzeniem Europejskiej ramowej struktury kwalifikacji
w 2007 r.
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5.5

Zako czenie

Przygotowuj c niniejszy raport, Grupa robocza uwzgl dniła szersze działania na szczeblu europejskim
w dziedzinie kształcenia przez całe ycie, którego integraln cz
stanowi studia wy sze, kolejne
działania podejmowane w ramach Procesu Lizbo skiego i z my l o realizacji powi zanych z nim
przyszłych celów systemów edukacji, jak równie prace w ramach Procesu Kopenhaskiego,
zmierzaj cego do rozszerzenia współpracy europejskiej w dziedzinie kształcenia zawodowego.
Program zmian realizowany w ramach wielu z tych przedsi wzi jest ci le powi zany z tego rodzaju
zmianami, jakich wymaga Proces Bolo ski, czego przykładem jest wprowadzanie krajowych
ramowych struktur kwalifikacji i uniwersalnej ramowej struktury kwalifikacji Europejskiego Obszaru
Szkolnictwa Wy szego. Z programu zmian wynika równie , e w krajowych ramowych strukturach
nale ałoby uwzgl dni kwalifikacje przyznawane w wyniku uznania kształcenia nieformalnego i
incydentalnego. Warto tak e zwróci uwag na to, e coraz cz ciej w centrum zainteresowania
znajduje si indywidualny student/ucz ca si osoba, a nie systemy i placówki kształcenia, co podwa a
zasadno
tradycyjnych linii podziału w obr bie ró nych poziomów kształcenia i mi dzy tymi
poziomami.
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6.

Wnioski

Niniejszy raport dotyczy opracowania uniwersalnej ramowej struktury kwalifikacji Europejskiego
Obszaru Szkolnictwa Wy szego. Opiera si on na zało eniu, e kwalifikacje to kwestia le ca przede
wszystkim w gestii poszczególnych krajów, e przedstawia si je w pierwszej kolejno ci w krajowych
ramowych strukturach oraz e takie krajowe ramowe struktury mog by wzajemnie powi zane
poprzez poł czenie z uniwersaln ramow struktur Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wy szego.
Grupa robocza wraz z panelem ekspertów, których BFUG zaprosiła do udziału w pracach,
przedstawiła szereg zalece i propozycji dotycz cych ramowej struktury kwalifikacji Europejskiego
Obszaru Szkolnictwa Wy szego oraz modelowe praktyki, które maj ułatwi opracowywanie
krajowych (lub równowa nych) ramowych struktur.
Zalecenia:
>

Ramowa struktura kwalifikacji w Europejskim Obszarze Szkolnictwa Wy szego powinna by
uniwersaln ramow struktur o du ym stopniu ogólno ci, która składa si z trzech głównych
cykli, a dodatkowo uwzgl dnia krótki cykl w ramach I cyklu lub w powi zaniu z I cyklem.

>

Ramowa struktura powinna obejmowa deskryptory cykli w postaci ogólnych deskryptorów
kwalifikacji, które mog słu y jako punkt odniesienia. Proponuje si , by:
>

jako deskryptory cykli w ramowej strukturze kwalifikacji Europejskiego Obszaru Szkolnictwa
Wy szego przyj
deskryptory dubli skie. Przedstawiaj one w sposób ogólny typowe
zakładane osi gni cia i umiej tno ci przypisane kwalifikacjom, które oznaczaj zako czenie
ka dego cyklu bolo skiego.

>

Za funkcjonowanie, aktualizowanie i dopracowywanie ramowej struktury odpowiada BFUG oraz
wszelkie inne struktury wykonawcze powołane w jej miejsce przez ministrów w celu prowadzenia
dalszych prac nad tworzeniem Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wy szego.

>

Wszyscy sygnatariusze powinni zako czy auto-certyfikacj do 2010 r.

Propozycje:
>

>

Wskazówki dotycz ce przedziału punktów ECTS, jaki wi e si na ogół z uko czeniem ka dego
cyklu:
>

Kwalifikacje krótkiego cyklu (w ramach I cyklu lub w powi zaniu z I cyklem) mog na ogół
obejmowa /stanowi odpowiednik ok. 120 punktów ECTS.

>

Kwalifikacje I cyklu mog na ogół obejmowa /stanowi odpowiednik 180-240 punktów ECTS.

>

Kwalifikacjom II cyklu przypisuje si na ogół 90-120 punktów ECTS; minimalnym wymogiem
na poziomie II cyklu powinno by uzyskanie 60 punktów ECTS.

>

Kwalifikacje III cyklu nie musz mie przypisanych punktów.

Kryteria weryfikowania zgodno ci krajowych ramowych struktur z ramow struktur Europejskiego
Obszaru Szkolnictwa Wy szego:
>

Krajow ramow struktur kwalifikacji absolwentów okre la ministerstwo odpowiedzialne w
danym kraju za szkolnictwo wy sze; ministerstwo wyznacza równie instytucj lub instytucje,
której/których zadaniem jest opracowanie ramowej struktury.

>

Kwalifikacje w krajowej ramowej strukturze s jasno i wyra nie powi zane z deskryptorami
kwalifikacji poszczególnych cykli w europejskiej ramowej strukturze.

>

Krajowa ramowa struktura i uj te w niej kwalifikacje s
kształcenia, a kwalifikacje s powi zane z punktami ECTS.

>

Procedury wł czania kwalifikacji do krajowej ramowej struktury s przejrzyste.

wyra nie oparte na efektach
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>

>

>

Krajowy system zapewniania jako ci w szkolnictwie wy szym odnosi si do krajowej ramowej
struktury kwalifikacji absolwentów i jest spójny z zapisami Komunikatu Berli skiego oraz
wszystkich kolejnych komunikatów uzgodnionych przez ministrów w ramach Procesu Bolo skiego.

>

We wszystkich Suplementach do Dyplomu znajduj si odno niki do krajowej ramowej
struktury i wszelkich powi za z europejsk ramow struktur .

>

Zobowi zania podmiotów krajowych wobec krajowej ramowej struktury zostały jasno
okre lone i opublikowane.

Ka dy kraj powinien po wiadczy zgodno
swej ramowej struktury z uniwersaln ramow
struktur , szczegółowe informacje o takiej auto-certyfikacji powinny zosta opublikowane, a autocertyfikacja powinna zosta przeprowadzona zgodnie z nast puj cymi procedurami:
>

Zgodno
krajowej struktury ramowej z europejsk struktur ramow po wiadczy/
zasadzie auto-certyfikacji wła ciwa instytucja/wła ciwe instytucje w danym kraju.

>

Proces auto-certyfikacji b dzie obejmował formalne zatwierdzenie przez instytucje
odpowiedzialne za zapewnianie jako ci w danym kraju, które s uznawane w ramach Procesu
Bolo skiego.

>

W procesie auto-certyfikacji b d uczestniczy mi dzynarodowi eksperci.

>

Auto-certyfikacja i potwierdzaj ca j dokumentacja b d odnosi si oddzielnie do ka dego z
przyj tych kryteriów, a informacje o auto-certyfikacji i dokumentacja zostan opublikowane.

>

Sie ENIC/NARIC b dzie prowadzi ogólnie dost pny wykaz pa stw, które przeprowadziły
auto-certyfikacj .

>

Przeprowadzenie auto-certyfikacji zostanie odnotowane w wydawanych nast pnie
Suplementach do Dyplomu w taki sposób, e przedstawione w nim b d powi zania mi dzy
krajow ramow struktur a europejsk ramow struktur .

Krajowe ramowe struktury powinny obejmowa
kształcenia nieformalnego i incydentalnego.

kwalifikacje, które uwzgl dniaj

Wskazówki dotycz ce modelowych praktyk, które ułatwiaj
nowych ramowych struktur kwalifikacji:

na

uznawanie

tworzenie dobrze funkcjonuj cych

>

Prace zmierzaj ce do stworzenia odpowiedniej krajowej ramowej struktury, obejmuj ce
opracowanie koncepcji i ocen , przynosz najlepsze efekty, gdy uczestnicz w nich wszystkie
zainteresowane instytucje i osoby zarówno z samego szkolnictwa wy szego, jak i spoza tego
rodowiska. Ramowe struktury dotycz ce szkolnictwa wy szego s w naturalny sposób powi zane
z kształceniem zawodowym i kształceniem policealnym/pomaturalnym, a w zwi zku z tym najlepiej
traktowa ich tworzenie jako „inicjatyw ogólnokrajow ”. Takie podej cie pozwala równie
uwzgl dni inne obszary edukacji poza szkolnictwem wy szym lub powi zania z tymi obszarami.

>

W ramowej strukturze kwalifikacji absolwentów nale y przedstawi jasno okre lony i uzgodniony
na szczeblu krajowym zestaw celów. W ramowej strukturze kwalifikacji warto uwzgl dni cykle
i/lub poziomy oraz powi za je z ukierunkowanymi na efekty wska nikami i/lub deskryptorami.
Ramowe struktury kwalifikacji absolwentów warto równie powi za bezpo rednio z systemami
akumulacji i transferu punktów.

>

W ramowych strukturach kwalifikacji absolwentów powinno si wyra nie powi za standardy
akademickie, krajowe i uczelniane systemy zapewniania jako ci oraz miejsce i poziom kwalifikacji
uznawanych w danym kraju – tak jak s one rozumiane przez społecze stwo. Je li
społecze stwo ma by przekonane o warto ci standardów akademickich, musi wiedzie , co
trzeba osi gn , aby uzyska ró ne kwalifikacje i tytuły w szkolnictwie wy szym.

W raporcie podkre lono, jak istotne znaczenie przy opracowywaniu krajowych ramowych struktur i
powi zanych z nimi instrumentów maj kompetencje poszczególnych krajów, a równocze nie jak
istotne jest uwzgl dnienie w tych pracach ramowej struktury Europejskiego Szkolnictwa Wy szego,
deskryptorów dubli skich i zalecanych przedziałów punktów ECTS jako „punktów odniesienia”.
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Zał cznik 1
Grupa robocza i eksperci
GRUPA ROBOCZA
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Awards Council, Irlandia

Nick Harris

Quality Assurance Agency for
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Uniwersytety, Wielka Brytania
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Gerard Madill

Uniwersytety, Szkocja

Anne-Katherine Mandrup
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Centrum
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Kwalifikacji Zagranicznych, Dania

Tue Vinther-Jørgensen

Du ski Instytut Oceny, Dania

Albin Gaunt

Ministerstwo Edukacji, Szwecja

Bastian Baumann

ESIB

Sjur Bergan

Rada Europy

Peter van der Hijden

Komisja Europejska, Dyrekcja ds.
Edukacji i Kultury

Robert Wagenaar

EUA

Stephen Adam

University of Westminster, Wielka
Brytania

Bryan Maguire

IADT, Dun Laoghaire, Irlandia
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Zał cznik 2
Zakres zada Grupy roboczej ds. uniwersalnej ramowej struktury kwalifikacji
Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wy szego
Wprowadzenie
19 wrze nia 2003 r. w Berlinie ministrowie odpowiedzialni za szkolnictwo wy sze podj li nast puj ce
postanowienia: „Ministrowie zach caj pa stwa członkowskie do opracowania ramowej struktury
porównywalnych i zgodnych ze sob kwalifikacji dla swych systemów szkolnictwa wy szego, w
których kwalifikacje nale ałoby opisa pod k tem nakładu pracy, poziomu, efektów kształcenia,
kompetencji i profilu. Zobowi zuj si równie do opracowania uniwersalnej ramowej struktury
kwalifikacji dla Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wy szego.
W ramach takich struktur tytułom zawodowym/stopniom powinno si przypisa ró ne efekty. I i II cykl
studiów powinny mie ró ne orientacje i ró ne profile, aby uwzgl dnia ró norodne potrzeby
indywidualne, wymogi akademickie i potrzeby rynku pracy. Tytuły zawodowe uzyskiwane po
uko czeniu I cyklu powinny umo liwia dost p – w sensie Lizbo skiej Konwencji o uznawaniu
kwalifikacji – do II cyklu. Tytuły zawodowe uzyskiwane po uko czeniu II cyklu powinny umo liwia
dost p do studiów doktoranckich.
Ministrowie wzywaj Grup ds. kontynuacji prac do zbadania, czy i w jaki sposób krótsze studia
mo na powi za z I cyklem ramowej struktury kwalifikacji dla Europejskiego Obszaru Szkolnictwa
Wy szego.”
W kontek cie kształcenia przez całe ycie ministrowie wezwali równie „instytucje i osoby, które
opracowuj ramowe struktury kwalifikacji dla Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wy szego, by
uwzgl dniły szereg ró nych elastycznych cie ek kształcenia, mo liwo ci i technik oraz wykorzystały
odpowiednio punkty ECTS.”
Zakres zada
Aby zrealizowa cele wytyczone przez ministrów, Grupie roboczej wyznacza si nast puj ce zadania:
-

okre lenie punktów odniesienia dla krajowych ramowych struktur kwalifikacji (pod k tem nakładu
pracy, poziomu, efektów kształcenia, kompetencji i profili), które mog ułatwi pa stwom
członkowskim stworzenie własnych ramowych struktur;

-

opracowanie uniwersalnej ramowej struktury kwalifikacji dla Europejskiego Obszaru Szkolnictwa
Wy szego;

-

okre lenie kluczowych zasad dotycz cych ramowych struktur kwalifikacji zarówno na szczeblu
krajowym, jak i na szczeblu europejskim.

Grupa robocza musi uwzgl dni inne dziedziny polityki, m.in. zagadnienia zwi zane z Procesem
Kopenhaskim i szerszy program działa w ramach Strategii Lizbo skiej, który został przedstawiony w
raporcie „Edukacja 2010”.
Grupa b dzie składa sprawozdania BFUG i udost pnia wszystkim członkom BFUG swoje materiały
robocze w sieci.
CZŁONKOWIE GRUPY ROBOCZEJ
Członkami Grupy roboczej s :
Mogens Berg, Dania (Przewodnicz cy)
Przewodnicz cy BFUG
Ian McKenna, Irlandia (po 1 lipca)
Jacques-Philippe Saint-Gerand, Francja
Éva Gonczi, W gry
Andrejs Rauhvargers, Łotwa.
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Zał cznik 3
Seminarium bolo skie nt. Struktur kwalifikacji w szkolnictwie wy szym w
Europie
27-28 marca 2003
Kopenhaga, Dania
ZALECENIA
Uczestnicy konferencji nt. Struktur kwalifikacji w europejskim szkolnictwie wy szym (Qualification
Structures in European Higher Education), zorganizowanej przez władze du skie w Kopenhadze w
dniach 27-28 marca 2003, sformułowali nast puj ce zalecenia:
1.

Ministrowie obraduj cy w Berlinie we wrze niu 2003 r. powinni zach ci wła ciwe władze
publiczne odpowiedzialne za szkolnictwo wy sze do opracowania krajowych ramowych struktur
kwalifikacji dla swych systemów szkolnictwa wy szego, z nale ytym uwzgl dnieniem ramowej
struktury kwalifikacji, która ma zosta opracowana dla Europejskiego Obszaru Szkolnictwa
Wy szego.

2.

Obraduj cych ministrów powinno si równie zach ci do zainicjowania prac nad uniwersaln
ramow struktur kwalifikacji dla Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wy szego, aby stworzy
strukturalne ramy, z którymi poszczególne kraje mogłyby powi za swe struktury, uwzgl dniaj c
przy tym nale ycie kontekst instytucjonalny, historyczny i krajowy.

3.

Na ka dym poziomie ramowych struktur tworz ce je kwalifikacje nale ałoby opisa pod k tem
nakładu pracy, poziomu, jako ci, efektów kształcenia i profilu. W ramowej strukturze
Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wy szego kwalifikacje powinno si opisa w sposób ogólny
(np. jako tytuły zawodowe I lub II cyklu), a nie za pomoc terminów specyficznych dla jednego lub
kilku krajowych systemów (np. tytuł zawodowy licencjata/in yniera lub magistra).

4.

W ramowych strukturach powinno si tak e opisa te kwalifikacje w odniesieniu do celów
kształcenia w szkolnictwie wy szym, uwzgl dniaj c w szczególno ci cztery nast puj ce
najwa niejsze cele studiów wy szych:
(I)

przygotowanie do pracy zawodowej,

(II)

przygotowanie do aktywnego ycia obywatelskiego w demokratycznym społecze stwie,

(III)

rozwój indywidualny,

(IV) tworzenie i aktualizowanie podstaw wiedzy na zaawansowanym poziomie.
5.

O ile na szczeblu krajowym ramowe struktury kwalifikacji powinny w miar mo liwo ci obejmowa
kwalifikacje na wszystkich poziomach, zaleca si , by – przynajmniej w pierwszym fazie – ramowa
struktura dla Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wy szego koncentrowała si na kwalifikacjach
uzyskiwanych w szkolnictwie wy szym oraz wszystkich kwalifikacjach umo liwiaj cych dost p do
studiów wy szych. W miar mo liwo ci ramowa struktura Europejskiego Obszaru powinna tak e
obejmowa kwalifikacje poni ej poziomu pierwszego tytułu zawodowego.

6.

W ramach ogólnych zasad dotycz cych struktur kwalifikacji poszczególne uczelnie powinny mie
znaczn swobod w projektowaniu swoich programów. Krajowe ramowe struktury kwalifikacji, jak
równie ramowa struktura Europejskiego Obszaru, powinny by zaprojektowane w taki sposób,
by wspomagały uczelnie w opracowywaniu programów nauczania i projektowaniu programów
studiów. Ramowe struktury kwalifikacji powinny ułatwia wł czanie interdyscyplinarnych
programów studiów wy szych.

7.

Agencje zajmuj ce si zapewnianiem jako ci powinny uwzgl dnia zało enia ramowych struktur
kwalifikacji w ocenie uczelni i/lub programów, a zakres, w jakim w uczelniach i/lub programach
realizuje si i osi ga cele ramowej struktury kwalifikacji danego kraju oraz ramowej struktury
Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wy szego, powinien by istotnym elementem ł cznego
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wyniku przeprowadzanej przez te agencje oceny. Uczelnie powinny równie uwzgl dni ramowe
struktury kwalifikacji w swych wewn trznych procedurach zapewniania jako ci. Równocze nie w
ramowych strukturach kwalifikacji cele jako ciowe powinno si zdefiniowa w taki sposób, by były
one powi zane z ocen jako ci.
8.

