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Słownik pojęć 

Dopuszczenie programu nauczania do użytku w danej szkole -  
jest możliwe, jeżeli program nauczania: 

1. stanowi zbiór celów kształcenia i treści nauczania opisanych w podstawie programowej 
kształcenia w zawodach, określonej w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 
lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach, w formie efektów 
kształcenia właściwych dla zawodu, w którym kształci szkoła: efektów kształcenia wspólnych 
dla wszystkich zawodów, efektów kształcenia wspólnych dla zawodów w ramach obszaru 
kształcenia, stanowiących podbudowę do kształcenia w tym zawodzie, oraz efektów 
kształcenia właściwych dla kwalifikacji wyodrębnionych w tym zawodzie; 

2. zawiera programy nauczania poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu 
kształcenia zawodowego ustalonych przez dyrektora szkoły w szkolnym planie nauczania: 
przedmiotów, modułów lub innych układów treści, obejmujące: 

a. uszczegółowione efekty kształcenia, o których mowa w pkt 1, które powinny być 
osiągnięte przez ucznia w procesie kształcenia, oraz propozycje kryteriów oceny i 
metod sprawdzania tych osiągnięć, 

b. opis sposobu osiągnięcia uszczegółowionych efektów kształcenia, o których mowa w 
pkt 1, z uwzględnieniem możliwości indywidualizacji pracy w zależności od potrzeb i 
możliwości uczniów, 

c. opis warunków, w jakich program będzie realizowany, z uwzględnieniem warunków 
realizacji kształcenia w danym zawodzie, ustalonych w podstawie programowej 
kształcenia w zawodach, określonej w rozporządzeniu, o którym mowa w pkt 1, 

3. uwzględnia wyodrębnienie kwalifikacji w zawodzie zgodnie z klasyfikacją zawodów 
szkolnictwa zawodowego, określoną w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 
23 grudnia 2011 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego; 

4. jest poprawny pod względem merytorycznym i dydaktycznym. 

Źródło - tytuł: Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczania do 
użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego 
podręczników  

Dydaktyczna mapa programu nauczania -  
graficzny obraz korelacji między modułami i jednostkami modułowymi wyodrębnionymi w programie 
nauczania dla zawodu. 

Źródło - tytuł: Zarys metodologii konstruowania modułowego programu nauczania dla zawodu, praca pod kierunkiem K. 
Symeli, KOWEZ, Warszawa 2001  

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie -  
to egzamin umożliwiający uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe lub 
świadectwa potwierdzającego kwalifikację w zawodzie – jeżeli został przeprowadzony w zakresie 
jednej kwalifikacji. 

Źródło - tytuł: Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 
2011 r., Nr 205, poz. 1206)  

Europejska Rama Kwalifikacji (ERK) -  
(ang. European Qualifications Framework – EQF) to przyjęty w UE układ odniesienia umożliwiający 
porównywanie kwalifikacji uzyskiwanych w różnych krajach – ma stanowić narzędzie służące do 
dokonywania takich porównań. 
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W Europejskiej Ramie Kwalifikacji wyróżniono osiem poziomów kwalifikacji określonych za pomocą 
wymagań dotyczących efektów uczenia się, ujętych w kategoriach wiedzy, umiejętności i kompetencji 
społecznych. 
W początkowej fazie implementacji ERK stanowi podstawowy punkt odniesienia dla budowy 
krajowych ram kwalifikacji w poszczególnych krajach. ERK stanowi także istotny punkt odniesienia dla 
powstających w Europie sektorowych (branżowych) ram kwalifikacji. 

