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I. Przedmiot i zakres opracowania
Poniższa ekspertyza, sporządzona na zamówienie Instytutu Badań Edukacyjnych (nazywanego
dalej „Zamawiającym”), dotyczy nadawania poziomów Europejskiej Ramy Kwalifikacji na
dokumentach Europass oraz świadectwach i dyplomach w trzech wybranych państwach
członkowskich Unii Europejskiej. Obejmuje ona:
1) opis procesu, w wyniku którego poziom Europejskiej Ramy Kwalifikacji (poziom EQF) został
wprowadzony lub planowane jest jego wprowadzenie na nowych świadectwach i dyplomach,
w trzech wybranych państwach członkowskich Unii Europejskiej;
2) opis procesu, w wyniku którego poziom Europejskiej Ramy Kwalifikacji (poziom EQF) został
uwzględniony

lub

planowane

jest

jego

uwzględnienie

w

suplementach

Europass

(suplementach do dyplomu lub suplementach do świadectwa), w trzech wybranych państwach
członkowskich Unii Europejskiej;
3) wskazanie aktu prawnego lub dokumentu będącego podstawą istniejącego obowiązku
wprowadzenia lub planowanego wprowadzenia poziomu Europejskiej Ramy Kwalifikacji na
świadectwach i dyplomach oraz na suplementach tych świadectw lub dyplomów, z
uwzględnieniem dokumentów Europass;
4) wzory świadectw i suplementów, z oznaczeniem poziomu Europejskiej Ramy Kwalifikacji
(poziom EQF1) z trzech wybranych państw członkowskich Unii Europejskiej.
Dobór państw członkowskich UE, których systemy prawne poddano analizie pod kątem
przedmiotu zlecenia, wynikał z własnych ustaleń autora opracowania w kwestii faktycznego stanu
implementacji zaleceń.

II. Opis procesu prowadzącego do uwzględnienia
poziomu ERK na dyplomach/świadectwach szkolnych
1. Uwagi wprowadzające

W myśl art. 165 ust. 1 zd. pierwsze Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej2 (ex art. 149
TWE), Unia przyczynia się do rozwoju edukacji o wysokiej jakości, poprzez zachęcanie do współpracy
między Państwami Członkowskimi oraz, jeśli jest to niezbędne, poprzez wspieranie i uzupełnianie ich
działalności, w pełni szanując odpowiedzialność Państw Członkowskich za treść nauczania i
organizację systemów edukacyjnych, jak również ich różnorodność kulturową i językową. Aby
przyczynić się do osiągnięcia celów określonych w niniejszym artykule, Parlament Europejski i Rada,

1

W dalszej części opracowania używany będzie polski odpowiednik tego skrótu, tzn. „ERK”.

2

Dz. U. z 2004 r. Nr 90, poz. 864/2 z późn. zm.
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stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą i po konsultacji z Komitetem EkonomicznoSpołecznym i Komitetem Regionów, przyjmują środki zachęcające, z wyłączeniem jakiejkolwiek
harmonizacji przepisów ustawowych i wykonawczych Państw Członkowskich (art. 165 ust. 4 tiret
pierwsze TFUE). Podobnej treści przepisy (art. 166 TFUE, ex art. 150 TWE) dotyczą polityki w
zakresie szkolnictwa zawodowego. Należy jednocześnie zwrócić uwagę, że na mocy art. 165 ust. 4 i
art. 166 ust. 4 TFUE Unia nie posiada jakichkolwiek kompetencji do wydania środków zapewniających
harmonizację przepisów obowiązujących w państwach członkowskich – w tym zwłaszcza dyrektyw.
Praktyczną realizacją celów polityk UE określonych w art. 165 i 166 TFUE są zalecenia
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie ustanowienia europejskich ram
kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie (Dz. Urz. 2008/C 111/1; dalej jako „zalecenia ERK”). PE i
Rada m.in. zalecają państwom członkowskim przyjęcie środków mających na celu zagwarantowanie,
że do 2012 r. wszystkie nowe świadectwa, dyplomy i dokumenty Europass potwierdzające zdobyte
kwalifikacje, wydane przez właściwe organy, będą zawierały wyraźne odniesienie – za pośrednictwem
krajowych systemów kwalifikacji – do odpowiedniego poziomu europejskich ram kwalifikacji (pkt 3).
Jak wynika z treści sprawozdania Komisji z dnia 19.12.2013 r. 3, według stanu na koniec września
2013 r. zalecenie uwzględnienia poziomu ERK w nowych świadectwach i dyplomach zostało
zrealizowane przez trzy państwa członkowskie: Czechy, Danię oraz Litwę, natomiast sześć kolejnych
państw członkowskich (niewskazanych imiennie przez Komisję) zaplanowało przeprowadzenie tych
działań na lata 2013-20144.
Realizacja zaleceń ułatwia wykonanie ciążącego na państwach członkowskich obowiązku
zapewnienia równego traktowania obywateli Unii w zakresie dostępu do kształcenia – przede
wszystkim na poziomie wyższym 5. Może ona polegać zarówno na przyjęciu środków o charakterze
przepisów prawnych, jak i określonej praktyki administracyjnej. Dobór odpowiednich środków – w
związku z poszanowaniem odrębności i integralności krajowych systemów edukacji – pozostawiono w
pełni państwom członkowskim. Podane w dalszym ciągu przykłady świadczą o tym, że nie istnieją w
tym zakresie jednolite standardy prawne.

3

Sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady: Ocena europejskich ram kwalifikacji
(EQF). Wdrażanie zalecenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia europejskich
ram kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie, znak: COM(2013) 897 final, dostępny m.in. pod
adresem http://biblioteka-krk.ibe.edu.pl/opac_css/doc_num.php?explnum_id=652 (dostęp 5.11.2014).
Tamże, s. 5. W związku z upływem wspomnianego terminu należy zwrócić uwagę, iż zgodnie z art.
288 alinea 5 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zalecenia i opinie nie mają mocy wiążącej.
4