Wprawdzie ramowa struktura kwalifikacji Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wy szego powinna
znacznie upro ci uznawanie kwalifikacji w granicach tego obszaru, uznawanie powinno nadal
odbywa si zgodnie z Konwencj Rady Europy/UNESCO o uznawaniu kwalifikacji. Ministrowie
obraduj cy w Berlinie we wrze niu 2003 r. powinni w zwi zku z tym wezwa wszystkie pa stwastrony Procesu Bolo skiego do jak najszybszego ratyfikowania tej konwencji.

9.

Najwa niejsze grupy zainteresowanych w szkolnictwie wy szym w obr bie Europejskiego
Obszaru Szkolnictwa Wy szego powinno si zaprosi do udziału w dialogu na temat ramowej
struktury kwalifikacji dla Europejskiego Obszaru oraz zach ci do rozwa enia, w jaki sposób taka
ramowa struktura mogłaby upro ci uznawanie kwalifikacji. W rozwa aniach na temat krajowych
ramowych struktur warto uwzgl dni do wiadczenia zwi zane z innymi ramowymi strukturami.

10. Takie instrumenty słu ce przejrzysto ci jak Suplement do Dyplomu i ECTS powinno si
przeanalizowa , aby zagwarantowa , e przedstawione w nich informacje s wyra nie powi zane
z ramow struktur Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wy szego.
11. Na szczeblu poszczególnych krajów lub Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wy szego ramowe
struktury kwalifikacji powinny umo liwia wł czanie wspólnych tytułów zawodowych/stopni i
innych form ł czonych punktów, uzyskiwanych w uczelni macierzystej i innych uczelniach, jak
równie
punktów za uczestnictwo w innych odpowiednich programach lub zdobycie
do wiadczenia.
12. Ramowe struktury kwalifikacji na szczeblu poszczególnych krajów, jak równie Europejskiego
Obszaru Szkolnictwa Wy szego, powinny przyczynia si do zwi kszenia przejrzysto ci oraz
ci głego podnoszenia jako ci i rozwoju szkolnictwa wy szego w Europie.
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Zał cznik 4
Walidacja efektów wcze niejszych okresów nauki: do wiadczenia Francji –
prezentacja i ocena
[Cz

w j z. francuskim]

WALIDACJA EFEKTÓW WCZE NIEJSZYCH OKRESÓW NAUKI
ZASADY
Walidacja efektów wcze niejszych okresów nauki jest obecnie zagwarantowana prawnie w IX
rozdziale Kodeksu Pracy i Ustawie o edukacji.
Prawo przewiduje wydanie oficjalnego dokumentu, po wiadczaj cego wyniki pracy zawodowej (VAP)
lub innego rodzaju do wiadczenia (VAE), który stanowi zatwierdzon cze
dyplomu w systemie
szkolnictwa wy szego. W niektórych wypadkach tego rodzaju do wiadczenie mo e zosta
zatwierdzone w cało ci i uprawnia do pełnej certyfikacji i pełnego dyplomu.
Post powanie w takich wypadkach przebiega zgodnie ze stałymi, uregulowanymi prawnie
procedurami:
1º Rozporz dzenie 85-906 (z 23 sierpnia 1985 r.) uprawnia do wolnego wst pu na studia wy sze
nawet tych kandydatów, którzy nie posiadaj odpowiedniego, wydanego zgodnie z przepisami
dyplomu, je eli s oni w stanie potwierdzi do wiadczenie zawodowe zdobyte w trakcie
działalno ci wykonywanej za wynagrodzeniem lub bez wynagrodzenia. W niektórych wypadkach
do wiadczenie zawodowe mo na zast pi własnym do wiadczeniem, nabytym w inny sposób ni
poprzez nauk w szkole lub kształcenie w innej formie.
Uczelnia sprawdza cało ciowo wiedz , metody i umiej tno ci opanowane przez kandydata pod k tem
wymogów i zgodno ci ze swoimi akademickimi celami kształcenia.
2º Ustawa nr 2003-73, uchwalona 17 stycznia 2002 r., znana pod nazw ustawy na rzecz
modernizacji społecznej, i rozporz dzenie nr 2002-590, opublikowane 24 kwietnia 2002 r.,
umo liwia wydawanie cz ci dyplomu lub pełnego dyplomu kandydatom, który udokumentowali
co najmniej trzyletnie do wiadczenie zawodowe zwi zane z tre ci danego dyplomu. Ponadto
rozporz dzenie nr 2002-529 z 16 kwietnia 2002 r. umo liwia walidacj studiów wy szych
odbytych we Francji lub za granic .
Te dwa instrumenty prawne mo na stosowa ł cznie, aby zmniejszy maksymalnie wymiar studiów.
I w ko cu:
>

Na mocy rozporz dzenia nr 2001-274 i zarz dzenia z 30 marca 2001 r., w dziedzinie studiów
in ynierskich wprowadzono specjalne procedury walidacji wyników pracy zawodowej niektórych
kandydatów. Tytuł in yniera przyznaje si zwykle po pi ciu latach kształcenia w okre lonej
szkole; jest on we Francji gwarantowany przez pa stwo, a wydanie takiego dyplomu zatwierdza
Komisja ds. tytułu in yniera. Kandydaci, którzy nie kształcili si w takich szkołach, mog jednak
otrzyma pa stwowy tytuł in yniera, je eli maj co najmniej 35 lat i po wiadcz , e przez pi lat
pracowali jako „in ynier” w przedsi biorstwie pa stwowym lub prywatnym.

CELE
Przedstawione wy ej mechanizmy prawne i polityczne słu

nast puj cym celom:

1º Stworzenie pracownikom, którzy byli zmuszeni wcze nie rozpocz
prac zawodow , nowej
mo liwo ci uzyskania dyplomów i tytułów przyznawanych w systemie szkolnictwa wy szego.
2º Stworzenie kandydatom, którzy ponownie podejmuj studia, mo liwo ci zaoszcz dzenia czasu i
pracy dzi ki temu, e nie musz oni ponownie opanowywa ju przyswojonej wiedzy.
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3º Lepsze i bardziej racjonalne zaspokojenie potrzeb i ycze indywidualnych osób, pracodawców i
społecze stwa.
4º

ci lejsze powi zanie procesów nauczania i uczenia si
zawodowym.

o charakterze akademickim i

Ten instrument mo e zatem słu y jako narz dzie.
NARZ DZIE DLA PA STWOWYCH I PRYWATNYCH PRZEDSI BIORSTW
Walidacja efektów wcze niejszych okresów nauki potwierdza kształc c rol przedsi wzi
zawodowych oraz warto
wiedzy i umiej tno ci zdobywanych w pracy, poza wszelkimi formami
tradycyjnego kształcenia.
Walidacja efektów wcze niejszych okresów nauki jest zatem narz dziem słu
zarz dzania kadr do indywidualnych kompetencji.

cym dostosowywaniu

Walidacja efektów wcze niejszych okresów nauki pozwala „rozpoznawa ” indywidualne kompetencje i
uznawa ich warto w szerszych ramach zawodowych.
Walidacja efektów wcze niejszych okresów nauki ułatwia indywidualnym osobom pod
drog zawodow , awans lub zmian drogi zawodowej.

anie wybran

Walidacja efektów wcze niejszych okresów nauki pozwala szybciej i sprawniej wykonywa te
wszystkie działania, które s niezb dne, je li chcemy po wiadczy warto
praktycznego
do wiadczenia, które zdobyli my jako pracownicy, pod k tem pracy zawodowej.

© J.-Ph. Saint-Gérand
MENESR
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Zał cznik 5
Kilka przykładów krajowych ramowych struktur kwalifikacji w Europie
W czterech krajach/obszarach Europy ramowe struktury kwalifikacji opracowano zgodnie z
metodologi opart wyra nie na kompetencjach i efektach kształcenia. S to: Irlandia, Szkocja, Anglia,
Walia i Irlandia Północna (AWIP – ł cznie) oraz Dania. W gry opracowuj obecnie ramow struktur ,
a Szwecja dokonała przegl du tytułów zawodowych/stopni przyznawanych przez uczelnie.
Szwedzkiego przegl du nie uwzgl dniono w niniejszej analizie.
Celem niniejszej analizy jest wskazanie podobie stw i ró nic mi dzy czterema krajowymi ramowymi
strukturami kwalifikacji. Koncentruje si ona na podstawach ramowych struktur, ich celach, zakresie,
strukturze wewn trznej oraz takich elementach, które zostały wykorzystane do ich zbudowania, jak
cykle, poziomy, punkty i deskryptory.
Podstawy
W Anglii, Walii i Irlandii Północnej oraz Szkocji impulsem do opracowania ramowej struktury były
badania w szkolnictwie wy szym przeprowadzone w 1997 r. W Irlandii prace nad tworzeniem ramowej
struktury kwalifikacji zostały zainicjowane ustaw parlamentu. Natomiast na W grzech i w Danii prace
nad ramow struktur kwalifikacji zainspirował bezpo rednio Proces Bolo ski.
Jak wspomniano wy ej, irlandzka ramowa struktura została wprowadzona na mocy Ustawy o
kwalifikacjach (uzyskiwanych w ramach kształcenia ogólnego i zawodowego) z 1999 r. W gierska
ramowa struktura ma zosta wł czona do nowej ustawy o szkolnictwie wy szym. Pozostałe ramowe
struktury nie maj umocowania w przepisach prawnych.
Udział zainteresowanych
We wszystkich krajach/obszarach w tworzeniu ramowych struktur uczestniczyły placówki edukacyjne,
a w wi kszo ci krajów tak e inni zainteresowani, przy czym instytucje przyznaj ce kwalifikacje,
ucz ce si osoby, agencje zajmuj ce si zapewnianiem jako ci i akredytacj , stowarzyszenia
uczelniane, partnerzy społeczni i ministerstwa uczestniczyli w tych pracach w ró nym zakresie.
Cel
W ramowych strukturach podaje si szereg celów stanowi cych ich „racj bytu”:
>

informacja dla pracodawców i ogółu społecze stwa, np. o strukturze kwalifikacji i kompetencjach
absolwentów,

>

wskazówki dla ucz cych si osób dotycz ce np. cie ek i progresji w systemie edukacji,

>

uznawanie wcze niejszych okresów nauki, np. w powi zaniu z transferem punktów i w kontek cie
kształcenia przez cały ycie,

>

narz dzie dla placówek edukacyjnych wykorzystywane m.in. przy planowaniu programów
nauczania i opracowywaniu programów studiów,

>

porównywalno
i mobilno
zagranicznych uczelni,

>

zapewnianie jako ci, np. gdy ramowe struktury słu

mi dzynarodowa, np. w przypadku uznawania kwalifikacji z
za punkt odniesienia w ocenach.

Zakres
Ramowe struktury w Irlandii i Szkocji obejmuj cały sektor edukacji – od edukacji szkolnej do
doktoratu, natomiast pozostałe krajowe struktury nie obejmuj kwalifikacji poza sektorem szkolnictwa
wy szego. W gry zamierzaj rozszerzy zakres obecnego systemu na wszystkie kwalifikacje, które
mo na uzyska w systemie edukacji w tym kraju.
Ró nice dotycz równie rodzaju kwalifikacji, które uwzgl dnia si w ramowych strukturach. Struktury
w Danii oraz Anglii, Walii i Irlandii Północnej obejmuj wył cznie kwalifikacje prowadz ce do tytułu
zawodowego/stopnia lub dyplomu. Irlandzka struktura obejmuje wszystkie osi gni cia w nauce w
ramach kształcenia ogólnego i zawodowego, a szkocka struktura słu y równie uznawaniu efektów
kształcenia nie prowadz cego do tytułu zawodowego/stopnia. Ramowa struktura na W grzech mo e
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zawiera punkty odniesienia, które pozwalałyby umiejscawia kwalifikacje uzyskiwane w ramach
programów dalszego kształcenia zawodowego, ale na obecnym etapie uwzgl dnia wył cznie
kwalifikacje prowadz ce do tytułu zawodowego/stopnia.
Struktura wewn trzna
Wszystkie ramowe struktury s podzielone na poziomy i na ka dym poziomie rosn wymagania
dotycz ce efektów kształcenia. Na liczb poziomów maj wpływ ró nice w zakresie ramowych struktur
i strukturze systemu edukacji. Ramowe struktury, które obejmuj kwalifikacje uzyskiwane w szkołach,
w szkolnictwie zawodowym, w ró nych formach kształcenia policealnego (further education) i w
szkolnictwie wy szym, maj wi cej poziomów ni struktury obejmuj ce wył cznie szkolnictwo wy sze.
W szkolnictwie wy szym wyszczególnia si od 4 do 6 poziomów (zob.: tabela poni ej).
Tabela 1 – Liczba poziomów w krajowych ramowych strukturach kwalifikacji
Dania

Anglia, Walia i
Irlandia Płn.

W gry

Irlandia

Szkocja

Poziomy poza
szk. wy szym

0

0

0

5

6

Poziomy I cyklu

2

3

2

3

4

Poziomy II cyklu

1

1

1

1

1

Poziomy III cyklu

1

1

1

1

1

Ł cznie

4

5

4

10

12

W w gierskiej i du skiej ramowej strukturze poziomy s powi zane z cyklami zdefiniowanymi w
Procesie Bolo skim (I, II i III cykl). W w gierskiej strukturze cztery istniej ce poziomy s powi zane z
trzema cyklami bolo skimi. W pierwotnej ramowej strukturze w Danii funkcjonuj jedynie dwa poziomy,
poniewa poziomu doktoratu nie wyszczególniono jeszcze jako niezale nego cyklu, gdy opracowywana
była pierwsza wersja struktury. W tabeli 1 du ski doktorat umieszczono na poziomie III cyklu. Jak wynika
z tabeli 1, mo liwe jest powi zanie wszystkich ramowych struktur z cyklami bolo skimi.
Deskryptory poziomów
W wi kszo ci ramowych struktur podano deskryptory poziomów, które przedstawiaj zakładane efekty
kwalifikacji na danym poziomie. Niektóre deskryptory poziomów pełni funkcj „wspólnych
mianowników” dla kwalifikacji na okre lonym poziomie, tj. minimalnych standardów. Inne deskryptory
poziomów przedstawiaj cały szereg efektów i nie zakłada si , e ka da kwalifikacja b dzie czy
powinna zawiera wszystkie cechy przedstawione w deskryptorze poziomu.
W szkockiej ramowej strukturze ka dy poziom jest opisany za pomoc charakterystycznych efektów
ogólnych w pi ciu nast puj cych szerokich obszarach: 1) wiedza i rozumienie, 2) praktyka, 3) ogólne
umiej tno ci poznawcze, 4) umiej tno ci komunikacji, liczenia i obsługi komputera oraz 5)
samodzielno , odpowiedzialno i praca z innymi.
W irlandzkiej ramowej strukturze wska niki poziomu s równie ogólnymi deskryptorami efektów
kształcenia. Deskryptory to szereg standardów dotycz cych wiedzy, umiej tno ci i kompetencji.
Zdefiniowano 8 nast puj cych pod-kategorii: szeroko i rodzaj (wiedza), rozpi to i selektywno
(praktyczna wiedza i umiej tno ci), kontekst, rola i umiej tno ci uczenia si
oraz
zrozumienie/przenikliwo (kompetencja).
W w gierskiej strukturze stosowane b d ogólne deskryptory oparte na deskryptorach dubli skich
dla ka dego poziomu. S dwa rodzaje deskryptorów: efekty kształcenia i ogólne kompetencje.
Kwalifikacje (tytuły zawodowe/stopnie, dyplomy, wiadectwa)
We wszystkich pi ciu ramowych strukturach ka demu poziomowi przypisano jedn lub wi cej
kwalifikacji. Generalnie, najwi cej kwalifikacji jest przypisanych do poziomów I cyklu, mniej do
poziomów II cyklu, a jedna do poziomu odpowiadaj cego III cyklowi. Ró nice w liczbie kwalifikacji
przedstawiono w tabeli 2 poni ej.
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Tabela 2 – Liczba kwalifikacji w krajowych ramowych strukturach
Dania

Anglia, Walia i
Irlandia Płn.

W gry

Irlandia

Szkocja

Ł czna liczba
kwalifikacji

8

5

Jeszcze nie
przypisane*

15

?

Kwalifikacje w
szk. wy szym

8

5

Jeszcze nie
przypisane*

7

?

* W ramach trwaj cych obecnie na W grzech prac rodzaje kwalifikacji nie zostały jeszcze okre lone i opisane.

Wi kszo
ramowych struktur zawiera ogólne deskryptory rodzajów kwalifikacji. Stanowi one
poł czenie deskryptorów efektów kształcenia z deskryptorami faktograficznymi i ukierunkowanymi na
nakłady, np. zwi zanymi z programem studiów. W niektórych ramowych strukturach opisano jedynie
najwa niejsz kwalifikacj na ka dym poziomie, natomiast inne przedstawiaj wszystkie uwzgl dnione
w strukturze rodzaje kwalifikacji.
W Irlandii opracowano i opublikowano deskryptory dla ka dego z 15 głównych rodzajów kwalifikacji.
Oprócz 8 pod-kategorii, za pomoc których okre la si wiedz , umiej tno ci i kompetencje na ka dym
poziomie, w opisie kwalifikacji podaje si nazw , klas w ramach rodzaju, cel, poziom i wymiar oraz
przedstawia mo liwo ci progresji, zmiany cie ki i powi zania z innymi kwalifikacjami.
W Danii deskryptory efektów kształcenia zostały podzielone na 3 pod-kategorie kompetencji:
kompetencje umysłowe, kompetencje zawodowe i akademickie oraz kompetencje praktyczne. Oprócz
tych 3 pod-kategorii ka dy rodzaj kwalifikacji jest opisany pod k tem profilu kompetencji i aspektów
formalnych.
Irlandzka ramowa struktura wyró nia si tym, e wyodr bniono w niej cztery ró ne rodzaje (klasy)
kwalifikacji:
>

główne rodzaje kwalifikacji (najwa niejsza klasa kwalifikacji),

>

dodatkowe rodzaje kwalifikacji (uznawanie w przypadku ucz cych si osób, które osi gn ły
szereg efektów kształcenia, ale nie to konkretne poł czenie efektów kształcenia, którego wymaga
główny rodzaj kwalifikacji);

>

rodzaje kwalifikacji słu cych specjalnym celom (specyficzne, stosunkowo w skie kwalifikacje,
np. wiadectwo uzyskiwane w ramach programu Safe Pass),

>

uzupełniaj ce rodzaje kwalifikacji (w przypadku kształcenia stanowi cego „dodatek” do wcze niej
uzyskanej kwalifikacji).