Źródło - wydawca: http://kwalifikacje.org.pl/slownik/  

Efekty uczenia się -  
(ang. learning outcomes) to efekty uczenia się są tym, co osoba ucząca się wie, rozumie i potrafi 
wykonać w wyniku uczenia się, ujęte w kategoriach wiedzy, umiejętności oraz kompetencji 
społecznych. 
Źródło - wydawca: http://kwalifikacje.org.pl/slownik/  

 
Edukacja pozaformalna -  
(ang. non-formal education) to kształcenie/szkolenie/uczenie się, które nie prowadzi wprost do 
uzyskania kwalifikacji, w ramach programów organizowanych przez różne podmioty (np. 
pracodawców, organizacje obywatelskie, ale także uczelnie, szkoły i osoby indywidualne). 
     Uczenie się pozaformalne nie prowadzi wprost do uzyskania kwalifikacji, jednakże efekty tego 
uczenia się mogą być zgodnie z ustalonymi procedurami potwierdzane, akumulowane i 
transferowane, a w konsekwencji być uznawane, jako składnik zestawu potwierdzonych osiągnięć (w 
uczeniu się) wymaganych dla konkretnych kwalifikacji (pełnych lub cząstkowych). 
     O edukacji pozaformalnej (uczeniu się w systemie pozaformalnym) można mówić w przypadku, 
gdy chodzi o: 

 uczestnictwo w kursach doskonalących i szkoleniach organizowanych m.in. także w ramach 
zakładu pracy, (w tym szkolenia stanowiskowe, BHP, ppoż, itp.), 

 uczestnictwo w organizowanych przez szkoły (w tym wyższe) kursach i szkoleniach, które nie 
prowadzą wprost do uzyskania kwalifikacji (wpisanych do krajowego rejestru kwalifikacji), 

 uczestnictwo w kształceniu podyplomowym na uczelni, które nie prowadzi bezpośrednio 
 do uzyskania kwalifikacji wpisanych do krajowego rejestru kwalifikacji, 
 uczestnictwo w kursach języka obcego organizowanych przez różne podmioty, kursach na 

prawo jazdy, na stopnie żeglarskie, na stopnie instruktorskie (np. w ramach ZHP, PTTK) - o ile 
nie prowadzą one bezpośrednio do uzyskania kwalifikacji wpisanych do krajowego rejestru 
kwalifikacji. 

Edukacja formalna -  
(ang. formal education) kształcenie/szkolenie/uczenie się w ramach realizowanych przez szkoły, 
uczelnie i inne podmioty programów, które prowadzą do uzyskania kwalifikacji.  
W budowanym obecnie polskim systemie kwalifikacji, którego narzędziem będzie Polska Rama 
Kwalifikacji (PRK), przejście każdego pełnego cyklu kształcenia szkolnego i wyższego (ukończenie 
szkoły albo studiów I lub II stopnia) w założeniu łączy się z uzyskaniem pełnej kwalifikacji 
odpowiedniego poziomu PRK. 
O edukacji formalnej (uczeniu się w systemie formalnym) można mówić w odniesieniu do osób, 
które: 

 są uczniami szkoły podstawowej, gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej, 
 są słuchaczami szkół, które kończą się uzyskaniem dyplomu nadającego kwalifikacje 

odpowiadające poziomowi 5 w PRK, 
 są studentami uczelni, w tym także uczącymi się w systemie zaocznym, albo w systemie „na 

odległość” (distance learning), 

http://kwalifikacje.org.pl/slownik/
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 uczestniczą w szkoleniu, które prowadzi bezpośrednio do uzyskania kwalifikacji. 

Źródło - wydawca: http://kwalifikacje.org.pl/slownik  

Formy pozaszkolne -  
należy przez to rozumieć formy uzyskiwania i uzupełniania wiedzy, umiejętności i kwalifikacji 
zawodowych w placówkach i ośrodkach kształcenia ustawicznego i praktycznego, a także 
kwalifikacyjne kursy zawodowe. 

Źródło - tytuł: Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 
2011 r., Nr 205, poz. 1206)  

Formalna edukacja - zobacz edukacja formalna 
 
 
Jednostka modułowa -  
część modułu kształcenia w zawodzie, obejmująca logiczny i możliwy do wykonania wycinek pracy, o 
wyraźnie określonym początku i zakończeniu, który nie podlega zwykle dalszym podziałom, a jego 
rezultatem jest produkt, usługa lub istotna decyzja. 