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 7 lipca 2005 r., C-147/03 Komisja WE przeciwko Republice
Austrii, ECR 2005, s. I-5969.
5
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2. Poziom ERK na świadectwach i dyplomach w Republice Czeskiej
Wbrew informacjom wynikającym ze sprawozdania, o którym mowa wyżej, proces implementacji
zalecenia przewidującego uwzględnianie poziomu ERK na świadectwach i dyplomach w Republice
Czeskiej zdecydowanie jest na razie daleki od zakończenia6. Zgromadzono już jednak znaczący
dorobek w zakresie przygotowań do realizacji drugiego „kamienia milowego” zaleceń ERK, który – ze
względu na bliskość kulturową oraz relatywne podobieństwo systemów edukacji – wydaje się bardzo
użyteczny dla potrzeb zaprojektowania sposobu wskazywania ram kwalifikacji na świadectwach i
dyplomach w Polsce. Ważne dokumenty studyjne są dziełem grupy roboczej w ramach powołanego w
2009 r. Centrum Koordynacyjnego ERK (Koordinační centrum EQF) przy Narodowym Instytucie
Edukacji (Národní ústav pro vzdělávání, NÚV)7.
Za jeden z najistotniejszych dokumentów, jakie sporządzono w Czechach, należy uznać „Analizę
wymagań i przygotowania środków niezbędnych do zapewnienia odniesienia do poziomów ERK na
świadectwach w Republice Czeskiej”8. Dokument ten powstał w toku prac nad krajowym raportem
odnoszenia i wyznacza podstawy do dyskusji nad optymalnym modelem wprowadzenia wzmianki o
poziomie ERK do czeskich dokumentów urzędowych potwierdzających efekty kształcenia. W analizie
wyszczególniono

praktycznie

wszystkie

tego

rodzaju

dokumenty

(świadectwa,

dyplomy

i

zaświadczenia) potwierdzające kwalifikacje, wydawane w systemie szkolnym oraz poza nim, wraz z
opisującymi je aktami normatywnymi. Wiele uwagi poświęcono wskazaniu poziomu ERK na
dokumentach wydawanych w oparciu o rozporządzenie nr 223/2005 o niektórych dokumentach
oświatowych9. Zasadniczo odrzucono opcję jednolitego wskazywania poziomu ERK na wszystkich
świadectwach szkolnych, ponieważ – według oceny autorów omawianego materiału – oznaczałoby to
nie tylko zwiększenie ciężarów administracyjnych, lecz również mogłoby skutkować trudnościami w

Nie zrealizowano jeszcze zapowiedzi zawartej w narodowym raporcie odniesienia, iż świadectwa i
dyplomy wystawiane po zakończeniu procesu odnoszenia NRK do ERK będą już uwzględniać
wzmiankę o poziomie ERK; szerzej zob. National Referencing Report of the Czech Republic, June
2011,
http://www.nuov.cz/uploads/ECVET_a_EQF_4_6/National_Referencing_Report_Czech_Republic_en_fi
n_1.pdf, s. 54-56.
6

NÚV od połowy 2012 r. kontynuuje działalność dawnego Narodowego Instytutu Edukacji Zawodowej
(Národní ústav odborného vzdělávání, NÚOV); zob. http://www.nuv.cz/cinnosti/analyzy-trhu-pracerozvoj-kvalifikaci-dalsiho-vzdelavani/evropsky-ramec-kvalifikaci-eqf/pracovni-skupinanuov?highlightWords=pracovn%C3%AD+skupina+EQF (dostęp 7.11.2014).
7

Analýza požadavků a příprava opatření k zajištění odkazů na úrovně EQF v certifikátech v ČR,
http://www.nuov.cz/uploads/ECVET_a_EQF_4_6/NCP/A2_EQF_Studie_proveditelnosti_osvedceni_.d
oc.
8

Vyhláška č. 223/2005 Sb. ze dne 30. května 2005 o některých dokladech o vzdělání,
http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2005-223.
9
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porównaniu

kwalifikacji

zdobywanych

w toku

kształcenia

w

różnych

szkołach,

zwłaszcza

artystycznych. Uznano natomiast za warte rozważenia wprowadzenie wzmianki na świadectwach
ukończenia etapu edukacji lub potwierdzających kwalifikacje, w tym zwłaszcza świadectw ukończenia
szkoły średniej oraz uzyskania w zawodach.
Obowiązujące prawo czeskie aktualnie póki co nie przewiduje uwzględniania poziomu ERK
na wszystkich świadectwach i dyplomach. Dotyczy to w zasadzie jedynie świadectw potwierdzających
uzyskanie kwalifikacji w zawodach, które wydaje się na podstawie ustawy nr 179/2006 z dnia 30
marca 2006 r. o potwierdzaniu i uznawaniu wyników kształcenia ustawicznego oraz o zmianie
niektórych ustaw10 i ustanowionego na podstawie § 25 ust. 5 tejże ustawy rozporządzenia Ministra
Edukacji, Młodzieży i Sportu nr 208/2007 z dnia 16 sierpnia 2007 r. w sprawie wykonania ustawy o
uznawaniu wyników kształcenia ustawicznego 11. Jeden z wzorów takiego dokumentu znajduje się
poniżej.

Zákon č. 179/2006 Sb. ze dne 30. března 2006 o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání
a o změně některých zákonů, http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-179.
10

Vyhláška č. 208/2007 Sb. ze dne 7. srpna 2007 o podrobnostech stanovených k provedení zákona o
uznávání výsledků dalšího vzdělávání, http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2007-208.
11
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Ilustracja nr 1. Przykładowy wzór czeskiego świadectwa o uzyskaniu kwalifikacji zawodowych (na
żółto zaznaczono miejsce przeznaczone na odnotowanie poziomu ERK)

Obowiązek wskazania właściwego poziomu ERK wynika z załączników do rozporządzenia.
Należy przy tym podkreślić, że oba akty dotyczą jedynie uzyskiwania kwalifikacji zawodowych w trybie

9
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egzaminów organizowanych przez upoważnione do tego osoby oraz komisje egzaminacyjne, podczas
gdy świadectwa wydawane przez czeskie szkoły zawodowe nie zawierają podobnej rubryki. Jak
jednak wynika z informacji udzielonych przez NÚV, rozszerzenie obowiązku wykazywania poziomu
ERK na inne dokumenty – w tym przede wszystkim na świadectwa szkół średnich i zawodowych – jest
kwestią nieodległej przyszłości. W tym celu czeskie Ministerstwo Edukacji, Młodzieży i Sportu
przygotowuje zmianę wzorów świadectw zawartych w obowiązującym rozporządzeniu nr 223/2005.
Warto również podkreślić, iż władze czeskie nie mają bezpośredniego wpływu na praktykę szkół
wyższych, ponieważ – podobnie jak w Polsce – cieszą się one szeroką autonomią i same decydują o
uwzględnieniu poziomu ERK na dyplomach wydawanych absolwentom; zdarza się jednak, że niektóre
uczelnie zawodowe wydają dyplomy z suplementem zawierającym taką wzmiankę.