Ta szczegółowa struktura ma umo liwi uznawanie wszelkiego rodzaju kształcenia, wł cznie z
kwalifikacjami uzyskiwanymi dzi ki nabyciu do wiadczenia w miejscu pracy czy w innych
nieformalnych rodowiskach.
W pozostałych czterech krajowych ramowych strukturach wyst puj tylko te rodzaje kwalifikacji, które
w terminologii irlandzkiej okre la si jako „główne”. W Szkocji planuje si obecnie nało enie na
ramow struktur „map” kwalifikacji okre lonych przez inne instytucje i organizacje, np. organizacje
zawodowe i organy statutowe pracodawców.
Kwalifikacje maj ce nazwy własne w poszczególnych dziedzinach/na poszczególnych kierunkach
studiów nie zostały wł czone do adnej z krajowych ramowych struktur kwalifikacji.
Progresja i punkty
Jedynie w szkockiej Ramowej strukturze punktów i kwalifikacji uwzgl dniono warto ci punktowe dla
celów transferu. Szkocka struktura przedstawia nie tylko poziomy efektów kształcenia, ale tak e
wymiar tych efektów za pomoc punktów. Punkty mog ułatwi ucz cym si osobom „transfer” mi dzy
programami, ale to instytucje przyznaj ce kwalifikacje okre laj , ile punktów mo na przenie
do
prowadzonych przez nie programów.
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Zał cznik 6
Od I cyklu (np. studiów licencjackich/in ynierskich) przez II cykl (np. studia
magisterskie) do doktoratu:
Ró nice/”etapowe zmiany” w odpowiednich deskryptorach dubli skich35
[wł cznie z kwalifikacjami „krótkiego cyklu” w ramach I cyklu]
Deskryptory dubli skie okre laj w sposób ogólny typowe zakładane osi gni cia i umiej tno ci
przypisane kwalifikacjom, które oznaczaj zako czenie ka dego cyklu bolo skiego.
Nie maj one charakteru normatywnego, nie wyznaczaj progowych czy minimalnych wymaga i nie
stanowi wyczerpuj cej listy; mo na je uzupełni lub zast pi podobnymi lub równowa nymi
wyró nikami.
Deskryptory maj definiowa charakter całej kwalifikacji.
Deskryptory nie s specyficzne dla okre lonych przedmiotów, a ich zastosowanie nie ogranicza si do
dziedzin kształcenia akademickiego czy zawodowego. W odniesieniu do poszczególnych dyscyplin
deskryptory nale y interpretowa w kontek cie merytorycznym i j zykowym danej dyscypliny. W miar
mo liwo ci powinno si je opatrzy odno nikami do zakładanych osi gni /kompetencji, które zostały
opublikowane przez odpowiednie rodowiska naukowe i/lub praktyków.

Po uko czeniu danego cyklu studenci b d
nast puj c wiedz i umiej tno ciami:
wiedza i zdolno

posiadali/b d

mogli wykaza

si

rozumienia ...

36

[krótki cykl ... w danej dziedzinie studiów, której podbudow stanowi kształcenie ogólne na poziomie
rednim i która jest na ogół na poziomie wykładanym w zaawansowanych
podr cznikach]
I cykl ...
[która jest] na poziomie wykładanym w zaawansowanych podr cznikach, ale obejmuje
równie pewne aspekty kształtowane pod wpływem znajomo ci najnowszych
osi gni w danej dziedzinie studiów...,
II cykl ...
stwarza podstawy do wykazania si lub umo liwia wykazanie si oryginalno ci przy
opracowywaniu i/lub stosowaniu koncepcji, ... cz sto w ramach bada 37...,
Doktorat ...
[obejmuje] usystematyzowan wiedz z danej dziedziny studiów oraz umiej tno
stosowania metod bada * zwi zanych z t dziedzin ;

35

Zob.: www.jointquality.org
Krótki cykl: Pewne kwalifikacje przyznaje si studentom po uko czeniu programu studiów w ramach I cyklu
bolo skiego, które nie stanowi jednak pełnego I cyklu. Takie programy mog przygotowywa studentów do
podj cia pracy, a równocze nie przygotowywa i umo liwia dost p do studiów prowadz cych do uko czenia I
cyklu. Takie kwalifikacje okre la si jako „kwalifikacje krótkiego cyklu studiów wy szych” (w ramach I cyklu). W
krajowych systemach mog istnie ró ne kwalifikacje w ramach I cyklu. Ten deskryptor jest przewidziany dla tego
rodzaju kwalifikacji, które wyst puj powszechnie i odpowiadaj cz sto ok. 120 punktom ECTS lub równowa nej
warto ci punktowej.
37
Badania: Tego terminu u ywa si w szerokim znaczeniu, obejmuj cym szereg czynno ci, które wspieraj
oryginalne i innowacyjne prace we wszystkich dziedzinach działalno ci naukowej, zawodowej i technologicznej,
wł cznie z naukami humanistycznymi oraz sztuk tradycyjn , sztuk widowiskow i innymi dziedzinami
twórczo ci artystycznej. Nie u ywa si go w ograniczonym czy w skim znaczeniu i nie dotyczy on wył cznie
tradycyjnej „metody naukowej”.
36
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wykorzystywanie w praktyce wiedzy i zdolno ci rozumienia ...
[krótki cykl ...
I cykl ...
II cykl ...

cz sto w kontek cie zawodowym],
[poprzez] konstruowanie i podtrzymywanie argumentacji ...,
[poprzez] umiej tno ci rozwi zywania problemów w nowych lub nieznanych
rodowiskach w ramach szerszych (lub wielodyscyplinarnych) kontekstów ...,
Doktorat ...
[poprzez] umiej tno opracowywania koncepcyjnego, projektowania, wykonywania i
dostosowywania koncepcji obszernych bada * zgodnie z zasad
naukowej
integralno ci ...,
[dzi ki czemu] wnie li wkład [w badania], który rozszerza granice wiedzy, poprzez opracowanie
obszernego materiału, z którego cz
zasługuje na recenzowan przez innych naukowców publikacj
w kraju lub za granic ;
umiej tno
[krótki cykl ...
I cykl ...
II cykl ...
Doktorat ...
umiej tno
[krótki cykl ...
I cykl ...
II cykl ...
Doktorat ...

oceny i formułowania s dów ...
[umiej tno ] wyszukiwania i wykorzystywania danych do formułowania odpowiedzi
na dobrze zdefiniowane konkretne i abstrakcyjne problemy]
[poprzez] zbieranie i interpretowanie odpowiednich danych ...,
[umiej tno ] ł czenia posiadanych wiadomo ci w spójn cało i radzenia sobie ze
zło ono ci oraz formułowania s dów na podstawie niepełnych danych ...,
[poprzez] krytyczn analiz , ocen oraz syntez nowych i zło onych koncepcji;
prezentowania ...:
swojego punktu widzenia, swoich umiej tno ci i działa
w kontaktach z
kolegami/współpracownikami, przeło onymi i klientami]
informacji, koncepcji, problemów i rozwi za ...,
swoich wniosków oraz wiedzy i racjonalnych przesłanek, które stanowi ich podstaw ,
specjalistom i odbiorcom spoza grona specjalistów ...,
swej fachowej wiedzy i umiej tno ci kolegom/współpracownikom, szerszemu gronu
naukowców i ogółowi społecze stwa;

umiej tno ci uczenia si ...
[krótki cykl ... niezb dne do podj cia dalszych studiów, które wymagaj pewnej samodzielno ci]
I cykl ...
niezb dne do podj cia dalszych studiów wymagaj cych du ej samodzielno ci ...,
II cykl ...
niezb dne do studiowania w sposób, który mo e wymaga znacznej samodzielno ci
w ukierunkowaniu kształcenia i samym procesie kształcenia ...,
Doktorat ...
dzi ki którym powinni by w stanie przyczynia si , w ramach działalno ci naukowej i
zawodowej, do post pu technicznego, społecznego lub kulturalnego w społecze stwie
opartym na wiedzy.
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Zał cznik 7
Konferencja bolo ska nt. Ramowych struktur kwalifikacji
Kopenhaga/Strasburg, 18 stycznia 2005

KONFERENCJA BOLO SKA NT. RAMOWYCH STRUKTUR KWALIFIKACJI
Ministerstwo Nauki, Techniki i Innowacji, Dania
Kopenhaga, 13-14 stycznia 2005

RAPORT SPRAWOZDAWCY OGÓLNEGO
Sjur Bergan
Rada Europy
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UWAGI WST PNE
Przypomina mi si gazetka studencka w mojej uczelni38, która wiele lat temu przedstawiła typow
notk z podzi kowaniami i wyja nieniami zamieszczan w publikacjach naukowych wraz z
tłumaczeniem na j zyk potoczny. Jedno z tych ogólnych stwierdze brzmiało: „Podzi kowania nale
si Smithowi za pomoc i Jonesowi za cenny wkład w dyskusje”, co zostało przetłumaczone jako
„Smith wykonał cał prac , a Jones wyja nił mi, o co w tym wszystkim chodziło”. Nie zamierzam z
pewno ci odgrywa roli Jonesa, ale postaram si przyj
podej cie analityczne, które – mam
nadziej – pozwoli wyja ni najwa niejsze zagadnienia i zarysowa wszystkie kwestie, co do których
mog wyst powa istotne ró nice zda . Nie twierdz te , e raport daje pełny przegl d wyst pie i
dyskusji podczas tej konferencji, która zgromadziła około 140 uczestników z 14 krajów. Niemniej
jednak zaproponowano w nim szereg zalece z konferencji.
Czytelnicy, którzy nie mogli wzi
udziału w konferencji, nie dowiedz si zatem z raportu o
wszystkim, co miało tu miejsce. Mam jednak nadziej , e raport przedstawia najwa niejsze wyniki
konferencji w taki sposób, e ci czytelnicy zorientuj si w najwa niejszych kwestiach, b d chcieli
przeanalizowa dokumenty ródłowe, a mo e nawet b d ałowali, e nie byli obecni39.
DLACZEGO TU JESTE MY
Jak to zdarza si cz sto we współczesnym wiecie, wszystko zacz ło si od konferencji. Prawie dwa
lata temu, 27 i 28 marca 2003 r., wiele osób zaanga owanych w Proces Bolo ski zebrało si w
Kopenhadze na konferencji dotycz cej struktur kwalifikacji w Europie.
Oczywi cie o koncepcji ramowych struktur kwalifikacji nie wspomniano po raz pierwszy dopiero
podczas tej konferencji40. Jak wykazał Stephen Adam w swym znakomitym raporcie wprowadzaj cym,
ramowe struktury kwalifikacji funkcjonowały ju w Danii, Irlandii i Wielkiej Brytanii. W Wielkiej Brytanii
istniały nawet dwie odr bne ramowe struktury: jedna dla Szkocji, a druga dla Anglii, Walii i Irlandii
Północnej.
Jednak dla wielu uczestników „pierwsza konferencja kopenhaska” była wprowadzeniem w
problematyk ramowych struktur kwalifikacji i nadała bieg wielu sprawom. Niew tpliwie przekonała
wielu uczestników o tym, e ramowe struktury kwalifikacji s przydatn koncepcj , poniewa w ci gu
roku od czasu konferencji inne kraje, m.in. Niemcy, W gry i Finlandia, przyst piły do prac nad
własnych krajowymi ramowymi strukturami kwalifikacji. W europejskim szkolnictwie wy szym pojawił
si te nowy akronim – angielski skrót „QF” (qualification(s) framework – ramowa struktura
kwalifikacji), którego zacz to u ywa niemal tak powszechnie jak „QA” (quality assurance –
zapewnianie jako ci), cz sto z zało eniem, e adnego z nich nie trzeba dokładniej wyja nia .
Po drugie, „pierwsza konferencja kopenhaska” nadała te bieg wielu sprawom w całym Europejskim
Obszarze Szkolnictwa Wy szego. Zalecenia z konferencji zostały dobrze przyj te przez Bologna
Follow Up Group – BFUG (Grup ds. kontynuacji prac Procesu Bolo skiego) i stały si podstaw
nast puj cego stwierdzenia w Komunikacie Berli skim ministrów:
„Ministrowie zach caj pa stwa członkowskie do opracowania ramowej struktury porównywalnych i
zgodnych ze sob kwalifikacji dla swych systemów szkolnictwa wy szego, w których kwalifikacje
nale ałoby opisa pod k tem nakładu pracy, poziomu, efektów kształcenia, kompetencji i profilu.
Zobowi zuj
si
równie
do opracowania uniwersalnej ramowej struktury kwalifikacji dla
Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wy szego.

38

Universitas – gazetka studencka na Uniwersytecie w Oslo.
Nale ałoby równie zamie ci tu dwie uwagi redakcyjne. W niniejszym raporcie przyj to standardow
ameryka sk
wersj pisowni j zyka angielskiego, poniewa t
wersj sprawozdawca posługuje si
najswobodniej. Nie jest to oczywi cie ocena warto ciuj ca, lecz sprawa indywidualnego wyboru, a ktokolwiek inny
mógłby wybra inn wersj angielskiego. Cytaty zostały podane w oryginalnej pisowni. Po drugie, wychodz c z
zało enia, e nazw własnych nie tłumaczy si wcale łatwiej ni nazw poszczególnych kwalifikacji, nazwy
wszystkich miejscowo ci podano w oryginalnym brzmieniu.
40
W niniejszym raporcie [w angielskiej wersji raportu – przyp. tłum.] u ywa si terminu „qualifications framework”.
Niektórzy uczestnicy konferencji wol termin „framework of qualifications”, natomiast inni, wł cznie z autorem
raportu, uwa aj , e nie ma wła ciwie ró nicy mi dzy tymi dwoma terminami, i wol krótsz wersj .
39
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W ramach takich struktur tytułom zawodowym/stopniom powinno si przypisa ró ne efekty. I i II cykl
studiów powinny mie ró ne orientacje i ró ne profile, aby uwzgl dnia ró norodne potrzeby
indywidualne, wymogi akademickie i potrzeby rynku pracy. Tytuły zawodowe uzyskiwane po
uko czeniu I cyklu powinny umo liwia dost p – w sensie Lizbo skiej Konwencji o uznawaniu
kwalifikacji – do II cyklu. Tytuły zawodowe uzyskiwane po uko czeniu II cyklu powinny umo liwia
dost p do studiów doktoranckich.
Ministrowie wzywaj Grup ds. kontynuacji prac do zbadania, czy i w jaki sposób krótsze studia
mo na powi za z I cyklem ramowej struktury kwalifikacji dla Europejskiego Obszaru Szkolnictwa
Wy szego.”
Innymi słowy, ministrowie zobowi zali si do wykonania dwóch odr bnych, ale wzajemnie
powi zanych zada : opracowania uniwersalnej ramowej struktury kwalifikacji dla Europejskiego
Obszaru Szkolnictwa Wy szego i stworzenia ramowych struktur w swoich krajach.
To pierwsze zobowi zanie ministrów jest głównym powodem, dla którego znale li my si znów w
Kopenhadze, aby dyskutowa o ramowych strukturach kwalifikacji. Jak przypomniał nam René Bugge
Bertramsen w uwagach wst pnych, przedstawionych w imieniu du skiego Ministra Nauki, Techniki i
Innowacji, Helge Sander, ta konferencja jest równie spełnieniem obietnicy zło onej podczas
konferencji berli skiej w 2003 r. Podczas tego spotkania, które było wielkim krokiem naprzód, je li
chodzi o wyra niejsze ukierunkowanie Procesu Bolo skiego, du ski minister obiecał swym kolegom,
e Dania – u ywaj c słów Ministra – „doło y szczególnych stara , aby posun ły si naprzód prace
nad teoretycznymi podstawami i praktycznym zastosowaniem ramowych struktur kwalifikacji”. Obecna
konferencja i raport opracowany pod kierownictwem Mogensa Berga stanowi z pewno ci spełnienie
obietnicy, jak du ski minister zło ył swym kolegom.
BFUG, która wiernie interpretuje i ci le wykonuje instrukcje ministrów, powołała grup robocz w celu
opracowania projektu uniwersalnej ramowej struktury kwalifikacji. Grupie przewodniczył Mogens Berg
z du skiego Ministerstwa Nauki, Techniki i Innowacji, który przedstawił raport stanowi cy
najwa niejszy dokument niniejszej konferencji. W ten sposób przechodzimy do sedna sprawy.
Podkre laj c fundamentalne znaczenie „pierwszej konferencji kopenhaskiej”, trzeba te zwróci
uwag na to, e tworzenie ramowych struktur kwalifikacji jest całkowicie zgodne z kilkoma kierunkami
działa w Procesie Bolo skim i przyczynia si do osi gni cia wytyczonych w nich celów, oraz e w
tych pracach wykorzystuje si równie wyniki szeregu innych „seminariów bolo skich”, które odbyły
si przed konferencj w marcu 2003 r. i po tej konferencji. S to m.in.:
>

dwa helsi skie seminaria nt. tytułów zawodowych licencjata/in yniera i magistra zorganizowane
przez władze fi skie, odpowiednio, w 2001 i 2003 r.,

>

seminarium nt. problematyki uznawania w Procesie Bolo skim zorganizowane przez Rad
Europy i władze portugalskie w Lizbonie w 2002 r.,

>

seminarium pt. „ECTS – Wyzwanie dla uczelni” (ECTS – a Challenge for Institutions)
zorganizowane przez European University Association i władze szwajcarskie w Zurychu w 2002 r.,

>

seminarium pt. „Uznawanie i systemy punktowe w kontek cie kształcenia przez całe ycie”
(Recognition and Credit Systems in the Context of Lifelong Learning) zorganizowane przez
władze czeskie w Pradze w 2003 r.,

>

dwa seminaria nt. wspólnych tytułów zawodowych/stopni zorganizowane przez władze szwedzkie
w Sztokholmie w 2002 i 2004 r., jak równie seminarium nt. programów zintegrowanych
zorganizowane przez władze włoskie w Mantui w 2003 r.,

>

seminarium nt. efektów kształcenia zorganizowane w Edynburgu w 2004 r.,

>

rosyjskie seminarium pt. „Tytuł licencjata/in yniera: Co to jest? (Bachelor’s Degree: What is it?)
zorganizowane w Sankt Petersburgu w listopadzie 2004 r.,

>

seminarium pt. „Doskonalenie systemu uznawania tytułów zawodowych/stopni i okresów studiów”
(Improving the Recognition System of Degrees and Periods of Study) zorganizowane przez
władze łotewskie i Rad Europy w Rydze w 2004 r.,

66

>

seminarium pt. „Odpowiedzialno publiczna za szkolnictwo wy sze i badania naukowe” (Public
Responsbility for Higher Education and Research) zorganizowane przez Rad Europy w
Strasburgu w 2004 r.