Źródło - tytuł: Modułowy program nauczania dla zawodu. Materiał metodyczny dla autorów programu, MENiS-DKZiU, 
Warszawa 24 kwietnia 2003  

Kwalifikacyjny kurs zawodowy -  
należy przez to rozumieć kurs, którego program nauczania uwzględnia podstawę programową 
kształcenia w zawodach, w zakresie jednej kwalifikacji, którego ukończenie umożliwia przystąpienie 
do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie tej kwalifikacji. 

Źródło - tytuł: Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 
2011 r., Nr 205, poz. 1206)  

Kształcenie ustawiczne -  
to kształcenie w szkołach dla dorosłych, a także uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności 
i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych przez osoby, które spełniły obowiązek szkolny. 

Źródło - tytuł: Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 
2011 r., Nr 205, poz. 1206)  

Kwalifikacje w zawodzie - to wyodrębniony w danym zawodzie zestaw oczekiwanych efektów 
kształcenia, których osiągnięcie potwierdza świadectwo wydane przez okręgową komisję 
egzaminacyjną, po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie jednej 
kwalifikacji  

Źródło - tytuł: Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 
2011 r., Nr 205, poz. 1206)  

Kwalifikacja -  
(ang. qualification) to określony zestaw efektów uczenia się, zgodnych z ustalonymi standardami, 
których osiągnięcie zostało formalnie potwierdzone przez upoważnioną instytucję. 
     W ramach tego systemu pojęć kwalifikacją jest tylko taki zestaw efektów uczenia się 
(kompetencji), który jest wpisany do podstawy programowej kształcenia w zawodach. 
      Formalne potwierdzenie osiągniętych kompetencji polega na wydaniu przez uprawnioną 
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instytucję odpowiedniego dokumentu (dyplomu, świadectwa, certyfikatu itp.) po dokonaniu oceny 
efektów uczenia się. 
Krajowy System Kwalifikacji (KSK) -  
(ang. National Qualifications System, NQS) to ogół działań państwa związanych z potwierdzaniem 
efektów uczenia się dla potrzeb rynku pracy, społeczeństwa obywatelskiego oraz indywidualnego 
rozwoju osób uczących się, oparty na krajowej ramie kwalifikacji. Obejmuje on w szczególności 
nadawanie oraz uznawanie kwalifikacji, a także zapewnianie jakości kwalifikacji. 
     Krajowy system kwalifikacji w Polsce opierać się będzie na efektach uczenia się, jako 
podstawowym kryterium nadawania kwalifikacji. Polska Rama Kwalifikacji (PRK), stanowić będzie 
kluczowy element integrujący krajowego systemu kwalifikacji. 
     Elementami krajowego systemu kwalifikacji są ponadto procedury zapewniania jakości, systemy 
walidacji kompetencji uzyskanych w ramach edukacji formalnej, pozaformalnej i poprzez uczenie się 
nieformalne oraz systemy akumulacji i przenoszenia zaliczonych osiągnięć. 
     Powstanie spójnego krajowego systemu kwalifikacji zostało przewidziane w projekcie rządowego 
dokumentu strategicznego p.t.: „Perspektywa uczenia się przez całe życie”. 

Źródło - wydawca: http://kwalifikacje.org.pl/slownik  

Kompetencje społeczne -  
(ang. social competence) udowodniona (w pracy, nauce oraz w rozwoju osobistym) zdolność 
stosowania posiadanej wiedzy i umiejętności z uwzględnieniem zinternalizowanego systemu 
wartości. Kompetencje społeczne określa się bazując na kategoriach odpowiedzialności i autonomii. 