3. Poziom ERK na świadectwach i dyplomach w Danii
Dania stanowi przykład państwa, które w sposób dość konsekwentny i metodyczny rozwija
obowiązujące podstawy prawne w zakresie wykazywania poziomu ramy kwalifikacji (narodowej oraz
europejskiej) na świadectwach i dyplomach wydawanych uczniom oraz studentom. Od 2009 r. to
państwo członkowskie posiada zatwierdzoną Duńską Ramę Kwalifikacji, zaś do końca 2010 r.
nastąpiło zamknięcie procesu odnoszenia do niej istniejących kwalifikacji w duńskim systemie
edukacji12. Proces koordynowania ramy krajowej i europejskiej zakończono w 2011 r. Dalsze działania,
których celem jest wprowadzenie na nowo wydawanych świadectwach i dyplomach wzmianki o
odpowiednim poziomie DRK i ERK, nie jest jeszcze zakończony, jednak w tej sprawie został
osiągnięty znaczny postęp. Wszystkie świadectwa i dyplomy wydawane przez szkoły duńskie zostały
wpisane w odpowiednie poziomy DRK13. Odpowiedni poziom krajowej ramy kwalifikacji jest
obowiązkowo uwidoczniony na świadectwach uzyskania wykształcenia wyższego średniego:
egzaminu w zakresie kompetencji zawodowych dla potrzeb dostępu do wyższych studiów (Bevis for
Studiekompetencegivende eksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse/EUX)14, wyższego

Szerzej
zob.
raport
IBE
pt.
Duńska
Rama
Kwalifikacji,
http://www.kwalifikacje.edu.pl/images/download/rama_ue/wyjazdy/Dania.pdf, s. 2-3, 12-13. Należy
zauważyć, że DRK dość dokładnie odpowiada europejskiej, przy czym deskryptory na poziomach 6-8
są powtórzeniem zaleceń UE; zob. Evaluation of the Implementation of the EQF Recommendation:
Annexes,
Annex
No.
8:
Denmark,
http://ec.europa.eu/smartregulation/evaluation/search/download.do?documentId=9656454, s. 73.
12

Zob. Duńska Rama Kwalifikacji (IBE), s. 3 i n.; Den danske kvalifikationsramme for livslang læring –
et
redskab
til
at
få
overblik
over
uddannelser
i
Danmark,
http://www.uvm.dk/~/media/Publikationer/2009/Voksne/Kvalifikationsramme/Stor/100811_kvalitetsram
me_livslang_laering.pdf (materiał w jęz. duńskim).
13

Bliżej nt. charakteru tego rodzaju świadectwa w ramach systemu duńskiego, zob. Ch. H. Jørgensen,
The dual system of VET in Denmark – a ‘blind alley’ on the road to Higher Education,
http://rucforsk.ruc.dk/site/files/34893484/Chr_Helms_Paper_HQ_from_VET_to_HE_for_Nordyrk_conf
erence_land_June_2011.pdf, s. 8.
14
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egzaminu przygotowawczego (Bevis for Højere forberedelseseksamen/HF), ogólnego egzaminu
maturalnego (Bevis for Studentereksamen/STX), wyższego egzaminu handlowego (Bevis for Højere
Handelseksamen/HHX) oraz wyższego egzaminu technicznego (Bevis for Højere Teknisk
Eksamen/HTX) – gdzie zamieszcza wzmiankę o uzyskaniu kwalifikacji na poziomie 4 DRK, nie ma
natomiast adnotacji o poziomie ERK15.

Ilustracja nr 2. Przykład adnotacji na rewersie duńskiego świadectwa EUX

Wzory
dostępne
na
stronie
duńskiego
Ministerstwa
Edukacji,
zob.
http://uvm.dk/Uddannelser/Gymnasiale-uddannelser/Proever-og-eksamen/Eksamensbeviser-paa-degymnasiale-uddannelser (dostęp 12.11.2014).
15
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Mimo że chodzi o ramę krajową, a nie europejską, wprowadzenie do powyższych świadectw
adnotacji o poziomie ramy kwalifikacji zapewnia możliwość ich stosunkowo łatwego porównania do
poziomu ERK – dzięki odniesieniu DRK do ramy europejskiej.
Bardziej złożona sytuacja dotyczy wydawania świadectw kompetencji zawodowych. Dokumenty
takie wydają w Danii komitety zawodowe (faglige udvalk)16, które autonomicznie decydują o
programach kształcenia w poszczególnych zawodach, jak również o stosowanych przez nie wzorach
potwierdzania uzyskanych kwalifikacji. Nie ma zatem jednolitych wzorów świadectw wydawanych
przez komitety; mogą one same zdecydować o wprowadzeniu na dokumentach wzmianki o poziomie
ERK, jednak raczej nie mają takiego ogólnego obowiązku na podstawie norm prawa duńskiego 17.
Wymaganiem prawnym jest więc objęte jedynie wskazanie na świadectwach oraz dyplomach
duńskich poziomu DRK. Należy tutaj wskazać przede wszystkim akty regulujące proces
egzaminowania i certyfikowania w szkołach średnich, a zwłaszcza § 39 pkt 11 rozporządzenia w
sprawie egzaminów w zakresie ogólnego kształcenia zawodowego18, § 4 ust. 2 rozporządzenia w
sprawie wyższych szkół średnich19 czy też § 1 ust. 1 rozporządzenia w sprawie dwuletniego cyklu
kształcenia do egzaminu przygotowawczego20. Wspomniane akty normatywne obowiązujące dla szkół
innych niż wyższe albo wprost przypisują egzaminom końcowym odpowiedni poziom DRK, albo
nakazują jego odnotowanie na świadectwie. Należy jednak zauważyć, że według informacji

16

Wykaz komitetów zawodowych zob. pod adresem http://www.fagligeudvalg.dk/ (dostęp 19.11.2014).