Nale y tu równie odnotowa wkład szeregu innych konferencji i inicjatyw, m.in. prac sieci Joint
Quality Initiative i projektu „Tuning”, oraz krajów, które ju opracowały lub obecnie opracowuj własn
ramow struktur kwalifikacji.
O RAMOWYCH STRUKTURACH I RAMOWEJ STRUKTURZE
Niełatwo jest dyskutowa o uniwersalnej ramowej strukturze kwalifikacji Europejskiego Obszaru
Szkolnictwa Wy szego, nie odwołuj c si przy tym do krajowych ramowych struktur, i to warto w tym
miejscu wyra nie stwierdzi . Krajowe ramowe struktury s pod wieloma wzgl dami najbli sze realiom
„eksploatacyjnym” i stanowi „własno ” krajowych systemów, które za nie odpowiadaj . To wła nie te
ramowe struktury b d ostatecznie decydowa o tym, jakie kwalifikacje b d uzyskiwa studenci/
ucz ce si osoby i jak b d „porusza si ” mi dzy ró nymi kwalifikacjami w obr bie systemu. Celowo
u ywam tu terminu „poruszanie si ”, a nie „post p/progresja”, poniewa ten drugi termin kojarzy si
cz sto wył cznie z „posuwaniem si w gór ”. W obr bie ramowej struktury studenci/ucz ce si osoby
mog jednak rozszerza swe kompetencje, uzyskuj c kolejne kwalifikacje na tym samym czy nawet
ni szym poziomie, jak równie na wy szym poziomie.
Grupa robocza definiuje krajow
nast puj cy sposób:

ramow

struktur

kwalifikacji (w szkolnictwie wy szym) w

Jednolity opis, na szczeblu krajowym lub poziomie całego systemu edukacji, który jest
zrozumiały w skali mi dzynarodowej, pozwala opisa i powi za ze sob w sposób spójny
wszystkie kwalifikacje i inne osi gni cia w ramach kształcenia w szkolnictwie wy szym oraz
okre la zale no ci pomi dzy kwalifikacjami uzyskiwanymi w szkolnictwie wy szym41.
Krajowe ramowe struktury kwalifikacji opisuj zatem kwalifikacje w obr bie danego systemu edukacji i
ich wzajemne powi zania. Jak przedstawiono w raporcie Grupy roboczej i wspomniano ju podczas
„pierwszej konferencji kopenhaskiej”, uwzgl dnia si w nich:
>

efekty kształcenia, wł cznie z kompetencjami,

>

poziom,

>

nakład pracy i punkty,

>

profil,

>

jako

i zapewnianie jako ci.

Uniwersalna ramowa struktura kwalifikacji Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wy szego mo e by dla
wi kszo ci studentów/ucz cych si osób nieco trudniejsza do wykorzystania w praktyce ni krajowe
ramowe struktury, ale ma niemniejsze znaczenie. Stanowi ona drug warstw w tym, co Mogens Berg,
prezentuj c raport Grupy roboczej, nazwał architektur dwuwarstwow . To wła nie ta ramowa struktura
b dzie ułatwia poruszanie si nie tylko pomi dzy ró nymi kwalifikacjami w obr bie jednego systemu,
ale tak e pomi dzy systemami42. Jak stwierdził Per Nyborg, szef Sekretariatu Procesu Bolo skiego,
podczas dyskusji plenarnej, studenci nie b d przechodzi z krajowego systemu edukacji do systemu
europejskiego, lecz z jednego do drugiego krajowego systemu. Istotne znaczenie ma tak e to, e
uniwersalna ramowa struktura kwalifikacji Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wy szego b dzie
prawdopodobnie „wizytówk ” „kwalifikacji bolo skich” dla reszty wiata. Temu aspektowi po wi cono
niestety podczas konferencji zbyt mało uwagi – podobnie jak w całym Procesie Bolo skim.
41

Grupa robocza Procesu Bolo skiego ds. ramowych struktur kwalifikacji: „Report on a Framework for
Qualifications of the European Higher Education Area” (Raport w sprawie ramowej struktury kwalifikacji
Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wy szego) (grudzie 2004), rozdział 2.1, str. 14. Niniejszy raport odwołuje
si do „seminaryjnej wersji” tego raportu, w której ponumerowano poszczególne ust py. Opublikowana została
równie wersja bez numerowanych ust pów.
42
Kwestia uznawania kwalifikacji i wpływu ramowych struktur kwalifikacji na uznawanie została omówiona w
raporcie Stephena Adama z seminarium bolo skiego pt. Doskonalenie systemu uznawania tytułów
zawodowych/stopni i okresów studiów (Improving the Recognition System of Degrees and Periods of Studies),
zorganizowanego przez władze łotewskie i Rad Europy w Rydze w dniach 3-4 grudnia 2004; zob.:
http://www.aic.lv/rigaseminar/.
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W tym miejscu warto przytoczy definicj ramowej struktury kwalifikacji Europejskiego Obszaru
Szkolnictwa Wy szego podan przez Grup robocz :
Uniwersalna ramowa struktura, która przedstawia w sposób przejrzysty zale no ci pomi dzy
krajowymi ramowymi strukturami kwalifikacji uzyskiwanych w szkolnictwie wy szym w Europie
i kwalifikacjami, które one zawieraj . Jest to mechanizm ł cz cy krajowe ramowe struktury43.
Trzeba równie podkre li , e uniwersalna struktura Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wy szego
stanowi ogólnie zarysowan struktur , w ramach której b d budowane przyszłe krajowe struktury
kwalifikacji „w nowym stylu”44. Mo na oczywi cie opracowa tak krajow ramow struktur , w której
nie wspomina si w ogóle o punktach, nakład pracy jest okre lony jedynie za pomoc lat studiów,
ogólnikowo mówi si o efektach kształcenia i przewiduje jeden długi program studiów wymagaj cy
dziesi ciu lat nauki, z których pi przeznacza si na samodzieln nauk . Nie przypominałaby ona
jednak w niczym ramowej struktury Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wy szego, a aden kraj
wprowadzaj cy tak struktur nie zostałby prawdopodobnie przyj ty do „bolo skiej rodziny”.
Mo na te zaprojektowa mniej karykaturaln ramow struktur , w której o efektach kształcenia
wspomina si jednak ogólnikowo, nakład pracy jest i tak okre lony w latach studiów zamiast w
punktach, a studia prowadz ce do pierwszego tytułu zawodowego trwaj pi lat. Do niedawna ten
model faktycznie dominował w krajach, które maj tworzy Europejski Obszar Szkolnictwa Wy szego,
cho tak konstrukcj rzadko, je li w ogóle, okre lało si terminem „ramowej struktury kwalifikacji”.
Nie jest ona jednak bynajmniej bardziej zgodna z „polityk bolo sk ” ni skarykaturyzowana wersja
przedstawiona w poprzednim akapicie.
Grupa robocza stwierdza, e uniwersalna ramowa struktura ma charakter opisowy, a nie normatywny,
i jest to w du ej mierze zgodne z prawd . Ramowa struktura kwalifikacji nie b dzie zobowi zywała
krajów – czy raczej systemów edukacji – do przyj cia pewnego ustalonego modelu.
Niemniej jednak, jak stwierdził Jürgen Kohler podczas dyskusji plenarnej, ramowa struktura nie mo e
by całkowicie pozbawiona norm. Uniwersalna ramowa struktura zarysowuje jednak ogólne kształty i
obserwator z pewn wiedz ma prawo oczekiwa , e w tych granicach odnajdzie wszystkie ramowe
struktury 40 lub wi kszej liczby krajów nale cych do Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wy szego.
W pewnym sensie zarysowuje ona ogólne kształty ramowych struktur kwalifikacji w obr bie
Europejskiego Obszaru, zezwalaj c równocze nie na istnienie w tych granicach znacznych ró nic, z
elastycznym cie kami kształcenia i ró nymi punktami „wej cia” i „wyj cia” – na co te zwróciła uwag
Nina Arnhold z EUA podczas dyskusji w panelu grup zainteresowanych. Przewiduje ona równie
stosowanie wspólnych narz dzi, technik i metodologii do opisywania kwalifikacji, poziomów i efektów
kształcenia. Uniwersalna ramowa struktura Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wy szego nie b dzie
zatem wskazywa ministrom, co dokładnie trzeba zrobi , ale wyja ni im do obszernie, czego nie
robi . Jednym z wielkich atutów Europy jest ró norodno , a jednym z kluczowych zada uniwersalnej
ramowej struktury Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wy szego jest umo liwienie zrozumienia tej
ró norodno ci.
Warto tak e pami ta o zaleceniu jednej z grup roboczych, która stwierdziła, e – niezale nie od
szczebla – ramowe struktury powinny by jak najprostsze, je li maj spełnia swe cele.
DLACZEGO WARTO WPROWADZA RAMOWE STRUKTURY KWALIFIKACJI?
Kolejne pytanie, które zada sobie prawdopodobnie wiele osób, brzmi „O co tyle hałasu?” Nie trzeba
dodawa , e b dzie ono cz sto formułowane w znacznie bardziej „akademickim” stylu i
prawdopodobnie cz sto b dzie sugerowało, e ramowe struktury kwalifikacji przyczyniaj si raczej
do zwi kszenia biurokracji ni pogł bienia wiedzy. Ostatecznie to akademicy najlepiej znaj wymogi
swych dyscyplin.
Jest to niew tpliwie prawda, ale akademicy wiedz równie , e warto
analizuje si j i wyja nia za pomoc spójnej ramowej struktury.

wiedzy znacznie wzrasta, je li

43

Ibid., rozdział 2.1, str. 14.
Wydaje si , e w zwi zku z wprowadzeniem uniwersalnej ramowej struktury nie trzeba b dzie przynajmniej
zmienia istniej cych ramowych struktur w „nowym stylu”, które zostały dotychczas opublikowane.

44
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Ramowa struktura kwalifikacji pomaga analizowa , przedstawia i rozumie to, co stanowi istot
kwalifikacji. Jest to istotne, poniewa łatwiej wówczas przej
od podej cia ukierunkowanego na
procedury do podej cia skoncentrowanego na tre ci. W ten sposób ramowa struktura ułatwia zmian
optyki, która dokonuje si ju od pewnego czasu, i stanowi bezcenne narz dzie. Ramowe struktury
kwalifikacji wydaj si logicznym nast pstwem szeregu nowych zjawisk. Jednym z nich jest edukacja
masowa, która nie tylko doprowadziła do spektakularnego wzrostu liczby kształc cych si w
uczelniach i na innych poziomach edukacji, ale tak e znacznie rozszerzyła zakres i cel kształcenia w
szkolnictwie wy szym. Kolejnym zjawiskiem jest szybki rozwój wiedzy, w zwi zku z czym wiedza
szybko staje si przestarzała. Je li studia wy sze były kiedykolwiek jednorazowym do wiadczeniem,
te czasy nale ju do przeszło ci. W ród tych zjawisk mo na równie wymieni globalizacj , samo
tworzenie Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wy szego oraz coraz wi ksz wiadomo tego, e
gdy mówimy o istocie i funkcji kwalifikacji, potrzebna jest precyzja.
Ramowe struktury kwalifikacji stanowi zatem narz dzia, które ułatwiaj uzyskiwanie kwalifikacji w
ró ny sposób, w ró nym wieku i cz sto w „trybie przemiennym”, gdy przerywa si prac , by podj
studia, i przerywa studia, by podj prac , oraz uznawanie tych kwalifikacji tak, jak na to zasługuj .
Nawi zuj c do seminarium bolo skiego pt. „Uznawanie i systemy punktowe w kontek cie kształcenia
przez całe ycie” w Pradze w czerwcu 2003 r., mo na powiedzie , e ramowe struktury kwalifikacji
zapewniaj narz dzia pozwalaj ce uwzgl dni ró ne cie ki kształcenia, przy czym wszystkie one
mog prowadzi do zbli onych kwalifikacji. Je li szkolnictwo wy sze ma przyczynia si do wi kszej
spójno ci społecznej, kwalifikacje powinny by uznawane niezale nie od tego, jakie cie ki
kształcenia doprowadziły do ich uzyskania. Jak to sformułował Seámus Puirséil podczas dyskusji
plenarnej, naszym zadaniem nie jest strzec bram dost pu, lecz sprawdza , co ludzie maj , kiedy
wychodz .
Ramowe struktury kwalifikacji wyra aj i systematyzuj zało enia i cele kształcenia w szkolnictwie
wy szym, a przynajmniej tego, co uczelnie staraj si przekaza tym, którzy z ich usług korzystaj .
Powinny one tak e sta si zasadnicz cz ci struktur Europejskiego Obszaru Szkolnictwa
Wy szego, ale szkolnictwo wy sze nie yje samymi strukturami. Jak przypomina nam Grupa
robocza45, dobrze funkcjonuj ca ramowa struktura kwalifikacji powinna obejmowa cztery nast puj ce
najwa niejsze cele kształcenia w szkolnictwie wy szym i przyczynia si do ich realizacji:
>

przygotowanie do pracy zawodowej,

>

przygotowanie do aktywnego ycia obywatelskiego w demokratycznym społecze stwie,

>

rozwój indywidualny,

>

tworzenie i aktualizowanie szerokich podstaw wiedzy na zaawansowanym poziomie.

Przekazuj c wst pne uwagi w imieniu du skiego ministra, René Bugge Bertramsen podkre lił
szczególnie znaczenie ramowych struktur kwalifikacji w przygotowywaniu studenta do pracy
zawodowej – budowaniu pomostu mi dzy wiatem szkolnictwa wy szego i wiatem pracy. Jak
słusznie stwierdził René Bugge Bertramsen, program studiów nie powinien ju by jedynie zbiorem
akademickich dyscyplin, lecz raczej spójnym programem prowadz cym do osi gni cia celu, który
został uzgodniony dla tego programu i zwi zanej z nim kwalifikacji. Planowanie powinno rozpoczyna
si od zdefiniowania celu programu, zanim przejdzie si do szczegółowych spraw dotycz cych
dyscyplin. Posługuj c si słowami du skiego Dyrektora Generalnego, je li absolwenci nie wiedz , co
maj robi , gdy opuszczaj uczelni , trudno im b dzie zaprezentowa si odpowiednio pracodawcom.
Podkre lił on równie znaczenie pozostałych celów kształcenia w szkolnictwie wy szym.
W swych uwagach wst pnych Germain Dondelinger, Przewodnicz cy BFUG, podkre lił równie
konieczno
nale ytego uwzgl dniania – oprócz aspektów zwi zanych z zatrudnieniem – takich
wymiarów jak rozwój indywidualny i społeczny wymiar szkolnictwa wy szego. Tak e Bastian Baumann
z ESIB podkre lił wyra nie, e w ramowych strukturach kwalifikacji nie chodzi tylko o kwesti
zatrudnienia, i zwrócił w szczególno ci uwag na rol szkolnictwa wy szego w promowaniu spójno ci
społecznej. Zgodził si z tym tak e Roland Vermeesch, zabieraj c głos w imieniu EURASHE podczas
panelu grup zainteresowanych, który zwrócił uwag na cel, jakim jest stworzenie otwartego,
obejmuj cego szerokie spektrum podej , Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wy szego.
45

Ibid., rozdział 2.1, str. 11.
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Podczas panelu grup zainteresowanych Helle Otte z du skiego o rodka ENIC/NARIC, zabieraj c głos
w imieniu sieci ENIC i NARIC, zwróciła uwag na to, e w dziedzinie uznawania kwalifikacji pojawiły
si ju nowe potrzeby i dotycz one głównie uznawania kwalifikacji, które maj by wykorzystywane
na nie podlegaj cej regulacjom cz ci rynku pracy. W tym kontek cie szczególnie istotne jest
skoncentrowanie si na efektach, a nie na procedurach, i – jak przypomniała nam równie Helle Otte –
te zasady s ju zawarte w Konwencji Rady Europy/UNESCO o uznawaniu kwalifikacji oraz
dyrektywach UE w sprawie uznawania kwalifikacji do celów wykonywania pracy zawodowej; zgodnie z
podstawow zasad tych regulacji, kwalifikacje zagraniczne powinny by uznawane, chyba e
wła ciwy organ władz odpowiedzialnych za uznawanie mo e wykaza , e istniej zasadnicze ró nice
mi dzy kwalifikacj , która ma zosta uznana, a podobn kwalifikacj w ich kraju.
Warto mo e jednak tak e podkre li , e wprawdzie ramowe struktury kwalifikacji powinny znacznie
ułatwi uznawanie kwalifikacji w Europejskim Obszarze Szkolnictwa Wy szego, uznawanie nie b dzie
prawdopodobnie automatyczne. Nadal kto b dzie musiał upewni si , e dana kwalifikacja faktycznie
zajmuje w ramowej strukturze to miejsce, które ma zajmowa .
KRAJOWE RAMOWE STRUKTURY
Jak podkre lono ju podczas „pierwszej konferencji kopenhaskiej”, ramowe struktury kwalifikacji
istniej we wszystkich systemach edukacji, inaczej bowiem systemy nie mogłyby funkcjonowa , a w
ka dym razie nie mo na by po wiadcza wiadectwami czy dyplomami osi gni ucz cych si osób.
Jednak wi kszo systemów edukacji nie opisała precyzyjnie swych ramowych struktur, a w takim
zakresie, w jakim zostały one opisane, wiele z tych ramowych struktur:
>

przedstawia poszczególne kwalifikacje w oderwaniu od siebie, a nie w ramach spójnego systemu,
wraz ze wzajemnymi relacjami mi dzy kwalifikacjami;

>

zakłada przewa nie, e przechodzenie od jednej kwalifikacji do drugiej oznacza progresj z
poziomu ni szego na wy szy, w niewielkim jedynie zakresie uwzgl dniaj c mo liwo ci poruszania
si mi dzy kwalifikacjami na zbli onym poziomie;

>

i, co chyba najwa niejsze, opisuje kwalifikacje raczej pod k tem procedur i formalnych wymogów
ni efektów kształcenia.