Źródło - wydawca: http://kwalifikacje.org.pl/slownik  

Kształcenie pozaformalne - zob. edukacja pozaformalna 

Źródło - wydawca: http://kwalifikacje.org.pl/slownik/  
 

Kształcenie szkolne - zob. edukacja formalna 
 
Kompetencje zawodowe -  
uprawnienia do działania w określonym obszarze zawodowym na podstawie uzyskanych kwalifikacji, 
pozwalających na właściwe wykonywanie zadań zawodowych. Uprawnienia te są stwierdzone w 
odpowiednim dokumencie kwalifikacyjnym, określającym ewentualnie tytuł i stopień zawodowy. W 
pojęciu tym mieści się również zdolność do stosowania umiejętności i wiedzy w nowych sytuacjach w 
ramach obszaru zawodowego i poza zasadniczymi zajęciami. Jest to zatem posiadanie i rozwijanie 
odpowiednich umiejętności, wiedzy, właściwych postaw i doświadczeń w celu pomyślnego 
wypełniania funkcji zawodowych. W dokumencie „Perspektywa uczenia się przez całe życie” 
kompetencja oznacza wszystko to, co dana osoba wie, rozumie i potrafi wykonać odpowiednio do 
sytuacji. 

Źródło - tytuł: Nowacki T. W., Korabiewska-Nowacka K., Baraniak B., Nowy słownik pedagogiki pracy, WSP TWP, Warszawa 
2000  

Kwalifikacje zawodowe -  
układ umiejętności, wiadomości i cech psychofizycznych niezbędnych do wykonywania zadań 
zawodowych wchodzących w skład zawodu. Zgodnie z ideą uczenia się przez całe życie kwalifikacja 
rozumiana jest jako dyplom, świadectwo, certyfikat lub inny dokument, wydany przez uprawnioną 
instytucję, stwierdzający, że dana osoba osiągnęła efekty uczenia się zgodnie z odpowiednimi 
wymaganiami. 

http://www.ksztalceniemodulowe-koweziu.pl/o-ksztalceniu-modulowym/slownik-pojec.html?letter=e
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Źródło - tytuł: Kwiatkowski S. M., Symela K., Standardy kwalifikacji zawodowych. Teoria. Metodologia. Projekty, IBE, 
Warszawa 2001; Perspektywa uczenia się przez całe życie, Warszawa 4 lutego 2011 r. Projekt dokumentu strategicznego 
opracowany przez Międzyresortowy  

Kształcenie modułowe -  
integruje wiedzę i umiejętności z wyraźnym nastawieniem na kształtowanie umiejętności. Sposób 
organizacji kształcenia określa modułowy program nauczania. 
 
Moduł -  
to samodzielna jednostka dydaktyczna, złożona z jednostek modułowych. Określa kwalifikacje 
niezbędne do wykonywania czynności na danym stanowisku pracy. 
 
Moduł (wg. K. Symela) -  
wyodrębniony element programu nauczania, odnoszący się do określonej grupy treści 
programowych: ponadzawodowych, ogólnozawodowych, podstawowych dla zawodu, 
specjalizacyjnych, realizowanych w procesie kształcenia zawodowego w formie jednostek 
modułowych. 

Źródło - tytuł: Modułowy program nauczania dla zawodu. Materiał metodyczny dla autorów programu, MENiS-DKZiU, 
Warszawa 24 kwietnia 2003  

Modułowy program nauczania dla zawodu -  
to zestaw modułów kształcenia w zawodzie i odpowiadających im jednostek modułowych, 
wyodrębnionych na podstawie określonych kryteriów umożliwiających zdobywanie wiedzy oraz 
kształtowanie umiejętności i kompetencji personalnych i społecznych właściwych dla zawodu. W 
programach nauczania o strukturze modułowej występuje integracja treści teoretycznych i 
praktycznych; nie ma podziału na zajęcia praktyczne i teoretyczne. 

Źródło - autor: Pfeiffer A., Suliga M.  
Źródło - tytuł: Opracowanie programu nauczania dla zawodu krok po kroku  
Źródło - wydawca: KOWEZiU  
Źródło - rok wydania: 2012  

Program nauczania dla zawodu, realizowany na kwalifikacyjnym kursie zawodowym w zakresie 
jednej kwalifikacji -  
powinien uwzględniać następujące elementy podstawy programowej kształcenia w zawodach, 
właściwe dla kształcenia w tym zawodzie: 
1) ogólne cele i zadania kształcenia zawodowego; 
2) efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów, określone w części II, w zakresie: 

 bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP),  
 podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej (PDG),  
 języka obcego ukierunkowanego zawodowo (JOZ),  
 kompetencji personalnych i społecznych (KPS),  
 organizacji pracy małych zespołów (OMZ) – w przypadku kwalifikacji wyodrębnionych w 

zawodach nauczanych na poziomie technika, zgodnie z oznaczeniami właściwymi dla danej 
kwalifikacji w tabeli zamykającej część I podstawy programowej kształcenia w zawodach; 

3) efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru kształcenia, stanowiące podbudowę  
    do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów, określone w części II, dobierając te efekty dla  
    danej  kwalifikacji, zgodnie z oznaczeniami właściwymi dla tej kwalifikacji wskazanymi w tabeli  
    zamykającej część I podstawy programowej kształcenia w zawodach; 
4) efekty kształcenia właściwe dla danej kwalifikacji, określone w części  II; 
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5) warunki realizacji kształcenia w zawodzie, w którego ramach została wyodrębniona kwalifikacja,  
    właściwe dla tej kwalifikacji, określone w części III; 
6) minimalną liczbę godzin kształcenia zawodowego, określoną w części III dla efektów kształcenia:  
    wspólnych dla wszystkich zawodów i wspólnych dla zawodów w ramach obszaru kształcenia  
    stanowiących podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów oraz właściwych dla  
    kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie. 

Źródło - tytuł: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej 
kształcenia w zawodach (Dz. U. z 2012 r., poz. 184)  

Program nauczania dla zawodu, realizowany w szkole -  
powinien uwzględniać określone w podstawie programowej kształcenia w zawodach: 
1) ogólne cele i zadania kształcenia zawodowego; 
2) cele kształcenia w zawodzie, określone w części III; 
3) efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów, określone w części II, w zakresie: 

 bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP),  
 podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej (PDG),  
 języka obcego ukierunkowanego zawodowo (JOZ),  
 kompetencji personalnych i społecznych (KPS), 
 organizacji pracy małych zespołów (OMZ) –w przypadku zawodów nauczanych na poziomie 

technika, zgodnie z oznaczeniami właściwymi dla danej kwalifikacji w tabeli zamykającej 
część I podstawy programowej kształcenia w zawodach 

4) efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru kształcenia stanowiące podbudowę do  
     kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów, określone w części II; 
5) efekty kształcenia właściwe dla każdej kwalifikacji wyodrębnionej w danym zawodzie, określone  
     w części II; 
6) warunki realizacji kształcenia w danym zawodzie, określone w części  III; 
7) minimalną liczbę godzin kształcenia zawodowego, określoną w części III, przy czym w szkole liczbę  
     godzin kształcenia zawodowego należy dostosować do wymiaru godzin określonego w przepisach  
     w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych danego typu, zachowując, 
      z wyjątkiem szkoły policealnej dla dorosłych, minimalną liczbę godzin wskazanych w tabeli  
      odpowiednio dla efektów kształcenia: 

 wspólnych dla wszystkich zawodów i wspólnych dla zawodów w ramach obszaru kształcenia 
stanowiących podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów oraz 

 właściwych dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie. 

Źródło - tytuł: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej 
kształcenia w zawodach (Dz. U. z 2012 r., poz. 184)  

Podstawa programowa kształcenia w zawodach -  
to obowiązkowe zestawy celów kształcenia i treści nauczania opisanych w formie oczekiwanych 
efektów kształcenia: wiedzy, umiejętności zawodowych oraz kompetencji personalnych i 
społecznych, niezbędnych dla zawodów lub kwalifikacji wyodrębnionych w zawodach, uwzględniane 
w programach nauczania i umożliwiające ustalenie kryteriów ocen szkolnych i wymagań 
egzaminacyjnych oraz warunki realizacji kształcenia w zawodach, w tym zalecane wyposażenie w 
pomoce dydaktyczne i sprzęt oraz minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego. 