Sprzeczne informacje na ten temat wynikają z kwestionariusza z 17.07.2014 r., przygotowanego
przez duński Krajowy Punkt Koordynacyjny ERK dla Grupy Doradczej ERK. Ustosunkowując się do
pytań zawartych w formularzu, duńskie Ministerstwo Edukacji twierdzi, że poziom ERK jest już
zaznaczany na wszystkich świadectwach kształcenia zawodowego oraz na dyplomach wyższych
uczelni, jakkolwiek przyznano, że decyzja w tej sprawie zależy od komitetów zawodowych, które
cieszą się wysokim stopniem autonomii. Ministerstwo dalej twierdzi, że przeprowadzono konsultacje z
partnerami społecznymi w celu zapewnienia spójnego podejścia do problemu uwidocznienia ramy
kwalifikacji na dokumentach potwierdzających rezultaty uczenia. Przyznano również, że może
zaistnieć potrzeba zmian w zakresie prawa o kształceniu zawodowym, tak aby wszystkie świadectwa
zawodowe zawierały odniesienie do ERK. Referowany dokument nie powołuje przykładu świadectw
kwalifikacji zawodowych, które zawierałyby wzmianki o poziomie ERK; informacje na podstawie
odpowiedzi na kwestionariusz EQF Advisory Group, 4-6 June 2014, Brussels. AG25-5: Proposal for a
nd
survey on national approaches to the implementation of the 2 milestone of the EQF, odpowiedź
Danii udostępniona autorowi ekspertyzy dzięki uprzejmości Krajowego Punktu Kontaktowego.
17

Bekendtgørelse om prøver og eksamen i grundlæggende erhvervsrettede uddannelser,
https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=161427#Kap8 (dostęp 12.11.2014).
18

Bekendtgørelse
om
uddannelsen
til
studentereksamen,
https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=152507 (dostęp 12.11.2014).
19

Bekendtgørelse
om
uddannelsen
til
toårigt
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=152579 (dostęp 12.11.2014).
20
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przekazanej autorowi ekspertyzy przez duński Krajowy Punkt Kontaktowy ERK, faktycznie ponad 90%
tamtejszych świadectw kształcenia zawodowego zawiera już wzmiankę o poziomie ramy krajowej i
europejskiej. Przykład wyglądu takiego świadectwa znajduje się poniżej.

Ilustracja nr 3. Adnotacja o poziomie DRK i ERK na duńskim świadectwie ukończenia
kształcenia w zawodzie kucharz opieki zdrowotnej
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Dokumenty duńskie komunikują także fakt oznaczania poziomu ERK na dyplomach szkół
wyższych. Tę wzmiankę zawierają jednak nie same dyplomy, ale suplementy, które są wystawiane
obowiązkowo21 w języku angielskim i opierają się na modelu europejskim22.

Zob. m.in. § 36 ust. 4 rozporządzenia w sprawie egzaminowania w wyższych szkołach zawodowych
(Bekendtgørelse
om
prøver
i
erhvervsrettede
videregående
uddannelser),
https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=160839; § 31 ust. 4 rozporządzenia w sprawie
egzaminów na uniwersytetach (Bekendtgørelse om eksamen og censur ved universitetsuddannelser),
https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=163987#Afs2 (dostęp 13.11.2014).
21

22

Zob. https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/Denmark:Bachelor#Certification
oraz http://ec.europa.eu/education/policy/higher-education/doc/ds_en.pdf (dostęp 12.11.2014) w zw. z
art. IX.3 konwencji o uznaniu kwalifikacji związanych z uzyskaniem wyższego wykształcenia w
Regionie Europejskim, sporządzonej w Lizbonie dnia 11 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 233,
poz. 2339). Por. wzory dokumentów stosowanych w Polsce na podstawie rozporządzenia Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r. w sprawie tytułów zawodowych nadawanych
absolwentom studiów, warunków wydawania oraz niezbędnych elementów dyplomów ukończenia
studiów i świadectw ukończenia studiów podyplomowych oraz wzoru suplementu do dyplomu (Dz. U.
Nr 196, poz. 1167).

14
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Ilustracja nr 4. Przykłady suplementów do dyplomów wydawanych przez duńskie szkoły
wyższe23.

Całość dostępna pod adresami:
http://www.viauc.dk/horsens/uddannelser/Documents/DiplomaSupplement-Value-chain-managementHorsens.pdf oraz
23
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4. Poziom ERK na świadectwach i dyplomach w Estonii
Estoński system edukacji jest należy ocenić jako zaawansowany z punktu widzenia praktycznego
wykorzystania europejskiej oraz krajowej ramy kwalifikacji. Proces odnoszenia ramy krajowej do
europejskiej został zakończony w 2011 r.24 Estońska rama kwalifikacji (EstRK) w całości koresponduje
z metaramą europejską i ma wyraźną podstawę ustawową 25. Poszczególnym poziomom ramy
estońskiej – za pośrednictwem 4 ram szczegółowych – przypisano wszystkie kwalifikacje, jakie są
możliwe do uzyskania w systemie edukacji oraz poza nim26. Przypisanie to następuje na poziomie
aktów normatywnych określających standardy dla poszczególnych form kształcenia, do których należy
zaliczyć przede wszystkim następujące rozporządzenia estońskiej Rady Ministrów27:

– Nr 2 z dnia 6 stycznia 2011 r. w sprawie kształcenia w szkołach średnich28, zgodnie z którym
końcowy rezultat kształcenia ogólnego w szkołach średnich odpowiada poziomowi 4
Estońskiej Ramy Kwalifikacji (§ 1 ust. 1 tego rozporządzenia);

– Nr 130 z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie standardów kształcenia zawodowego 29,
z którego przepisów wynika, że szczegółowy poziom kwalifikacji nabywanych przez
absolwentów szkół zawodowych jest zależny od poziomu kwalifikacji określonego dla
każdego zawodu lub specjalności, w której szkoła jest uprawniona do kształcenia (§ 7).
Generalnie wyróżnia się cztery różne poziomy edukacji zawodowej – począwszy od
kształcenia zawodowego bez podbudowy kształcenia ogólnego, a skończywszy na
kształceniu zawodowym po uzyskaniu średniego wykształcenia, przy czym każdemu z nich
przypisano odpowiedni – od 2 do 5 – poziom EstRK (zob. §§ 10, 14, 18 i 24 tego
rozporządzenia);

http://www.dmjx.dk/sites/default/files/pdf/international/diploma_supplement_example.pdf (dostęp:
12.11.2014).
24

Referencing of the Estonian Qualifications and Qualifications Framework to the European
Qualifications
Framework,
http://ec.europa.eu/ploteus/sites/eac-eqf/files/EE_EQF_report_en.pdf
(dostęp 23.11.2014).
Zob. załącznik nr 1 do ustawy z dnia 22 maja 2008 r. o kwalifikacjach zawodowych (Kutseseadus),
RT (Riigi Teataja – Dziennik Urzędowy) 2008, 24, 156 z późn. zm., tłum. ang.
https://www.riigiteataja.ee/en/eli/517062014004/consolide (dostęp 23.11.2014).
25

26

Zob. http://www.kutsekoda.ee/en/kvalifikatsiooniraamistik/ekr_tutvustus (dostęp 23.11.2014).