Przedstawione w niniejszym raporcie ramowe struktury kwalifikacji, które okre la si te cz sto jako
„ramowe struktury kwalifikacji w nowym stylu”, oznaczaj istotn zmian optyki, poniewa :
>

przedstawiaj poszczególne kwalifikacji oraz ich wzajemne relacje i powi zania;

>

przedstawiaj mo liwo ci poruszania si mi dzy kwalifikacjami we wszystkich kierunkach – w
gór , w bok, a nawet w dół – i opieraj si na zało eniu, e kwalifikacje mo na uzyska nie tylko
w jeden sposób poprzez ró ne cie ki kształcenia;

>

koncentruj si na efektach i przedstawiaj , czego mo na oczekiwa od studenta/ucz cej si
osoby, który/która posiada dan kwalifikacj – co powinien wiedzie , rozumie i potrafi zrobi ;

>

uwzgl dniaj zło ony charakter kwalifikacji, a w zwi zku z tym obejmuj umiej tno ci i
kompetencje kierunkowe/przedmiotowe oraz ogólne czy, przytaczaj c sformułowania z projektu
„Tuning”: „wiedz i rozumienie”, „umiej tno wykorzystania wiedzy w działaniu” i „postawy”;

>

maj wpływ na relacje pomi dzy uczelniami i władzami publicznymi w tym sensie, e uczelnie
maj wi ksz autonomi , ale i przyjmuj na siebie wi ksz odpowiedzialno , a równocze nie,
wraz ze stosowaniem zewn trznych punktów odniesienia oraz ustale w zakresie niezale nego,
zewn trznego i wewn trznego zapewniania jako ci, zmienia si te rola ministerstwa;

>

maj wpływ na uznawanie kwalifikacji w tym sensie, e analiza „znacznych ró nic”, zgodnie ze
słowami Lizbo skiej Konwencji o uznawaniu kwalifikacji, powinna odnosi si do ramowych
struktur kwalifikacji, a w szczególno ci do efektów kształcenia i osi gni , a nie do struktur
edukacji i procedur.
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Przytoczmy ponownie fragment z raportu Grupy roboczej:
Takie ramowe struktury s oparte na jasnych zewn trznych punktach odniesienia (efektach
kształcenia, punktach/kryteriach odniesienia dotycz cych przedmiotów, deskryptorach
poziomów/cykli, nakładzie pracy, deskryptorach kwalifikacji itp.) i wyznaczaj kontekst dla
kwalifikacji, a same kwalifikacje s w nich równie opisane bardziej klarownie i precyzyjnie
pod k tem ich charakteru, zwi zanych z nimi uprawnie oraz umiej tno ci, których posiadanie
po wiadczaj 46.
I nast pnie:
Przyznanie kwalifikacji stanowi potwierdzenie uko czenia przez studenta studiów o
okre lonym zakresie zgodnie z danym standardem i/lub poziomu osi gni tego przez dan
osob , któr uznaje si za przygotowan do pełnienia okre lonej funkcji, wykonywania
okre lonego zestawu zada lub okre lonej pracy47.
Jak wspomniano wcze niej, krajowe ramowe struktury kwalifikacji składaj si z szeregu elementów.
W zwi zku z tym, e zostały one opisane szczegółowe w raporcie Grupy roboczej, w tym miejscu
jedynie krótko je podsumuj .
Efekty kształcenia
Efekty kształcenia zostały zdefiniowane w nast puj cy sposób:
Stwierdzenia okre laj ce, co student powinien wiedzie , rozumie
zako czeniu okresu kształcenia48.

i/lub potrafi

zrobi

po

Komentuj c t definicj , Grupa robocza stwierdza – podobnie jak raport na seminarium nt. efektów
kształcenia w Edynburgu, z którego ta definicja została zaczerpni ta – e słowa „robi ” u yto w
definicji po to, by uwypukli aspekt kompetencji czy umiej tno ci, a nie sposób, w jaki wykazuje si
opanowanie tej umiej tno ci. Niemniej jednak trzeba równie pami ta , e osi gni te – niezale nie od
tego, w jaki sposób – efekty kształcenia musz zosta opisane i po wiadczone w taki sposób, by
mo na było je analizowa w celu uznania. Jasny opis efektów kształcenia jest szczególnie istotny przy
uznawaniu wcze niejszych okresów nauki i/lub kształcenia nieformalnego.
Germain Dondelinger słusznie stwierdził w swych uwagach wst pnych, e czekał na konferencj ,
która koncentrowałaby si na „sensie i znaczeniu, a nie na strukturze”. Warto chyba jednak zauwa y ,
e pomimo nacisku, jaki Grupa robocza poło yła na ocen efektów, a nie procedur, Christoph Anz z
UNICE, zabieraj c głos w imieniu pracodawców, stwierdził, e raport koncentruje si zbytnio na
rodzajach uczelni, w których uzyskuje si
kwalifikacje, a zbyt mało na kompetencjach
studentów/ucz cych si osób. Uznał równie , e niedostateczny nacisk poło ono na praktycznie
ukierunkowane elementy studiów wy szych. Z kolei Roland Vermeesch z EURASHE odnotował z
zadowoleniem to, co okre lił jako zmian paradygmatu – przej cie od podej cia koncentruj cego si
na systemach edukacji do koncentracji na indywidualnych studentach/ucz cych si osobach. Helle
Otte podkre liła ze swej strony, e ramowe struktury kwalifikacji opisywane za pomoc efektów
kształcenia powinny znacznie ułatwi uznawanie mi dzynarodowego kształcenia i wcze niejszych
okresów nauki.
Poziom
Poziomy zostały zdefiniowane w raporcie jako:
kolejne etapy (kontinuum progresywne), okre lone za pomoc szeregu ogólnych efektów, na
podstawie których mo na odpowiednio umiejscowi typowe kwalifikacje49.

46

Ibid., rozdział 2.3, str. 17.
Ibid., rozdział 2.4, str. 18.
48
Ibid., rozdział 2.4.1, str. 18. Ta definicja została jednak zaczerpni ta z brytyjskiego raportu „Using Learning
Outcomes” (U ywanie efektów kształcenia), przygotowanego na seminarium bolo skie nt. efektów kształcenia
(Edynburg, 1-2 lipca 2004), dział 1.2.
49
Ibid., rozdział 2.4.2, str. 121.
47
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Nawet tych kilka istniej cych ju ramowych struktur w „nowym stylu” jest do niejednolitych pod
wzgl dem liczby i opisu poziomów, poniewa w ka dej ramowej strukturze poszczególne kraje stosuj
własn systematyk poziomów. W krajowych ramowych strukturach mo na jednak tak e powi za
poziomy z – jak to okre liła Grupa robocza w swoim raporcie – typowymi lub ogólnymi rodzajami
kwalifikacji, co ułatwiłoby porównywanie krajowych struktur.
W przypadku szkolnictwa wy szego mo na przewidywa , e takimi ogólnymi deskryptorami
kwalifikacji, do których odnosz si krajowe ramowe struktury, b d trzy cykle naszkicowane w
uniwersalnej ramowej strukturze Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wy szego, przy czym uwzgl dni
si te studia krótkiego cyklu w ramach I cyklu, je li w danym kraju istnieje ta formuła kształcenia.
Istotne jest to, eby we wszystkich krajowych ramowych strukturach precyzyjnie opisa :
>

dalsze kwalifikacje, do których dost p umo liwia dana kwalifikacja;

>

pozycj danej kwalifikacji wzgl dem trzech głównych poziomów uniwersalnej ramowej struktury.

Jak słusznie zauwa ył Mogens Berg w swoim wyst pieniu, nie wszystkie kwalifikacje w
poszczególnych krajach odpowiadaj uko czeniu wszystkich ogólnych cykli. Je li tak nie jest,
szczególnie istotne jest to, by wła ciwe władze krajowe okre liły, jakie uprawnienia maj absolwenci
posiadaj cy dan kwalifikacj , jak mog porusza si w obr bie krajowej ramowej struktury i jak
pozycj zajmuje dana kwalifikacja w odniesieniu do ogólnych cykli.
Innymi słowy, w opisie pierwszego tytułu zawodowego w krajowej ramowej strukturze powinno si
stwierdzi jednoznacznie, e jest to pierwszy tytuł zawodowy, i wyja ni , czy umo liwia on dost p do
programu prowadz cego do kwalifikacji II poziomu oraz czy umo liwia dost p do wszystkich
programów II poziomu, czy te jedynie okre lonych nurtów. Jest to istotne we wszystkich krajowych
ramowych strukturach, ale szczególnie w przypadku gdy dany kraj ma kilka kwalifikacji na tym samym
poziomie czy w obr bie tego samego poziomu, np. kilka ró nych drugich tytułów zawodowych, czy
tytuły zawodowe usytuowane pomi dzy ogólnymi poziomami, np. tytuł zawodowy usytuowany
pomi dzy pierwszym i drugim tytułem.
Punkty i nakład pracy
Od podej cia, w którym do nieprecyzyjne poj cie „lat studiów” czy nawet „czasu studiów” uznaje si
za podstawow jednostk pomiaru kształcenia, odchodzi si ju od pewnego czasu i je li nawet ten
proces zmian nie zako czył si jeszcze, jest przynajmniej na zaawansowanym etapie. Potwierdza to w
pełni raport, w którym nakład pracy uznaje si za istotny element i definiuje go jako:
ilo ciowy miernik pozwalaj cy okre li wymiar wszystkich działa /czynno ci w ramach
kształcenia, jakiego mo na realnie wymaga w celu osi gni cia efektów kształcenia (np.
wykłady, seminaria, praktyki, samodzielna nauka, wyszukiwanie informacji, badania,
egzaminy)50.
Obecnie nakład pracy okre la si najcz
w raporcie – stanowi :

ciej za pomoc punktów, które – zgodnie ze sformułowaniem

narz dzie umo liwiaj ce ilo ciowe okre lenie wymiaru nauki w oparciu o osi gane efekty
kształcenia i powi zany z nimi nakład pracy51.
Oczywi cie czas nie znikn ł zupełnie z rozwa a o nakładzie pracy, poniewa definicja nakładu pracy
i punktów opiera si na zakładanej ilo ci pracy, jak przeci tny student studiów w pełnym wymiarze
(studiów dziennych) b dzie w stanie wykona w ci gu roku akademickiego. W systemie punktowym
uwzgl dnia si jednak fakt, e studenci pracuj w nierównym tempie i z ró n intensywno ci oraz e
ró ni studenci wykonaj podobn ilo pracy w ró nym czasie.
Autorzy raportu potwierdzaj , e jedynym powszechnie akceptowanym systemem transferu punktów
w Europejskim Obszarze Szkolnictwa Wy szego jest Europejski System Transferu Punktów (ECTS)
oraz e ECTS rozszerza obecnie swój zakres i staje si systemem transferu i akumulacji punktów, z
którego b dzie mogło korzysta wielu studentów, a nie tylko ci, którzy odbywaj cz
swoich studiów
50
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za granic . Jak podkre lono w dyskusji, ECTS wkracza w faz szybkiej ewolucji, w której uczelnie
b d musiały przedstawia swoje przedmioty/kursy i moduły za pomoc poziomów i efektów
kształcenia.
Profil
Grupa robocza definiuje profil w nast puj cy sposób:
okre lony kierunek/dziedzina lub kierunki/dziedziny kształcenia prowadz cego do kwalifikacji
b d szersza grupa kwalifikacji lub programów z ró nych dziedzin, w których nacisk kładzie
si na te same aspekty lub które maj wspólny cel (np. praktycznie ukierunkowane studia
zawodowe w odró nieniu od bardziej teoretycznych studiów akademickich)52.
Profil kwalifikacji b dzie cz sto tym elementem, który uwzgl dnia si w ocenie kwalifikacji pod k tem
dost pu do dalszych studiów i zatrudnienia. Na przykład, o ile dana kwalifikacja mo e zosta uznana
jako drugi tytuł zawodowy, mog istnie dodatkowe, bardziej konkretne wymagania dotycz ce profilu,
które warunkuj dost p do okre lonego programu studiów doktoranckich, np. w dziedzinie historii lub
matematyki. I podobnie, pracodawca poszukuj cy j zykoznawcy nie zatrudni prawdopodobnie osoby
ze stopniem doktorskim w dziedzinie chemii organicznej. Istotne jest równie to, e je li kwalifikacja
ma rzeczywi cie zosta „zakwalifikowana” jako tytuł zawodowy/stopie przyznawany w szkolnictwie
wy szym, musi ona mie pewn minimaln „gł boko ” – nie wystarczy tu eklektyczny wybór 10
punktów z ka dej z szeregu ró nych dziedzin.
Profil mo e by zatem istotnym elementem równie przy opracowywaniu krajowej ramowej struktury
kwalifikacji. I tak rzeczywi cie jest w przypadku niektórych krajowych ramowych struktur, natomiast w
innych strukturach profil nie wyst puje. W ka dym przypadku powinno si jednak mie na uwadze to,
e dyscypliny akademickie mog by zdefiniowane nieco inaczej w ró nych krajach, definicja mo e
tak e zmienia si z czasem, a granice pomi dzy dyscyplinami nie s bynajmniej zupełnie wyra ne.
W wielu wypadkach atrakcyjno studenta/ucz cej si osoby na rynku pracy mo e wzrosn , je li
„koncentracj ” w jednej dziedzinie poł czy si z mniejsz dawk wykształcenia w innych dziedzinach;
przykładem mo e tu by tytuł zawodowy „skoncentrowany” na ekonomii, ale uzupełniony robocz
znajomo ci jednego lub wi cej j zyków i wiedz z ekologii na poziomie kursu wst pnego.
Kwestia jako ci i zapewniania jako ci w kontek cie ramowych struktur kwalifikacji została omówiona
oddzielnie – zob. punkt „Ramowe struktury kwalifikacji a jako ” ni ej.
UNIWERSALNA RAMOWA STRUKTURA
Uniwersalna ramowa struktura kwalifikacji Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wy szego b dzie
miała wiele wspólnego z krajowymi ramowymi strukturami. Podobnie jak krajowe struktury b dzie ona
przedstawia – przynajmniej w ogólnym zarysie – typowe kwalifikacje uzyskiwane w szkolnictwie
wy szym wraz z powi zaniami mi dzy nimi i b dzie koncentrowa si na efektach kształcenia, a nie
na procedurach.
Tak jak krajowe ramowe struktury s elementami składowymi systemów edukacji w poszczególnych
krajach, uniwersalna ramowa struktura b dzie jednym z najwa niejszych elementów przy tworzeniu
spójnego Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wy szego do 2010 roku. Jak przypomniała nam Nina
Arnhold z EUA podczas dyskusji grup zainteresowanych, uniwersalna ramowa struktura opiera si na
istniej cych elementach i wzorcach, ale pozwala równie wprowadzi nowe istotne aspekty.
Wspomniała ona o wst pnych wynikach raportu „Trends IV” (Trendy IV), które pokazuj , e uczelnie
europejskie rzeczywi cie wdra aj zało enia polityki Procesu Bolo skiego, je li nawet praktyki, jak i
tempo wdra ania s bardzo ró ne.
Ta funkcja decyduje równie o kilku charakterystycznych cechach uniwersalnej struktury. Posługuj c
si sformułowaniami z raportu Grupy roboczej:
Specyficzne cele ramowej struktury dla Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wy szego
wywodz si z celów wytyczonych w ramach Procesu Bolo skiego. Najistotniejsze z tych
celów to przejrzysto , uznawanie i mobilno w skali mi dzynarodowej.
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I nast pnie:
Uniwersalna europejska ramowa struktura ma pewne specyficzne cele, które ró ni si od
celów krajowych ramowych struktur. Jako meta-struktura, ma ona ułatwi znalezienie punktów
stycznych mi dzy krajowymi ramowymi strukturami. Słu y ona równie za punkt odniesienia
przy opracowywaniu krajowych ramowych struktur kwalifikacji53.
Uniwersalna struktura ramowa b dzie miała takie same komponenty jak krajowe ramowe struktury z
jednym wyj tkiem – potwierdzaj c, e poj cie profilu mo e mie istotne znaczenie w krajowych
strukturach, Grupa robocza proponuje jednak, by nie wł cza opisu profilu do uniwersalnej struktury.
Je li chodzi o inne elementy składowe ramowej struktury kwalifikacji, opisy w uniwersalnej strukturze
b d mniej szczegółowe. Krajowe struktury b d natomiast miały inne funkcje ni uniwersalna
struktura, a poszczególne kraje zachowaj odpowiedzialno za zapewnianie jako ci i kwalifikacje.
Jak bardzo słusznie przypomniała nam Nina Arnhold z EUA, ka d ramow struktur kwalifikacji b d
ostatecznie musiały wdro y poszczególne uczelnie.
Trzeba równie wyja ni dwie kwestie terminologiczne. Terminu „poziom”, w znaczeniu u ytym wy ej,
u ywa si najcz ciej w kontek cie krajowych ramowych struktur. Jednak z uwagi na to, e terminu
„cykl” u yto zarówno w Deklaracji Bolo skiej, jak i nast pnie w dyskusjach w ramach Procesu
Bolo skiego, Grupa robocza u ywa tego terminu w odniesieniu do uniwersalnej struktury. Mo na by
równie uzna , e „cykl” okre la struktur wewn trzn , a „poziom” okre la zawarto tej struktury. Po
drugie, wprawdzie takich terminów jak „licencjat/in ynier” (bachelor) i „magister” (master) u ywa si
powszechnie równie w dyskusjach mi dzynarodowych, Grupa robocza uwa a, e w uniwersalnej
strukturze powinno si unika terminów, które s specyficzne dla kilku – ale bynajmniej nie wszystkich
– krajowych struktur, i proponuje w zwi zku z tym, by w uniwersalnej strukturze u ywa terminów
ogólnych.
Wprawdzie wiele dyskusji w ramach Procesu Bolo skiego koncentrowało si na trzech cyklach54 –
które stanowi równie jeden z trzech aspektów bada słu cych ocenie aktualnej sytuacji przed
konferencj ministrów w Bergen w 2005 r. – uniwersalna ramowa struktura kwalifikacji wymaga
doprecyzowania i Grupa robocza proponuje, by w tym celu wykorzystane zostały deskryptory
dubli skie opracowane przez sie Joint Quality Initiative. Z dyskusji podczas konferencji wynika, e to
rozwi zanie cieszy si szerokim poparciem, a niektórzy uczestnicy poinformowali, e zostały one ju
pomy lnie wdro one w ich krajach. Zgodnie z raportem, deskryptory:
okre laj w sposób ogólny typowe zakładane osi gni cia i umiej tno ci przypisane
kwalifikacjom, które oznaczaj zako czenie ka dego cyklu bolo skiego. Nie maj one
charakteru normatywnego, nie wyznaczaj progowych czy minimalnych wymaga i nie
stanowi wyczerpuj cej listy; mo na je uzupełni lub zast pi podobnymi lub równowa nymi
wyró nikami. Deskryptory maj definiowa charakter całej kwalifikacji55.
Ze wzgl du na znaczenie, jakie maj wielu krajach kwalifikacje uzyskiwane po krótkich studiach
wy szych, Grupa robocza zwróciła si z pro b do sieci Joint Quality Initiative o opracowanie
podobnego deskryptora dubli skiego dla tego rodzaju studiów, który – jak proponuje – zostałby
wł czony do uniwersalnej ramowej struktury w ramach I cyklu.
Pełne zestawienie deskryptorów dla wszystkich cykli w uniwersalnej ramowej strukturze
przedstawiono w rozdziale 3 raportu Grupy roboczej. Ryzykuj c nadmierne uproszczenie, mo na je
stre ci w nast puj cy sposób:
Uniwersalna ramowa struktura kwalifikacji Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wy szego b dzie
składa si z trzech cykli, a w krajowych ramowych strukturach proponuje si przypisa nast puj ce
przedziały punktów kwalifikacjom poszczególnych cykli:
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Od konferencji berli skiej w 2003 r. – wraz z kwalifikacjami doktorskimi; w Deklaracji Bolo skiej nacisk
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>