Źródło - tytuł: Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 
2011 r., Nr 205, poz. 1206)  
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Pakiet edukacyjny -  
zbiór materiałów do nauczania i uczenia się, który stanowi obudowę dydaktyczną jednostki 
modułowej wyodrębnionej w programie nauczania. Treść pakietu edukacyjnego ściśle koreluje z 
programem modułu i jednostki modułowej, dla której został opracowany. Pakiet edukacyjny składa 
się z poradnika dla ucznia oraz poradnika dla nauczyciela. 

Źródło - tytuł: Wskazówki metodycznego opracowania pakietów edukacyjnych. Materiał dla autorów pakietów, KOWEZiU, 
Warszawa 2004  

Program nauczania dla zawodu -  
zbiór usystematyzowanych, celowych układów umiejętności i treści nauczania, ujętych w podstawie 
programowej kształcenia w zawodzie, określonych odpowiednio w przepisach w sprawie podstaw 
programowych kształcenia w zawodach wraz ze wskazówkami dotyczącymi realizacji procesu 
kształcenia i oceniania osiągnięć edukacyjnych ucznia, poprawnych pod względem merytorycznym i 
dydaktycznym. Program zawiera programy nauczania poszczególnych przedmiotów zawodowych, 
bloków tematycznych, lub innych układów treści, obejmujące:  szczegółowe cele kształcenia 
określające wiadomości i umiejętności, które powinny być opanowane przez ucznia, treści kształcenia 
w formie haseł programowych, powiązane ze szczegółowymi celami kształcenia, wskazówki 
metodyczne dotyczące realizacji programu, propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania 
osiągnięć ucznia. 

Źródło - tytuł: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie dopuszczania do użytku w 
szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego 
podręczników (Dz. U. Nr 89, poz. 730)  

Uznawanie kwalifikacji -  
(ang. recognition of qualifications) to formalne uznanie przez uprawnioną instytucję ważności 
kwalifikacji zdobytej za granicą w celu jej wykorzystania w kraju w dalszej edukacji lub na rynku 
pracy. 
Kwalifikacje uzyskane za granicą mogą być uznawane w celu przyjęcia na studia i podjęcia kariery 
akademickiej (uznanie „akademickie”) albo w celu wykonywania zawodu (uznanie „zawodowe”). Nie 
należy mylić uznawania kwalifikacji z walidacją, czyli z formalnym potwierdzaniem kompetencji. 
Potwierdza się efekty uczenia się (kompetencje), a kwalifikację (jako już nadaną) można tylko uznać. 
Uznawanie kwalifikacji jest istotnym warunkiem umożliwiającym podejmowanie pracy poza 
granicami własnego kraju. 
Uznawanie kwalifikacji zawodowych w tzw. zawodach regulowanych różni się od uznawania 
kwalifikacji w pozostałych zawodach. Zasady dotyczące zawodów regulowanych w krajach Unii 
Europejskiej, włącznie z procedurą ich uznawania, są określane przez unijne dyrektywy. 

Źródło - wydawca: http://kwalifikacje.org.pl/slownik  

Zadanie zawodowe -  
logiczny wycinek lub etap pracy w ramach zawodu, o wyraźnie określonym początku i końcu, 
wyodrębniony ze względu na rodzaj lub sposób wykonywania czynności zawodowych powiązanych 
jednym celem, kończący się produktem, usługą lub decyzją. 

Źródło - tytuł: Kwiatkowski S. M., Symela K., Standardy kwalifikacji zawodowych. Teoria. Metodologia. Projekty, IBE, 
Warszawa 2001  
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Zawód -  
zbiór zadań zawodowych wyodrębnionych w wyniku społecznego podziału pracy, wymagających od 
pracownika odpowiednich kwalifikacji zawodowych. 

Źródło - tytuł: Kwiatkowski S. M., Symela K., Standardy kwalifikacji zawodowych. Teoria. Metodologia. Projekty, IBE, 
Warszawa 2001  

 

Powyższy materiał zaczerpnięty ze strony: 
http://www.ksztalceniemodulowe-koweziu.pl/o-ksztalceniu-modulowym/slownik-pojec.html 

 

http://www.ksztalceniemodulowe-koweziu.pl/o-ksztalceniu-modulowym/slownik-pojec.html