Szczegółowy wykaz aktów normatywnych zob. https://www.hm.ee/et/tegevused/kvalifikatsioonid
(dostęp 23.11.2014).
27

28

Gümnaasiumi riiklik õppekava, https://www.riigiteataja.ee/akt/128082013008 (dostęp 23.11.2014).

29

Kutseharidusstandard, https://www.riigiteataja.ee/akt/128082013013 (dostęp 23.11.2014).
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– Nr 178 z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie standardów kształcenia w szkołach wyższych30
(kształcenie na poziomach 6 do 8 EstRK).
W wyniku analizy estońskich aktów normatywnych ustalono, że odnotowywanie na dokumentach
potwierdzających rezultaty kształcenia ma podstawę

prawną

w następujących przepisach

rozporządzeń estońskiej Rady Ministrów:
–

Nr 137 z dnia 18 września 2013 r. w sprawie treści oraz formy świadectw ukończenia
kształcenia zawodowego31, z którego § 8 ust. 1 pkt 4 w zw. z § 14 ust. 4 pkt 7 wynika, że
świadectwo

ukończenia

średniej

szkoły

zawodowej

(est.

Lõputunnistus

kutsekeskhariduse omandamise kohta) wraz z dołączonym doń transkryptem (est.
Hinnetelehel) wyszczególnia nie tylko program kształcenia zawodowego przypisany do
poziomu EstRK (4), lecz również odpowiedni poziom ramy europejskiej;
–

Nr 113 z dnia 13 sierpnia 2010 r. w sprawie treści oraz formy świadectw ukończenia
szkoły oraz złożenia egzaminu państwowego32, zgodnie z którym informacja o poziomie
ERK jest umieszczana w transkrypcie załączanym do właściwego świadectwa
ukończenia (szkoły podstawowej – est. Põhikooli lõputunnistus, szkoły średniej
ogólnokształcącej – est. Gümnaasiumi lõputunnistus), zob. § 11 ust. 4 pkt 51 tegoż
rozporządzenia.

Wzory blankietów świadectw są zawarte w załącznikach do ww. aktów normatywnych33, jednak
nie ukazują one rozmieszczenia poszczególnych elementów ww. dokumentów z uwzględnieniem
rubryki przeznaczonej na wpisanie poziomu ERK. W sieci Internet nie znaleziono dostępnych wzorów
wypełnionych transkryptów do świadectw estońskich według aktualnie obowiązującego wzorca
normatywnego, jak również nie udało się ich pozyskać z Krajowego Punktu Koordynacyjnego
Republiki Estońskiej. Należy jednak podkreślić, że treść przytoczonych przepisów nie pozostawia
wątpliwości co do obowiązków instytucji estońskiego systemu edukacji w omawianym zakresie.

30

Kõrgharidusstandard, https://www.riigiteataja.ee/akt/129072014017 (dostęp 23.11.2014).

Kutseõppeasutuse
lõpudokumentide
vormid,
statuut
https://www.riigiteataja.ee/akt/120092013011 (dostęp 23.11.2014).
31

ja

Põhikooli ja gümnaasiumi lõputunnistuse ning riigieksamitunnistuse
https://www.riigiteataja.ee/akt/13349551 (dostęp 23.11.2014).
32

väljaandmise

statuut

ja

kord,

vormid,

Zob. np. blankiet świadectwa ukończenia średniej szkoły zawodowej, zał. nr 1 do rozporządzenia nr
137
z
dnia
18
września
2013
r.,
https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/1200/9201/3011/VV_18092013_137mlisad_Part1.pdf#;
blankiet
transkryptu świadectwa, zał. nr 4 do rozporządzenia nr 137 z dnia 18 września 2013 r.,
https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/1200/9201/3011/VV_18092013_137mlisad_Part4.pdf#;
wzory
świadectw oraz transkryptów świadectw ukończenia szkół ogólnokształcących, zob. zał. do
rozporządzenia
Nr
113
z
dnia
13
sierpnia
2010
r.,
https://www.riigiteataja.ee/akt/13349551/htmllisa/13349726 (dostęp 23.11.2014).
33
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Poziom Europejskiej Ramy Kwalifikacji oznacza się również na niektórych innych dokumentach
potwierdzających kwalifikacje zawodowe, czego przykład stanowią świadectwa zawodowe (est.
kutsetunnistus), wystawiane przez właściwe stowarzyszenia branżowe. Prawo estońskie reguluje
wydawanie takich świadectw w § 21 ustawy z dnia 22 maja 2008 r. o kwalifikacjach zawodowych, przy
czym ani przepis ustawowy, ani rozporządzenie Ministra Edukacji i Badań Naukowych nr 74 z dnia 19
grudnia 2008 r., wydane na jego podstawie 34, nie nakazują wprost wyszczególnienia poziomu ERK na
świadectwie. Można zatem przyjąć, że praktyka ta wynika najprawdopodobniej z suwerennych decyzji
samych korporacji zawodowych.

34

Kutsetunnistuse statuut ja vorm, https://www.riigiteataja.ee/akt/13097607 (dostęp 23.11.2014).
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Ilustracja nr 5. Świadectwo zawodowe dyplomowanego inżyniera budownictwa (na żółto
zaznaczony został poziom estońskiej oraz europejskiej ramy kwalifikacji).
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III.