kwalifikacje I cyklu (studiów wy szych) obejmuj
punktów ECTS;

>

w ramach I cyklu kwalifikacje uzyskiwane po krótkim cyklu studiów wy szych obejmuj na ogół
lub stanowi odpowiednik ok. 120 punktów ECTS (ale zob. uwagi o dyskusji wokół tej propozycji
w poni szym akapicie);

>

kwalifikacje II cyklu (studiów wy szych) obejmuj na ogół lub stanowi odpowiednik 90-120
punktów ECTS, oprócz punktów uzyskiwanych za I cykl, przy czym minimum na poziomie II cyklu
wynosi 60 punktów;

>

kwalifikacje III cyklu (studiów wy szych): nie przedstawiono adnej propozycji dotycz cej
przypisywania punktów kwalifikacjom III cyklu, ale propozycje opisu takich kwalifikacji – za
pomoc punktów lub w inny sposób – mog zosta przedstawione podczas seminarium
bolo skiego pt. „Programy doktoranckie dla europejskiego społecze stwa wiedzy (Doctoral
Programmes for the European Knowledge Society), które maj zorganizowa władze austriackie i
niemieckie oraz European University Association w dniach 3-5 lutego 2005 r. Podczas panelu
grup zainteresowanych Christoph Anz stwierdził, e punkty ECTS powinno si przypisa do III
cyklu, jak równie innych osi gni
w nauce, i tak sam uwag zgłosiła jedna z grup
dyskusyjnych.

na ogół lub stanowi

odpowiednik 180-240

Z dyskusji wynika, e te ogólne cykle zostały generalnie zaakceptowane. Wprawdzie we wszystkich
dyskusjach podkre lano konieczno przyj cia koncepcji krótszych programów studiów, spierano si o
to, czy krótki cykl w ramach I cyklu powinien by rzeczywi cie okre lany jako „cykl”. Grupa robocza
mo e w tym przypadku rozwa y kwesti terminologii. Główny argument przemawiaj cy za
okre leniem „krótki cykl studiów wy szych” dotyczy chyba tego, e kwalifikacje uzyskiwane po
studiach wy szych krótkiego cyklu b d umo liwiały posiadaczowi albo wej cie na rynek pracy z
cenion kwalifikacj , albo te kontynuacj kształcenia; natomiast główny argument przeciw temu
okre leniu dotyczy tego, e posługiwanie si terminem „krótki cykl” w obr bie I cyklu mo e zaciemnia
obraz całej struktury Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wy szego, która ma składa si z trzech
głównych cykli. Niezale nie od tego, jakie rozwi zanie uzna si w ko cu za lepsze, nie mo emy
zapomina o tym, e – jak wyra nie podkre lili uczestnicy tej konferencji – krótkie studia wy sze to
opcja, któr wybieraj co najmniej 2 miliony studentów w Europie i która odpowiada potrzebom
zarówno studentów, jak i pracodawców.
Niektórzy uczestnicy uznali równie , e opis II cyklu zaproponowany przez Grup robocz wykracza
poza zalecenie z helsi skiego seminarium na temat tytułu zawodowego magistra. Wprawdzie to
zalecenie mo na nieco inaczej interpretowa , wydaje si , e wi kszo
uczestników konferencji
zgadza si z propozycj Grupy roboczej.
Podsumowuj c propozycj uniwersalnej ramowej struktury kwalifikacji Europejskiego Obszaru
Szkolnictwa Wy szego, trudno byłoby zrobi to bardziej elegancko ni Mogens Berg w swoim
wyst pieniu:
>

Ramowa struktura Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wy szego powinna składa si z trzech
głównych cykli, a dodatkowo uwzgl dnia krótki cykl – czy krótkie studia wy sze – w ramach I
cyklu.

>

Deskryptory dubli skie zostaj przyj te jako deskryptory cykli.

>

Opracowano wskazówki dotycz ce przedziału punktów ECTS zwi zanych z uko czeniem
poszczególnych cykli.

>

Za funkcjonowanie, aktualizowanie i dopracowywanie ramowej struktury odpowiada BFUG.
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RAMOWE STRUKTURY KWALIFIKACJI A JAKO
Je li Europejski Obszar Szkolnictwa Wy szego ma sta si rzeczywisto ci , b dzie musiał wspiera
si na krajowych ramowych strukturach, które s ze sob dobrze powi zane w obr bie uniwersalnej
ramowej struktury, nakre lonej w raporcie Grupy roboczej. Oprócz struktur studiów, które s
dostatecznie spójne, a dzi ki temu kompatybilne, funkcjonowanie Europejskiego Obszaru Szkolnictwa
Wy szego b dzie wymaga tego, by wszystkie strony miały wzajemnie zaufanie do swych kwalifikacji.
Zwłaszcza z tego wzgl du jako
i zapewnianie jako ci s kluczowymi elementami krajowych
ramowych struktur kwalifikacji, jak równie uniwersalnej struktury Europejskiego Obszaru Szkolnictwa
Wy szego. Na potrzeb zapewniania jako ci w sposób przejrzysty i rzetelny zwrócił równie uwag
Christoph Anz w panelu grup zainteresowanych.
Grupa robocza nie omówiła zbyt szczegółowo kwestii zapewniania jako ci, w du ej mierze dlatego, e
inna grupa robocza, zło ona z przedstawicieli European Network for Quality Assurance (ENQA), EUA,
EURASHE i ESIB, opracowuje propozycj „uzgodnionego zestawu standardów, procedur i wskazówek
dotycz cych zapewniania jako ci, [i] metod gwarantuj cych wła ciwe funkcjonowanie systemu oceny
kole e skiej dla agencji lub innych instytucji zajmuj cych si zapewnianiem jako ci i/lub
akredytacj .”56 Te prace s prowadzone równolegle z przygotowywaniem raportu przez Grup
robocz , a ko cowy raport ENQA i jej partnerów powinien by gotowy pod koniec lutego.
W zwi zku z tym za wcze nie jeszcze, by szczegółowo omawia ten komponent krajowych ramowych
struktur, jakim jest zapewnianie jako ci, nale y jednak wyra nie podkre li , e taki komponent musi
istnie . Kraj, w którym system edukacji nie przewidywałby przejrzystych procedur zewn trznego
zapewniania jako ci, jak równie wewn trznych procedur podnoszenia i zapewniania jako ci w
samych uczelniach, nie mógłby raczej liczy na to, e jego ramowa struktura kwalifikacji zostanie
doceniona przez innych partnerów w Europejskim Obszarze Szkolnictwa Wy szego.
Grupa robocza stwierdza wyra nie, e w poszczególnych krajach funkcjonowa b d ró ne rozwi zania
słu ce zapewnianiu jako ci, i sugeruje, e ta sytuacja nie ulegnie prawdopodobnie zmianie po
konferencji ministerialnej w Bergen. Niemniej jednak grupa zauwa a równie , e w kontek cie
budowania zaufania do ramowej struktury, szczególnie istotne jest uwzgl dnienie w ramach zapewniania
jako ci jakiego elementu „zewn trznego”. W raporcie wyra ono to w ten sposób:
Wszystkie systemy zawieraj w sobie element „zewn trzno ci” – oceny dokonuj inspektorzy
z zewn trz lub koledzy ze rodowiska akademickiego. Powszechnie zmierza si równie do
zwi kszenia udziału studentów i innych zainteresowanych grup w zapewnianiu jako ci.
I nast pnie:
„Zewn trzno ” uznaje si coraz powszechniej za zasadniczy element zapewniania jako ci i
tak te nale y j widzie przy opracowywaniu i stosowaniu nowych krajowych ramowych
struktur kwalifikacji. Je li takie ramowe struktury maj by przydatne dla zainteresowanych,
m.in. przyszłych i obecnych studentów oraz ich pracodawców, trzeba je przedstawia w
sposób zrozumiały i adekwatny do potrzeb, co nie zawsze udaje si pogodzi z precyzyjnym i
szczegółowym j zykiem, którego u ywa si cz sto w regulacjach czy który uznaje si za
konieczny do tych celów.57.
W dyskusji stwierdzono, e zarówno krajowe ramowe struktury, jak i uniwersalna ramowa struktura
Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wy szego b d miały wpływ na to, w jaki sposób zapewnia si
jako i jakich u ywa si w tym celu narz dzi.
KTO ODPOWIADA ZA RAMOW STRUKTUR ?
Na pierwszy rzut oka ustalenie odpowiedzialno ci za ramow struktur nie powinno by trudne. Je eli
ramowa struktura kwalifikacji stanowi zasadniczy element systemu edukacji, oczywiste wydawałoby
si , e za ramow struktur odpowiada ten organ władz publicznych, który odpowiada równie za
dany system edukacji. Jest to niew tpliwie prawda z prawnego punktu widzenia i jest to równie
prawda, je li chodzi o ostateczn faktyczn odpowiedzialno .
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Komunikat Berli ski.
Obydwa cytaty pochodz z raportu Grupy roboczej, rozdział 2.5, str. 24-25.
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Rzeczywisto jest jednak cz sto bardziej zło ona ni to, co mo na wyrazi w jednym zdaniu, a
ramowe struktury kwalifikacji nie s tu wyj tkiem. Trzeba w szczególno ci rozwa y cztery kwestie:
>

Jaki jest udział zainteresowanych grup w opracowywaniu i aktualizowaniu ramowych struktur
kwalifikacji?

>

W jaki sposób zatwierdza si i wdra a ramowe struktury kwalifikacji?

>

Skoro nie istnieje „europejski system edukacji”, a w zwi zku z tym nie ma odpowiedzialnego za
taki system organu władz publicznych, jak zatwierdza si , dopracowuje, wdra a i aktualizuje
uniwersaln ramow struktur kwalifikacji Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wy szego?

>

Kto decyduje o tym, czy dana krajowa ramowa struktura kwalifikacji jest zgodna z zało eniami
polityki Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wy szego (tj. z uniwersaln struktur ), i w jaki
sposób?

Zainteresowane grupy
Odpowied na pierwsze pytanie wymaga wyja nienia, kim s najwa niejsi „zainteresowani” w
szkolnictwie wy szym. Wspomniał o nich Mogens Berg, przedstawiaj c raport Grupy roboczej, a
niektórzy z nich byli reprezentowani w panelu grup zainteresowanych podczas tej konferencji; s to:
studenci (czy bardziej ogólnie – ucz ce si osoby), uczelnie, pracodawcy oraz osoby, które zawodowo
zajmuj si problematyk uznawania kwalifikacji i zapewniania jako ci. Do zainteresowanych nale
równie pracownicy i osoby poszukuj ce pracy oraz ich organizacje, pracownicy uczelni, organizacje
zawodowe oraz organizacje społeczne i ochotnicze. Do tej grupy nale równie , co warto podkre li ,
władze publiczne, a w szczególno ci władze odpowiedzialne za edukacj .
Mogens Berg zauwa ył równie bardzo trafnie, e zobowi zania krajowych podmiotów wobec krajowej
ramowej struktury powinny zosta jasno okre lone i opublikowane. Oczywi cie niektórzy
zainteresowani mog by „równiejsi ni inni”, a w sprawie tego, kim dokładnie maj oni by ,
stanowiska b d oczywi cie ró ne. Nie jest raczej zaskakuj ce, e Bastian Baumann w panelu grup
zainteresowanych stwierdził, e ESIB popiera koncepcj ramowych struktur, je li tylko s one
ukierunkowane na studentów. Nie jest to jednak „tylko” stanowisko studentów – stanowi ono sedno
prac nad ramowymi strukturami kwalifikacji.
Ramowe struktury kwalifikacji powinny zatem by opracowywane z udziałem przynajmniej
najwa niejszych grup zainteresowanych – i taki wniosek wynika z prac nad wszystkimi ró nymi
krajowymi ramowymi strukturami, które dotychczas powstały. Wymaga to zbudowania pewnego
konsensu, jak równie wywa enia podej cia „odgórnego” i „oddolnego”. W takich sprawach jak, którzy
dokładnie zainteresowani maj uczestniczy i w jaki sposób, czy te , co uznaje si za wła ciw
równowag mi dzy podej ciem „odgórnym” i „oddolnym”, podej cia w poszczególnych krajach b d
ró ne – odzwierciedlaj c tradycje kultury, edukacji i ycia obywatelskiego, jak równie obecny udział
ró nych zainteresowanych w systemie edukacji. Jednak adna dobrze funkcjonuj ca ramowa
struktura nie została opracowana w odosobnieniu przez jedn grup ani wdro ona jedynie na mocy
zarz dzenia.
Zatwierdzenie/Wdra anie
Drugie pytanie dotyczy zatem tego, jak opracowana ju ramowa struktura kwalifikacji zostanie
faktycznie wprowadzona. Równie w tym wypadku praktyka wygl da inaczej w poszczególnych
krajach. W niektórych systemach konieczne mo e by podj cie prawnie wi
cej decyzji przez
wła ciwy organ władz, ministerstwo czy zgromadzenie narodowe, natomiast w innych, jak na przykład
w przypadku dwóch struktur w Wielkiej Brytanii, ramowa struktura kwalifikacji nie ma umocowania
prawnego, ale jest sprawnie wdra ania przez najwa niejszych zainteresowanych.
Niezale nie od formy i umocowania prawnego ramowych struktur w poszczególnych krajach warto
równie pami ta , co powiedział Christian Thune, wyst puj c w imieniu ENQA podczas dyskusji
zainteresowanych grup, a mianowicie, e przy wdra aniu ramowych struktur kwalifikacji realizm jest co
najmniej równie wa ny jak nadmierny idealizm i entuzjazm.
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Zatwierdzenie i wdra anie ramowej struktury Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wy szego
Trzecie pytanie dotyczy istoty funkcjonowania Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wy szego, który
opiera si na cisłej współpracy i wzajemnych relacjach mi dzy pa stwami członkowskimi i ich
systemami szkolnictwa wy szego. Do Europejskiego Obszaru nale y obecnie 40 pa stw, ale kolejne
pi 58 zło yło wnioski o przyst pienie, a decyzja w sprawie tych wniosków zostanie podj ta przez
ministrów w Bergen. Nie przewiduje si stworzenia jednego wspólnego systemu edukacji i nie istnieje
taki organ władz, który mógłby narzuci wspóln ramow struktur kwalifikacji. Jak stwierdzono w
raporcie Grupy roboczej i w dyskusjach podczas konferencji, uniwersalna ramowa struktura
kwalifikacji b dzie zawiera wskazówki dotycz ce opracowania krajowych struktur, ale nie b dzie
stanowi prawnie wi
cej struktury ani instrumentu regulacyjnego. Niemniej jednak uniwersalna
struktura musi zosta zatwierdzona i funkcjonowa , a w pewnym momencie w przyszło ci mo e
wymaga korekty.
Je li uniwersalna ramowa struktura kwalifikacji Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wy szego ma
funkcjonowa efektywnie, strony Procesu Bolo skiego musz j zaakceptowa i uzna za sw
„własno ”. W zwi zku z tym Grupa robocza proponuje, by ramowa struktura została zatwierdzona
przez ministrów w Bergen, a ministrowie przyj li na siebie odpowiedzialno za jej funkcjonowanie i –
w razie potrzeby – aktualizowanie. W praktyce, jak proponuje Grupa robocza, ministrowie powierzyliby
to zadanie BFUG i strukturze, która j ewentualnie zast pi po faktycznym stworzeniu Europejskiego
Obszaru Szkolnictwa Wy szego. BFUG mo e w razie potrzeby wł cza innych zainteresowanych w
prace zwi zane z budowaniem, funkcjonowaniem i aktualizowaniem ramowej struktury.
Na tym etapie warto pami ta o tym, co powiedziała Helle Otte podczas panelu grup
zainteresowanych: Raju nie tworzy si sprawozdaniami z konferencji i komunikatami ministrów.
Ramowe struktury kwalifikacji nie mog te by wszystkim dla wszystkich czy, jak to okre lił Bastian
Baumann, „eierlegende Wollmilchsau” – wink znosz c jajka, która daje wełn i mleko. Podobnie
jak konwencje i ustawy, ramowe struktury kwalifikacji istniej tylko w takim stopniu, w jakim s
stosowane w praktyce. Ta konferencja stanowi wa ny milowy krok, ale ostatecznym celem jest – jak
stwierdzili my to tutaj podczas dyskusji – faktyczne wprowadzenie jej w ycie.
Po wiadczanie zgodno ci krajowych ramowych struktur ze struktur Europejskiego Obszaru
Szkolnictwa Wy szego
Je li nawet ramowa struktura Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wy szego nie ma charakteru
regulacyjnego ani mocy wi
cej, nakre la wymogi, jakie musz spełnia krajowe struktury
kwalifikacji, aby mo na było uzna , e mieszcz si w ogólnych zało eniach polityki Europejskiego
Obszaru. Trzeba zatem ustali , w jaki sposób weryfikowa si b dzie to, czy poszczególne krajowe
struktury s faktycznie zgodne z uniwersaln ramow struktur . Grupa robocza proponuje, by
odbywało si to na zasadzie auto-certyfikacji przez dany kraj, a nie na podstawie oceny kole e skiej
czy oceny dokonywanej przez europejsk instytucj lub agencj , dla której nie ma mandatu i której
powołanie nie wydaje si konieczne59. W zwi zku z tym, e faktyczne zaakceptowanie krajowych
ramowych struktur w Europejskim Obszarze Szkolnictwa Wy szego b dzie wymagało wzajemnego
zaufania, niezwykle istotne jest jednak spełnienie nast puj cych warunków:
>