Opis procesu prowadzącego do uwzględnienia poziomu
ERK na suplementach Europass do dyplomu / świadectwa
1. Uwagi wprowadzające
Zgodnie z art. 7 decyzji nr 2241/2004/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia

2004 r. w sprawie jednolitych ram wspólnotowych dla przejrzystości kwalifikacji i kompetencji
(Europass) (Dz. Urz. 2004/L 390/6, dalej jako „decyzja nr 2241/2004”), suplement Europass do
dyplomu informuje o osiągnięciach edukacyjnych jego posiadacza na poziomie szkolnictwa wyższego.
Suplement Europass do dyplomu przybierze formę określoną w Załączniku IV. Na podobnej zasadzie
art. 9 decyzji nr 2241/2004/WE reguluje wydawanie suplementu Europass do świadectwa, który
opisuje kompetencje i kwalifikacje odnotowane w świadectwie potwierdzającym odbycie kształcenia i
szkolenia zawodowego. Suplement Europass do świadectwa przybierze formę określoną w
Załączniku VI decyzji nr 2241/2004. Suplementy te obywatele będą mogli stosować na zasadzie
dobrowolności w celu lepszego dokumentowania i prezentowania swoich kwalifikacji i kompetencji na
obszarze całej Europy (zob. art. 1 decyzji nr 2241/2004/WE).

2. Poziom ERK na suplementach Europass w Republice Czeskiej
W minionym roku szkolnym czeski system szkolnictwa podjął zmasowaną akcję wydawania
suplementów Europass znacznej części uczniów. Jak wskazują dostępne informacje, suplement wraz
ze świadectwem odebrali w całym kraju absolwenci 595 szkół średnich (ponad 42%), co łącznie daje
liczbę ok. 65.000 osób. Na uwagę zasługuje okoliczność, że według dostępnych informacji prawo
czeskie nie narzuca szkołom obowiązków w tym zakresie35, zatem ich dyrektorzy tych placówek mogli
decydować o tym, czy wezmą udział w programie; głównym motywem przystąpienia do niego była
chęć ułatwienia absolwentom uczestnictwa w europejskim rynku pracy. Suplementy wydawano w
wersji czeskiej oraz opcjonalnie w jednym z wybranych języków obcych (angielski, niemiecki lub
francuski); około 94% osób zainteresowanych wnioskowało o wydanie wersji angielskiej. Na
wszystkich suplementach do świadectw i dyplomów oznaczono odpowiedni poziom Europejskiej
Ramy Kwalifikacji36.

Wyjątkiem są szkoły wyższe niebędące uczelniami zawodowymi (i niepodlegające czeskiej ustawie
szkolnej), których dotyczy obowiązek ustawowy wydawania suplementów do dyplomu;
http://www.europass.cz/pro-koho-je-europass/vzdelavaci-instituce/ (dostęp 25.11.2014).
35

Zob. informacje na stronie Centrum Uznawania i Kształcenia Ustawicznego Kraju Ołomunieckiego
(Centrum uznávání a celoživotního učení Olomouckého kraje), http://www.cuok.cz/stranka/595-skolvyda-k-vysvedceni-svym-absolventum-i-europass oraz Krajowego Punktu Kontaktowego Europass
http://www.europass.cz/65-tisic-absolventu-dostane-k-vysvedceni-i-dodatek/;
por.
http://clanky.rvp.cz/clanek/c/O/17711/europass-dodatek-k-osvedceni-dostalo-letos-65-tisicabsolventu.html/ (dostęp 19.11.2014).
36

21

Ekspertyza w sprawie nadawania poziomów Europejskiej Ramy Kwalifikacji na dokumentach
Europass oraz świadectwach i dyplomach w wybranych państwach członkowskich UE.

Ilustracja nr 6. Przykład suplementu Europass do czeskiego świadectwa maturalnego
technikum handlowego (wersja anglojęzyczna).
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Ilustracja nr 7. Dodatek Europass do dyplomu czeskiej wyższej szkoły zawodowej
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Jak wynika z dokumentów dostępnych na stronie czeskiego Krajowego Punktu Koordynacyjnego
Europass (funkcjonującego w ramach NÚV), wystawianie suplementów do świadectw oraz do
dyplomów zakłada w zasadzie obowiązek posługiwania się klasyfikacją ISCED37 oraz jedynie
fakultatywność nadawania poziomu ERK na suplementach38, jednak dostępne wzory obu rodzajów
dokumentów wskazywałyby raczej na praktykę używania obu tych ram. Zasady wypełniania obu
dokumentów są ustalone w formie okólnika wydanego przez krajową instytucję koordynującą.
Odnośnie do procedury, jaka obowiązuje w Czechach przy wydawaniu suplementów Europass,
mechanizm ich uzyskiwania zakłada, iż dyrektorzy szkół, które wcześniej zarejestrowały się w bazie
Europass, składają – w okresie od stycznia do marca każdego roku – wnioski do Krajowego Punktu
Koordynacyjnego o przyznanie prawa dostępu do opcji generowania dokumentów. Punkt ten
przydziela

następnie

szkołom

unikalne

hasło

dostępowe,

co

umożliwia

zalogowanie

się

i wygenerowanie suplementów dla uczniów . Za ich wydanie nie pobiera się opłat. Niezależnie od
39

tego należy zwrócić uwagę, że Punkt Koordynacyjny Europass jest także w stanie wydawać
suplementy bezpośrednio osobom zainteresowanym w wypadku, kiedy chcą one uzyskać takie
dokumenty, a instytucja edukacyjna nie ma obowiązku ich przekazania razem z dokumentem
ukończenia kształcenia.

3. Poziom ERK na suplementach Europass w Danii
Ogólnie rzecz biorąc, Dania zapewnia wszystkim zainteresowanym uzyskanie nieodpłatnie
suplementu Europass do świadectwa, a także – o czym była już mowa w części opracowania
dotyczącej nadawania poziomu ERK bezpośrednio na świadectwach oraz dyplomach – suplementu
do dyplomu wyższej uczelni40. W tym ostatnim zakresie suplementy wydaje się już od 2002 r.
Dostępne źródła konstatują obowiązek wydawania suplementów, jednak Autorowi opracowania nie
udało się sprecyzować jego podstawy prawnej. Co się tyczy suplementów do świadectw
potwierdzających kwalifikacje zawodowe, obowiązek ich wydawania rozciąga się zarówno na
dokumenty wydawane w systemie szkolnym, jak i poza nim. Są one wydawane po duńsku lub po

Więcej
na
temat
ramy
ISCED
zob.
na
stronie
http://www.uis.unesco.org/Education/Pages/international-standard-classification-of-education.aspx
(dostęp 25.11.2014).
37

38

Szerzej zob. http://www.europass.cz/wp-content/uploads/Metodicke-pokyny-Dodatek-k-diplomu-proVOS1.pdf (dostęp 25.11.2014).
Informacje pod adresem http://www.europass.cz/dodatek-k-osvedceni/vzdelavaci-instituce/ (dostęp
20.11.2014).
39

Szerzej
zob.
informacje
dostępne
pod
adresem
http://ufm.dk/uddannelse-oginstitutioner/anerkendelse-og-dokumentation/dokumentation/europass/diplomasupplement/standardbeskrivelse-af-higher-education-in-denmark (dostęp 20.11.2014).
40
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angielsku przez szkołę lub komitet zawodowy (zob. wyżej), które przeprowadzają odpowiednie
egzaminy zawodowe41.

Ilustracja nr 8. Duński suplement Europass do świadectwa w zawodzie asystent prawny.
Uzyskanie suplementu Europass do duńskiego świadectwa potwierdzającego kwalifikacje
zawodowe jest ułatwione dzięki ich umieszczeniu w centralnym rejestrze, w bezpośrednim powiązaniu
z odpowiednim zawodem. Duńskie Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego i Nauki konsultuje wzorce
suplementów z właściwymi komitetami zawodowymi. Jak widać na powyższym przykładzie,
udostępnione przez duńskie Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego wzory dokumentów wskazują
jedynie poziom ramy narodowej (DRK), ale nie bezpośrednio europejskiej (ERK); analogiczna postać
dokumentu dotyczy także wersji anglojęzycznej42. Porównanie do ramy europejskiej jest możliwe w
sposób pośredni. Ministerstwo ogólnie zaleca wydawanie suplementów Europass z użyciem obu

Zob. dane na stronie duńskiego Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego
http://ufm.dk/en/education-and-institutions/recognition-and-transparency/transparencytools/europass/certificate-supplement (dostęp 24.11.2014).
41

42

i

Nauki,

Zob. wzory pod adresem http://certsupp.ciriusintra.dk/Glossary.aspx (dostęp 24.11.2014).
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wspomnianych ram43. Duński Punkt Koordynacyjny Europass informuje o planowanym wprowadzeniu
obowiązku zamieszczania w suplementach wzmianki o obu ramach44.

4. Poziom ERK na suplementach Europass w Estonii
Estonia jest państwem bardzo zaawansowanym, gdy chodzi o załączanie suplementów Europass
do świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodach. Estoński Rejestr Kwalifikacji 45, który jest
prowadzony przez Estońską Agencję ds. Kwalifikacji (Kutsekoda)46, stanowi efektywne narzędzie
integrujące niezbędne informacje i umożliwiające łatwe wygenerowanie suplementu dla każdego
zawodu i każdego zainteresowanego absolwenta. Rejestr ten funkcjonuje od 2001 r.
Należy podkreślić, że w systemie estońskim Kutsekoda pełni funkcję Punktu Koordynacyjnego
zarówno dla wdrażania ERK, jak i Europass, co znacznie ułatwia określenie poziomu ramy kwalifikacji
w odniesieniu do każdego zawodu. W procesie ustalania kwalifikacji w poszczególnych zawodach
oraz przypisywania im poziomu EstRK/ERK biorą udział: właściwa rada sektorowa oraz Zarząd
Przewodniczących Sektorowych Rad Umiejętności47. Na stronie Kutsekoda można odnaleźć
informację, iż w samym 2011 r. przygotowano 21 wzorców suplementów Europass włącznie z ich
tłumaczeniem na język angielski, zaś ogółem już wtedy było dostępnych na stronie Agencji aż 115
takich wzorów dwujęzycznych (po estońsku oraz angielsku)48. W chwili obecnej zatwierdzanie wzoru
suplementu Europass następuje wraz z decyzją o zatwierdzeniu zawodu do klasyfikacji, zaś na tej
podstawie wzór suplementu Europass wraz z nadanym poziomem ramy jest umieszczany
bezpośrednio w rejestrze (łącznie z opisem danego zawodu i zatwierdzonym programem
kształcenia)49.

Zob. wyjaśnienia dostępne pod adresem http://ufm.dk/uddannelse-og-institutioner/anerkendelse-ogdokumentation/dokumentation/europass/certificate-supplement/indhold-i-certificate-supplement
(dostęp 24.11.2014).
43

44

Informacja udzielona indywidualnie na zapytanie autora ekspertyzy (M. P.).

Podstawą prawną do prowadzenia rejestru jest rozporządzenie estońskiej RM nr 79 z dnia 28 maja
2009 r. w sprawie rejestru zawodów, RT I 2009, 28, 171, tekst pod adresem
https://www.riigiteataja.ee/akt/13185447 (dostęp 25.11.2014).
45

Status Agencji estońskiej został bliżej opisany w materiale IBE pt. Estoński system kwalifikacji,
udostępnionym pod adresem http://biblioteka-krk.ibe.edu.pl/opac_css/doc_num.php?explnum_id=359,
s. 5-6 (dostęp 25.11.2014).
46

47

Aktualne informacje na ten temat w języku polskim zawiera cyt. opracowanie IBE, s. 10 i n.

48

Zob. http://www.kutsekoda.ee/en/kutsekoda/europass (dostęp 25.11.2014).

49

Rejestr kwalifikacji pod adresem http://www.kutsekoda.ee/et/kutseregister (dostęp 25.11.2014).
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Ilustracja nr 9. Estoński suplement Europass do świadectwa w zawodzie ogrodnik.
Estońskie szkoły wyższe wydają absolwentom suplementy do dyplomów. Nie udało się jednak
jednoznacznie potwierdzić, że na tych dokumentach zamieszcza się informację o poziomie ERK, ani
uzyskać aktualnego wzoru takiego dokumentu.

5. Poziom ERK na suplementach Europass we Francji
Interesująca z punktu widzenia przedmiotu opracowania jest sytuacja we Francji. Jest to państwo
o bardzo bogatej tradycji i dorobku, gdy chodzi o posługiwanie się ramą kwalifikacji; pod tym
względem doświadczenia francuskie wyprzedzały praktykę ogólnoeuropejską, która – można tak
śmiało powiedzieć – kształtowała się pod ich wpływem. Jak można stwierdzić na podstawie
przeprowadzonych badań, francuskie wzory suplementów Europass do świadectw kwalifikacji w
zawodzie

znajdują

się

w rejestrze

kwalifikacji

(fr.