Auto-certyfikacja powinna by przeprowadzana w sposób przejrzysty i uwzgl dnia
zaproponowane przez Grup robocz .

>

Informacje i dokumenty dotycz ce auto-certyfikacji powinny zosta opublikowane, a ponadto
powinno si prowadzi łatwo dost pny dla ogółu wykaz krajów, które potwierdziły zako czenie
procesu auto-certyfikacji. Grupa robocza sugeruje, e tym mogłyby zaj si sieci ENIC i NARIC.

>

Auto-certyfikacja powinna zosta zako czona do czasu ustanowienia Europejskiego Obszaru
Szkolnictwa Wy szego, tj. 2010 roku.
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kryteria

Armenia, Azerbejd an, Gruzja, Mołdawia i Ukraina.
Raport Grupy roboczej, rozdział 4.2, str. 39-40.
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>

Nale y zapewni odpowiednie powi zania z rozwi zaniami/przepisami w zakresie zapewniania
jako ci, Lizbo sk Konwencj Rady Europy/UNESCO o uznawaniu kwalifikacji i dyrektywami UE
w sprawie uznawania kwalifikacji do celów wykonywania pracy zawodowej, jak równie takimi
instrumentami zapewniaj cymi przejrzysto , które słu uznawaniu kwalifikacji, jak Suplement
do Dyplomu, ECTS, Europass, sieci ENIC i NARIC oraz samodzielne o rodki uznawania
kwalifikacji.

Generalnie, zasada auto-certyfikacji została zaakceptowana. Kilku uczestników wyraziło jednak
w tpliwo ci co do tego, czy proces zarysowany w raporcie oka e si wystarczaj cy, i sugerowało
rozszerzenie kryteriów i procedur oraz ci lejsze powi zanie z zapewnianiem jako ci. W zwi zku z
tym, podczas dyskusji plenarnej, Jan S. Levy, Wiceprzewodnicz cy BFUG, podniósł równie kwesti
ewentualnego powi zania z zapewnianiem jako ci, proponuj c wprowadzenie wymogu, by autocertyfikacja zasadzała si na akceptowanym systemie zapewniania jako ci w danym kraju. Z tym
pogl dem zgodził si , co nie jest zaskoczeniem, Christian Thune z ENQA podczas dyskusji w panelu
grup zainteresowanych. Zasugerował równie , e auto-certyfikacja wymagałaby takiego poziomu
zaufania w Europejskim Obszarze Szkolnictwa Wy szego, który mo e w niektórych wypadkach
okaza si nadmiernie optymistyczny. Jedna z grup roboczych zgłosiła wiele uwag tej samej tre ci, a
w szczególno ci podkre liła potrzeb wł czenia ekspertów zagranicznych w opracowywanie i
wdra anie krajowych ramowych struktur kwalifikacji, uwzgl dnienia elementu oceny kole e skiej ju
na etapie opracowywania struktur, opisywania efektów kształcenia na poziomie modułów i jednostek
dydaktycznych, jak równie na poziomie ogólnym, oraz dalszych rozwa a na temat zwi zku mi dzy
zapewnianiem jako ci i ramowymi strukturami kwalifikacji.
W zwi zku z tym ministrowie w Bergen mogliby poprosi BFUG o przedstawienie propozycji kryteriów
i procedur dotycz cych systemu auto-certyfikowania zgodno ci krajowych ramowych struktur
kwalifikacji, w którym kwesti zapewniania jako ci udałoby si jeszcze uwzgl dni przed spotkaniem
ministrów w 2007 r. Grupa robocza, która spotkała si po konferencji, aby oceni , czy w wietle
wniosków z konferencji konieczne s dalsze prace nad raportem, uznała jednak, e odkładanie decyzji
w sprawie auto-certyfikacji o dwa lata nie byłoby dobrym rozwi zaniem, i postanowiła opracowa
bardziej szczegółow propozycj do uwzgl dnienia w ostatecznej wersji raportu. W tym modelu,
zgodnie z zaleceniami z konferencji, powinno si szerzej omówi kryteria i procedury systemu autocertyfikowania zgodno ci krajowych ramowych struktur kwalifikacji, z uwzgl dnieniem zapewniania
jako ci. Grupa robocza jest wiadoma, e nale y to zrobi do połowy lutego, a gdyby BFUG nie
zgodziła si z przedstawion propozycj , dalsze prace wymagałyby udzielenia nowego mandatu przez
ministrów w Bergen.
Jedna z grup roboczych zaproponowała przeanalizowanie instrumentów słu
k tem tego, czy s one zgodne z tworzeniem ramowych struktur kwalifikacji.

cych przejrzysto ci pod

RAMOWA STRUKTURA EUROPEJSKIEGO OBSZARU SZKOLNICTWA WY SZEGO A INNE
RAMOWE STRUKTURY
Proces Bolo ski, podobnie jak mandat Grupy roboczej, obejmuje wszystkie rodzaje studiów wy szych.
Oczywiste jest jednak, e z jednej strony konieczno wprowadzenia przejrzystych ramowych struktur
kwalifikacji dotyczy wszystkich cz ci systemu edukacji, a z drugiej strony gdyby dla ka dej cz ci
systemu edukacji – na szczeblu krajowym i europejskim – opracowano odr bne i oderwane od siebie
ramowe struktury kwalifikacji, nie uwzgl dniaj c przy tym nale ycie zało e pozostałych struktur,
byłoby to posuni ciem niefortunnym i przyniosłoby skutki przeciwne do zamierzonych.
Jedna z kwestii dotyczy oczywi cie kwalifikacji umo liwiaj cych przyj cie na studia wy sze, ale – jak
stwierdził Mogens Berg – dzisiejszy rynek pracy i inne zjawiska podwa aj zasadno tradycyjnych
granic edukacji, jak równie granic pomi dzy edukacj i wiatem pracy. Nawiasem mówi c, to wła nie
w sprawie tego, czy kwalifikacje wst pne powinny stanowi element uniwersalnej ramowej struktury
Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wy szego, uczestnicy mieli do rozbie ne pogl dy – niektórzy
bardzo wyra nie opowiedzieli si za uwzgl dnieniem w strukturze wst pnych kwalifikacji, inni
natomiast gor co si temu sprzeciwiali. W imieniu pracodawców Christoph Anz zwrócił równie uwag
na konieczno
opracowania wspólnego systemu punktowego i – przypuszczalnie na zasadzie
rozszerzenia, wspólnej ramowej struktury kwalifikacji – dla szkolnictwa wy szego i szkolnictwa
zawodowego.
79

Krajowe ramowe struktury, które zostały dotychczas opracowane, mog słu y za przykłady
modelowych rozwi za , poniewa obejmuj wszystkie cz ci systemu edukacji w danym kraju. Na
przykład szkocka struktura obejmuje 12 poziomów – od osi gni
uczniów/studentów/słuchaczy z
gł bokimi upo ledzeniami utrudniaj cymi nauk poprzez ró ne elementy kształcenia ogólnego na
poziomie podstawowym i rednim, kształcenia zawodowego oraz studia prowadz ce do pierwszego i
drugiego tytułu zawodowego do doktoratu. Krajowe ramowe struktury b d równie odzwierciedla
odmienne priorytety poszczególnych krajów i b d zgodnie z nimi projektowane. Podobnie jak w
przypadku ustawodawstwa w poszczególnych krajach, stopie zło ono ci ramowych struktur b dzie
równie ró ny ze wzgl du na ró ne tradycje dotycz ce tego, jak wiele spraw trzeba precyzyjnie
uregulowa przepisami, a co mo na pozostawi „w domy le” na podstawie bardziej skrótowych i
ogólnych przepisów60. Na ten szerszy kontekst zwrócili tak e uwag ministrowie Procesu Bolo skiego,
którzy w Komunikacie Praskim i Berli skim podkre lili istotny wkład szkolnictwa wy szego w
urzeczywistnienie koncepcji kształcenia przez całe ycie61.
Na szczeblu europejskim współpraca wydaje si bardziej zaawansowana w szkolnictwa wy szym ni
w pozostałych sektorach systemu edukacji, a kontekst geograficzny ma zdecydowanie pan-europejski
wymiar, poniewa Proces Bolo ski obejmuje obecnie 40 krajów, podczas gdy współpraca w dziedzinie
kształcenia zawodowego jest ci lej powi zana z ramami EU/EOG62. Jedna z grup roboczych zwróciła
uwag
na konieczno
lepszego poznania wszystkich realizowanych obecnie procesów i
zasugerowała, e proponowana uniwersalna ramowa struktura Europejskiego Obszaru Szkolnictwa
Wy szego jest znakomitym punktem wyj cia, który nale y uwzgl dni w szerszym kontek cie.
David Coyne przypomniał nam, e Unia Europejska jednoznacznie wprowadziła kształcenie przez całe
ycie do programu politycznego poprzez Strategi Lizbo sk (Edukacja 2010) i uruchomiła Proces
Kopenhaski obejmuj cy kształcenie zawodowe. W szczególno ci Komisja powołała ostatnio grup
ekspertów ds. Europejskiej ramowej struktury kwalifikacji, która ma wykorzysta efekty prac w
Procesie Bolo skim w szkolnictwie wy szym i Procesie Kopenhaskim w dziedzinie kształcenia
zawodowego. Najszerszy mandat przyznano jednak podczas ostatniego posiedzenia ministrów UE w
Maastricht, kiedy to ministrowie zlecili opracowanie Europejskiej ramowej struktury kwalifikacji. Ten
mandat jest bardzo zbli ony do mandatu Grupy roboczej BFUG, z wyj tkiem konkretnego odniesienia
do szkolnictwa wy szego. David Coyne podkre lił równie potrzeb wzajemnego powi zania ró nych
procesów.
Na konieczno wzajemnych powi za wskazuj same przesłanki uniwersalnej ramowej struktury; jak
to przedstawił David Coyne: jednolita spójna ramowa struktura jest najlepsza dla u ytkowników –
ucz cych si osób i pracodawców – a wiadczy o tym wyra nie dyskusja podczas konferencji
dotycz ca tego, czy kwalifikacje umo liwiaj ce dost p do studiów powinny by cz ci uniwersalnej
ramowej struktury Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wy szego. Za takimi powi zaniami przemawia
równie to, e nie mo na ustali , gdzie ko czy si zaawansowane kształcenie zawodowe a zaczynaj
studia wy sze.
Wypełniaj c instrukcje Ministrów UE z posiedzenia w Maastricht, David Coyne przewiduje ramow
struktur , która obejmuje wszystkie poziomy kształcenia – 7 lub 8 poziomów rozci gaj cych si od
kształcenia, które ma na ogół miejsce na poziomie elementarnym, z naciskiem na rozwój ogólnej
wiedzy i umiej tno ci, a do doktoratu. Taka ramowa struktura powinna koncentrowa si na
kompetencjach, a nie na strukturach. Mo na by nawet kwestionowa to, czy „ramowa struktura
kwalifikacji” jest wła ciwym terminem, czy te bardziej odpowiedni nie byłby termin „ramowa struktura
kompetencji”.
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Trzy ustawy o szkolnictwie wy szym uchwalone w krajach Europy Zachodniej w latach 1995-2001 zawieraj od
5 do 13 rozdziałów, natomiast w projektach dwóch ustawach opracowanych ostatnio w Europie PołudniowoWschodniej przepisy dotycz ce samej kadry zajmuj , odpowiednio, 26 i 27 paragrafów. Zob.: Sjur Bergan, „A
Tale of Two Cultures in Higher Education Policies: the Rule of Law or a Excess of Legalism?” (Opowie o dwóch
kulturach w polityce dotycz cej szkolnictwa wy szego: rz dy prawa czy nadmierny legalizm?), Journal of Studies
in International Education, tom 8, nr 2, lato 2004.
61
Sformułowanie z Komunikatu Berli skiego, ale podobne sformułowanie wyst puje w Komunikacie Praskim.
62
Te przedsi wzi cia zostały omówione w rozdziale 5 raportu Grupy roboczej.
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Europejska ramowa struktura kwalifikacji zmieni i powinna zmieni nasz sposób patrzenia na
kwalifikacje ucz cych si osób. Pod wieloma wzgl dami wywrze ona taki sam wpływ jak ramowa
struktura Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wy szego: umo liwi ucz cym si osobom „ eglowanie”
pomi dzy kwalifikacjami i systemami, zapewni powi zania z zapewnianiem jako ci, ułatwi uznawanie
kwalifikacji w ogóle, a w szczególno ci uznawanie wcze niejszych okresów nauki i nauki przez
do wiadczenie. Co równie istotne, pomo e placówkom prowadz cym kształcenie opisywa i sytuowa
swoje programy, szczególnie poza stref klasycznych programów studiów wy szych. W tym sensie
ramowa struktura kwalifikacji mo e na przykład ułatwi uczelniom projektowanie programów, które s
specjalnie dostosowane do ich roli w danym regionie. David Coyne dodał jeszcze jedn istotn uwag :
Europejska ramowa struktura kwalifikacji przyczyni si równie , miejmy nadziej , do stworzenia
kultury oceny i jako ci we wszystkich sektorach edukacji – tak jak ju dzi uznajemy j za rzecz
oczywist w szkolnictwie wy szym.
Decyzja ministrów UE z Maastricht uprawnia równie do opracowania systemu punktowego dla
szkolnictwa zawodowego, a David Coyne wyra nie podkre lił, e nie powinien to by odr bny system
punktowy. Jedna uniwersalna ramowa struktura kwalifikacji wymaga jednego systemu punktowego:
dwa odr bne systemy – to byłoby o jeden system za du o. W zwi zku z tym, e nadal cieraj si
ró ne tradycje, potrzebne s dalsze konsultacje. Jedna z problematycznych kwestii dotyczy zale no ci
pomi dzy kompetencjami i nominalnym czasem kształcenia, cho uznaje si , e poj cie kompetencji
nale y definiowa za pomoc kryteriów, które mo na mierzy . Kolejna kwestia dotyczy zwi zku
pomi dzy poziomami i punktami, na co zwrócono ju uwag w helsi skiej definicji kwalifikacji II cyklu
(tytułu zawodowego „magistra”).
David Coyne nakre lił harmonogram, zgodnie z którym Komisja przedstawi Parlamentowi
Europejskiemu i Radzie wiosn 2006 r. dwa zalecenia, jedno dotycz ce Europejskiej ramowej
struktury kwalifikacji, a drugie – systemów punktowych. W tym celu Komisja zamierza przedstawi
dokumenty konsultacyjne wiosn 2005 r., przypuszczalnie w kwietniu lub maju, a nast pnie przez 6
miesi cy, do pa dziernika/listopada 2005 r., prowadzone b d konsultacje merytoryczne. W ramach
tych konsultacji przewidziano aktywne działania słu ce zebraniu opinii od wielu ró nych grup
zainteresowanych w obr bie UE i poza jej granicami. Konsultacje s istotne równie ze wzgl du na to,
e skróc czas, jakiego wymaga proces podejmowania decyzji politycznych z udziałem Parlamentu
Europejskiego i Rady.
Działania, które maj zapewni spójno pomi dzy ró nymi cz ciami systemu edukacji i pomi dzy
uniwersalnymi ramowymi strukturami kwalifikacji na szczeblu europejskim, s godne pochwały i
konieczne. Niemniej jednak nale y podkre li , podobnie jak podczas dyskusji plenarnej, e takie prace
trzeba prowadzi w sposób całkowicie przejrzysty i musz w nich uczestniczy wszyscy członkowie
Procesu Bolo skiego. Jest to oczywisty wymóg w przypadku tej cz ci ramowej struktury, która
dotyczy szkolnictwa wy szego, ale ma to równie istotne znaczenie w przypadku innych cz ci
przyszłej uniwersalnej Europejskiej ramowej struktury kwalifikacji w zwi zku z tym, e te pozostałe
cz ci prowadz do szkolnictwa wy szego i s z nim powi zane.
Jak wspomniano wcze niej, problem znacznej rozbie no ci zda co do tego, czy w uniwersalnej
ramowej strukturze kwalifikacji Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wy szego powinno si uwzgl dni
opis kwalifikacji umo liwiaj cych dost p do studiów wy szych, mo na najlepiej rozwi za w
kontek cie szerszej ramowej struktury obejmuj cej wszystkie rodzaje lub przynajmniej wi cej
rodzajów kształcenia – jak to ma miejsce w krajowych ramowych strukturach. Potwierdza to jeszcze
wyra niej konieczno wł czenia wszystkich stron Procesu Bolo skiego w prace nad tak szersz
ramow struktur . Jak stwierdził David Coyne w odpowiedzi na komentarze podczas sesji plenarnej:
wprawdzie Procesy Bolo ski, Kopenhaski i Lizbo ski maj inne podstawy prawne, wszystkie opieraj
si na politycznej woli zaanga owanych krajów.
REFLEKSJE KO COWE
W ramach „refleksji ko cowych” chciałbym na pocz tku, podobnie jak Germain Dondelinger,
Przewodnicz cy BFUG, podzi kowa du skim władzom za zorganizowanie tego wa nego
seminarium, a w szczególno ci Mogensowi Bergowi za cał t prac , któr tak znakomicie wykonał i
zainspirował, aby doprowadzi do opracowania koncepcji ramowej struktury kwalifikacji i zyska dla
niej akceptacj na szczeblu europejskim.
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Ramowe struktury kwalifikacji stanowi „kamie w gielny” polityk dotycz cych szkolnictwa wy szego
w Europie – zarówno w poszczególnych krajach, jak i w Europejskim Obszarze Szkolnictwa
Wy szego. S istotnym aspektem reformy strukturalnej i wywieraj gł boki wpływ: zmieniaj c optyk
w taki sposób, e koncentrujemy si na osi gni ciach w nauce, a nie na procedurach, ramowe
struktury kwalifikacji mog sta si podstawowym czynnikiem rozszerzaj cym społeczny wymiar
szkolnictwa wy szego. Ten aspekt podkre lał przede wszystkim ESIB, ale jest on przedmiotem
zainteresowania wszystkich, a społeczny wymiar b dzie tematem seminarium bolo skiego, które ma
by zorganizowane przez władze francuskie w Pary u po koniec stycznia 2005 r.
Obecnie mamy ju propozycj uniwersalnej ramowej struktury, która zyskała poparcie uczestników
konferencji i, miejmy nadziej , zostanie zatwierdzona przez ministrów. Niektóre kraje opracowały
krajowe ramowe struktury, a wiele innych uczyni to w ci gu najbli szych kilku lat. Jest to bardzo
pozytywne, a w istocie zdumiewa nawet, jak wiele zostało osi gni te w tak krótkim czasie. Niemniej
jednak warto pami ta , e gdy ramowa struktura zostanie opracowana, trzeba b dzie j wdro y . W
tym miejscu chciałbym odwoła si do uwag kilku grup roboczych, które podkre liły potrzeb
współpracy przy wdra aniu ramowych struktur – współpracy mi dzy zainteresowanymi zarówno w
poszczególnych krajach, jak i na szczeblu europejskim, ale tak e współpracy pomi dzy krajami. Tym
krajom, które potrzebuj wskazówek ekspertów zagranicznych czy nawet chciałyby wł czy ich w
opracowywanie i wdra anie swych ramowych struktur, trzeba zapewni wsparcie partnerów z
Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wy szego, na przykład za po rednictwem odpowiednich instytucji
i organizacji mi dzynarodowych.
Otwieraj c nowe cie ki kształcenia i ułatwiaj c uznawanie nietradycyjnych kwalifikacji, ramowe
struktury pozwol stworzy mo liwo
kształcenia w uczelniach nowych grupom studentów czy
słuchaczy, którzy nie mieli by mo e nigdy wcze niej takich mo liwo ci. Je eli, jak to sformułowano w
Strategii Lizbo skiej, Europa ma sta si najbardziej konkurencyjn gospodark wiata do 2010 roku,
nie mo emy pozwoli sobie na to, by zrobi cho by odrobin mniej. Nie mo emy te pozwoli sobie
na to, by zrobi cho by odrobin mniej, je eli – zgodnie z humanistyczn tradycj Europy i jej trosk o
dobro społeczne, cho te zasady nie były czasem w pełni honorowane – mamy równie dostrzec to,
co wykracza poza wymiar ekonomiczny.
W ci gu ostatnich dziesi ciu czy dwudziestu lat we Francji silnie zakorzeniła si tradycja musicali, a
moim ulubionym jest „Dzwonnik z Notre Dame” (Notre Dame de Paris), oparty na klasycznej powie ci
Wiktora Hugo z 1831 r. Pod wieloma wzgl dami ten musical to opowie o ramowych strukturach i
uznawaniu kwalifikacji, je li nawet, jak mo na podejrzewa , publiczno
nie zawsze jest tego
wiadoma. Ale przyjrzyjmy si temu bli ej: „Dzwonnik z Notre Dame” to historia o konstrukcjach i
ramowych strukturach, których symbolem jest katedra, przyci gaj ca nawet w setki lat po jej
zbudowaniu tysi ce zwiedzaj cych. To historia o uznawaniu tego, co nietradycyjne, czego symbolem
jest garbus Quasimodo i Cyganka Esmeralda. To historia o odrzucaniu dogmatyzmu i formalizmu, co
symbolizuje posta Frollo. To historia o tym, jak ze starej perły kultury mo na stworzy co bardziej
atrakcyjnego dla nowej publiczno ci, a wi c tych, którzy wol posłucha współczesnej muzycznej
wersji ni czyta oryginalny tekst, jak równie tych, którzy przechodz od wersji muzycznej do tekstu,
jakby były komponentami jednej, spójnej ramowej struktury. To historia o wymiarze europejskim,
kompozytorem musicalu jest bowiem Richard Coccinante, który jest Francuzem, ale ma oczywi cie
włoskie korzenie. I co równie istotne, jest to historia o „wymiarze zewn trznym”: ten wymiar
reprezentuje piewak Garou, który jest obecnie jedn z najwi kszych gwiazd francuskoj zycznego
wiata – i który pochodzi z Quebeku.
Ten ostatni aspekt ka e zwróci uwag na to, e ramowe struktury kwalifikacji i ich koncentracja na
osi gni ciach w nauce maj zasadnicze znaczenie, je li chcemy, by „kwalifikacje bolo skie” były
uznawane w innych cz ciach wiata; to wła nie, z braku lepszego słowa, okre la si powszechnie
jako „wymiar zewn trzny”63. Je li w wiadomo ci reszty wiata z „Bolonii” pozostanie jedynie to, e
„Europa” skraca program studiów „licencjackich/in ynierskich” z 4 do 3 lat, europejscy studenci b d
63