Répertoire

national

des

certifications

professionnelles), prowadzonym przez Krajową Komisję ds. Kwalifikacji Zawodowych (fr. Commission
nationale de la certification professionnelle)50. Komisja jest odpowiedzialna za przygotowanie, w

Wyczerpujący opis podstaw prawnych oraz funkcjonowania francuskiego rejestru kwalifikacji
zawiera opracowanie M. Hunin, Rejestr kwalifikacji RNCP – Francja, IBE Warszawa 2013, dostępne
pod
adresem
50
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ramach swoich obowiązków ustawowych, wzorów suplementów dla kwalifikacji w zawodach
umieszczonych w rejestrze. Obowiązek ten realizuje się poprzez zamieszczenie na karcie
prowadzonej dla każdego zawodu czytelnej informacji o poziomie ramy krajowej oraz europejskiej w
rubryce zatytułowanej „Poziom i/lub domena działalności” (fr. Niveau et/ou domaine d’activité)51. Dzięki
temu jest możliwe wydanie suplementu dla każdego zainteresowanego.
Francuskie szkoły wyższe wydają suplementy Europass do dyplomów. Na dokumentach tych
oznacza się poziom ramy europejskiej. Poniżej zamieszczono fragment takiego dokumentu.

Ilustracja nr 10. Fragment strony 1 francuskiego suplementu Europass do dyplomu studiów
wyższych (cykl 2).

http://www.kwalifikacje.edu.pl/images/Rama_w_Europie/Francuski_rejestr_kwalifikacji.pdf
25.11.2014).

(dostęp

Dla przykładu, zawodowi agent bezpieczeństwa wewnętrznego nadano poziom 4 ERK, zob. opis
danych do wystawienia suplementu Europass zob. na stronie http://www.rncp.cncp.gouv.fr/grandpublic/visualisationFiche?format=euro&fiche=19344 (dostęp 25.11.2014).
51
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IV. Podsumowanie i wnioski
Wyniki przeprowadzonej analizy wskazują na to, że proces nadawania poziomu Europejskiej
Ramy Kwalifikacji na dokumentach potwierdzających kwalifikacje w przeważającej mierze zależy od
polityki edukacyjnej oraz systemu prawnego danego państwa członkowskiego. Prawo europejskie nie
narzuca (bowiem nawet nie może) jakichkolwiek, obowiązujących standardów w tym względzie.
Należy jednak podkreślić, że z omówionych przykładów wynikają pewne konstatacje o charakterze
ogólnym. Są one następujące:
1.

Nadawanie poziomu ERK na świadectwach i dyplomach wymaga z założenia odpowiednich
zmian w przepisach prawa na poziomie krajowym, ponieważ tego rodzaju dane stanowią
immanentną część świadectwa (dyplomu), który ma charakter dokumentu urzędowego i
dlatego jego treść oraz forma są na ogół ściśle zdefiniowane prawnie. Dowodzi tego
szczególnie przykład czeski oraz – w mniejszym stopniu – duński. Należy w związku z tym
raz jeszcze przypomnieć, że w prawie czeskim, działając w celu uwidocznienia poziomu
ERK na świadectwach kwalifikacji zawodowych uzyskanych w trybie egzaminów
zewnętrznych, w zeszłym roku znowelizowano rozporządzenie Ministra Edukacji, Młodzieży i
Sportu nr 208/2007 z dnia 16 sierpnia 2007 r. w sprawie wykonania ustawy o uznawaniu
wyników kształcenia ustawicznego, zaś aktualnie planuje się zmianę rozporządzenia nr
223/2005 o niektórych dokumentach oświatowych. Nowelizacja norm prawa edukacyjnego
jest również zapowiadana w Danii, gdzie jednak odnotowywanie poziomu ERK na
świadectwach zawodowych jest w większej mierze zdecentralizowane z uwagi na strukturę
tamtejszego systemu kształcenia zawodowego.

2.

W związku z pkt 1 można wyrazić przypuszczenie, iż wskazanie poziomu ERK na polskich
świadectwach, ze względu na znaczny stopień scentralizowania polskiego systemu
kwalifikacji (przede wszystkim zaś systemu oświaty), wymagałoby – oprócz uchwalenia oraz
wdrożenia za pośrednictwem odpowiednich środków administracyjnoprawnych ustawy o
systemie kwalifikacji – zmiany w zakresie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie
oświaty (t. jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz niektórych przepisów
wykonawczych wydanych na jej podstawie, zaś zwłaszcza rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych
druków szkolnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 893). Zmiany te powinny doprowadzić do
czytelnego przypisania poszczególnych kwalifikacji, które są możliwe do uzyskania w
polskim systemie prawnym, odpowiednich poziomów ramy krajowej i/lub europejskiej oraz
uwzględnienia wzmianki o poziomie NRK/ERK we wzorach poszczególnych dokumentów.
Wskazana wydaje się również stosowna nowelizacja rozporządzenia Ministra Nauki i
Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r. w sprawie tytułów zawodowych
nadawanych absolwentom studiów, warunków wydawania oraz niezbędnych elementów
dyplomów ukończenia studiów i świadectw ukończenia studiów podyplomowych oraz wzoru
suplementu do dyplomu (Dz. U. Nr 196, poz. 1167).
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3.

Nieco

odmiennie

wygląda

kwestia

wydawania

suplementów

Europass

uczniom

i absolwentom polskich szkół i placówek edukacyjnych (zwłaszcza uzyskujących kwalifikacje
zawodowe w systemie szkolnym oraz pozaszkolnym). Dokumenty takie mają wiążącą
podstawę prawną w prawie europejskim (decyzja nr 2241/2004), nie mogą jednak być
wydawane obligatoryjnie, ponieważ korzystanie z nich przez zainteresowanych ma miejsce
na zasadzie dobrowolności. Wskazane wobec tego wydaje się podjęcie we współpracy z
komisjami

egzaminacyjnymi,

jednostkami

samorządu

oraz

partnerami

społecznymi

zaangażowanymi w proces kształcenia zawodowego (tj. m.in. z izbami rzemieślniczymi oraz
samorządem gospodarczym) działań zmierzających do większej popularyzacji tej formy
wydawania dokumentów, które promują mobilność edukacyjną i zawodową obywateli UE.
Niewykluczone,

że

obowiązujące

prawo

mogłoby

zobowiązać

szkoły

i

placówki

umożliwiające uzyskanie wykształcenia oraz kwalifikacji w zawodach do zarejestrowania się
w krajowym punkcie koordynacyjnym Europass oraz pośredniczenia w wydawaniu
suplementów zainteresowanym uczniom i studentom. W tym kontekście wcześniej opisany
przykład Republiki Czeskiej wydaje się wart naśladowania.
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