„Zewn trzny wymiar” Procesu Bolo skiego był tematem wa nej konferencji zorganizowanej przez Academic
Co-operation Organisation (Organizacji Współpracy Akademickiej) w Hamburgu, w dniach 18-19 pa dziernika
2004; zob.: http://www.aca-secretariat.be/08events/HamburgConferenceOverview.htm. Wkrótce ma ukaza si
publikacja z tej konferencji.
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mieli powa ne problemy, gdy powstanie ju Europejski Obszar Szkolnictwa Wy szego. Tych
problemów mo na unikn , je eli uda si nam przekaza zarówno tre ci, jak i metodologi naszych
ramowych struktur kwalifikacji – i je li b dziemy stosowa t sam metodologi uznawania osi gni
w nauce zamiast procedur, gdy b dziemy ocenia kwalifikacje z pozostałych stron wiata.
Tak jak w samej Europie, w uniwersalnej ramowej strukturze kwalifikacji Europejskiego Obszaru
Szkolnictwa Wy szego równowa y si ró norodno i jedno . Chcieliby my stworzy struktur , która
jest dostatecznie elastyczna i zró nicowana, aby była interesuj ca, a równocze nie dostatecznie
spójna, aby była zrozumiała. Nasze aspiracje zwi zane z Europejskim Obszarem Szkolnictwa
Wy szego i jego ramowymi strukturami kwalifikacji mo na chyba najlepiej wyrazi za pomoc hasła
zapo yczonego od naszych ameryka skich przyjaciół, które oni z kolei wyra aj j zykiem
zapo yczonym ze „starej Europy”:
e pluribus unum.
Z wielu – jeden.
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Zał cznik 8
Ramowa struktura kwalifikacji Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wy szego
Efekty
Kwalifikacja
krótkiego cyklu
(w ramach I
cyklu lub w
powi zaniu z I
cyklem)

Kwalifikacja
I cyklu

Punkty ECTS

Kwalifikacje oznaczaj ce uko czenie studiów wy szych Ok. 120
punktów ECTS
krótkiego cyklu (w ramach I cyklu lub w powi zaniu z I cyklem)
przyznaje si studentom, którzy:
>

wykazali si wiedz i zdolno ci rozumienia w danej dziedzinie
studiów, której podbudow stanowi kształcenie ogólne na
poziomie rednim64 i która jest na ogół na poziomie
wykładanym w zaawansowanych podr cznikach; taka wiedza
zapewnia podstawy do wykonywania pracy w okre lonej
dziedzinie lub okre lonego zawodu, rozwoju indywidualnego i
dalszych studiów prowadz cych do uko czenia I cyklu;

>

potrafi wykorzystywa sw wiedz i zdolno
kontekstach zawodowych;

>

potrafi wyszukiwa i wykorzystywa dane do formułowania
odpowiedzi na dobrze zdefiniowane konkretne i abstrakcyjne
problemy;

>

potrafi prezentowa swój punkt widzenia, swoje umiej tno ci i
działania w kontaktach z kolegami/współpracownikami,
przeło onymi i klientami;

>

posiadaj umiej tno ci uczenia si niezb dne do podj cia
dalszych studiów, które wymagaj pewnej samodzielno ci.

rozumienia w

Na ogół
obejmuj 180240 punktów
wykazali si wiedz i zdolno ci rozumienia w danej dziedzinie ECTS
studiów, której podbudow stanowi kształcenie ogólne na
poziomie rednim1 i która jest na ogół na poziomie
wykładanym w zaawansowanych podr cznikach, ale obejmuje
równie
pewne aspekty kształtowane pod wpływem
znajomo ci najnowszych osi gni w danej dziedzinie studiów;

Kwalifikacje oznaczaj ce uko czenie I cyklu przyznaje si
studentom, którzy:
>

>

potrafi wykorzystywa sw wiedz i zdolno rozumienia w
sposób, który wiadczy o profesjonalnym65 podej ciu do pracy
lub zawodu, i posiadaj kompetencje66, którymi wykazuje si
na ogół poprzez konstruowanie i podtrzymywanie argumentacji
oraz rozwi zywanie problemów w swojej dziedzinie studiów;

>

potrafi zbiera i interpretowa odpowiednie dane (zwykle w
swej dziedzinie studiów), aby na ich podstawie formułowa
s dy, które uwzgl dniaj przemy lenia dotycz ce istotnych
kwestii społecznych, naukowych lub etycznych;

64

Kształcenie ogólne na poziomie rednim obejmuje równie kształcenie zawodowe z dostatecznie ogólnym
komponentem.
65
Słowa „profesjonalny” (ang. professional – zawodowy, profesjonalny) u ywa si w deskryptorach w
najszerszym znaczeniu, dotycz cym atrybutów istotnych dla podj cia pracy lub wykonywania zawodu i
zakładaj cym wykorzystanie pewnych aspektów wiedzy na zaawansowanym poziomie. Nie odnosi si ono w tym
kontek cie do specyficznych wymogów zwi zanych z zawodami regulowanymi. Te wymogi mo na okre li w
profilu/specyfikacji.
66
Słowa „kompetencja” u ywa si w deskryptorach w najszerszym znaczeniu, umo liwiaj cym stopniowanie
zdolno ci lub umiej tno ci. Nie u ywa si go w w szym znaczeniu okre lanym wył cznie na podstawie oceny
„tak/nie”.
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>

>

Kwalifikacja
II cyklu

Kwalifikacja
III cyklu

Efekty
potrafi przedstawia informacje, koncepcje, problemy i
rozwi zania zarówno specjalistom, jak i odbiorcom spoza
grona specjalistów;

Punkty ECTS

rozwin li w sobie te umiej tno ci uczenia si , które s
niezb dne do podj cia dalszych studiów wymagaj cych du ej
samodzielno ci.

Kwalifikacje oznaczaj ce uko czenie II cyklu przyznaje si
studentom, którzy:
>

wykazali si wiedz i zdolno ci rozumienia, która opiera si
na wiedzy przypisywanej na ogół pierwszemu cyklowi i stanowi
jej rozszerzenie i/lub pogł bienie, oraz która stwarza podstawy
do wykazania si lub umo liwia wykazanie si oryginalno ci
przy opracowywaniu i/lub stosowaniu koncepcji, cz sto w
ramach bada 67;

>

potrafi wykorzystywa sw wiedz i zdolno rozumienia oraz
umiej tno ci rozwi zywania problemów w nowych lub
nieznanych
rodowiskach w ramach szerszych (lub
wielodyscyplinarnych) kontekstów zwi zanych z ich dziedzin
studiów;

>

potrafi ł czy posiadane wiadomo ci w spójn cało i radzi
sobie ze zło ono ci oraz formułowa s dy na podstawie
niepełnych lub ograniczonych informacji, które uwzgl dniaj
jednak przemy lenia na temat odpowiedzialno ci społecznej i
etycznej zwi zanej ze stosowaniem w praktyce ich wiedzy i
s dów;

>

potrafi w sposób jasny i jednoznaczny przedstawia swe
wnioski oraz wiedz i racjonalne przesłanki, które stanowi ich
podstaw , specjalistom i odbiorcom spoza grona specjalistów;

>

posiadaj
umiej tno ci uczenia si
pozwalaj ce im
kontynuowa studia w sposób, który mo e wymaga znacznej
samodzielno ci w ukierunkowaniu kształcenia i samym
procesie kształcenia.

Kwalifikacje oznaczaj ce uko czenie III cyklu przyznaje si
studentom, którzy:
>

wykazali si usystematyzowan wiedz w danej dziedzinie
studiów oraz opanowaniem umiej tno ci i metod bada
zwi zanych z t dziedzin ;

>

wykazali si umiej tno ci opracowywania koncepcyjnego,
projektowania, wykonywania i dostosowywania koncepcji
obszernych bada zgodnie z zasad naukowej integralno ci;

>

wnie li własny wkład w postaci oryginalnych bada , które

Na ogół
odpowiadaj
90-120
punktom ECTS;
minimalnym
wymogiem na
poziomie II
cyklu powinno
by uzyskanie
60 punktów
ECTS.

Nie okre lono.

67

Słowa „badania” u ywa si w znaczeniu obejmuj cym wiele ró nych działa czy czynno ci, przy czym ich
kontekst jest cz sto zwi zany z dziedzin studiów; ten termin oznacza tutaj dokładne studia/badania lub analiz
w oparciu o usystematyzowan wiedz i krytyczne podej cie do posiadanej wiedzy. Słowa tego u ywa si w
szerokim znaczeniu, obejmuj cym szereg czynno ci, które wspieraj oryginalne i innowacyjne prace we
wszystkich dziedzinach działalno ci naukowej, zawodowej i technologicznej, wł cznie z naukami
humanistycznymi oraz sztuk tradycyjn , widowiskow i innymi dziedzinami twórczo ci artystycznej. Nie u ywa
si go w ograniczonym czy w skim znaczeniu i nie dotyczy on wył cznie tradycyjnej „metody naukowej”.
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Efekty
rozszerzaj granice wiedzy, poprzez opracowanie obszernego
materiału, z którego cz
zasługuje na recenzowan
publikacj w kraju lub za granic ;
>

posiadaj umiej tno krytycznej analizy, oceny oraz syntezy
nowych i zło onych koncepcji;

>

potrafi przedstawia sw fachow wiedz i umiej tno ci
kolegom/współpracownikom, szerszemu gronu naukowców i
ogółowi społecze stwa;

>

powinni by w stanie przyczynia si , w ramach działalno ci
naukowej i zawodowej, do post pu technicznego, społecznego
lub kulturalnego w społecze stwie opartym na wiedzy.

Punkty ECTS
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Ramowa struktura kwalifikacji Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wy szego
Niniejszy raport dotyczy opracowywania ramowych struktur kwalifikacji zgodnie z yczeniem
wyra onym przez ministrów w Komunikacie Berli skim. Przedstawiono w nim zalecenia i propozycje
dotycz ce uniwersalnej Ramowej struktury kwalifikacji Europejskiego Obszaru Szkolnictwa
Wy szego (European Higher Education Area – EHEA) oraz modelowe praktyki, które maj ułatwi
opracowanie krajowych ramowych struktur kwalifikacji uzyskiwanych w szkolnictwie wy szym.
Raport składa si z sze ciu nast puj cych rozdziałów:
Kontekst – kwalifikacje uzyskiwane w szkolnictwie wy szym w Europie
Krajowe ramowe struktury kwalifikacji uzyskiwanych w szkolnictwie wy szym
Ramowa struktura kwalifikacji Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wy szego
Powi zanie ramowych struktur kwalifikacji uzyskiwanych w szkolnictwie wy szym
Ramowe struktury kwalifikacji dla szkolnictwa wy szego i innych obszarów edukacji
Wnioski
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