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Abstrakt 

EQF stanowi instrument, którego celem jest wspieranie mobilności oraz 
uczenia się przez całe życie pracowników i uczniów poprzez powiązanie 
referencyjne krajowych systemów kwalifikacji. W wyniku analizy 
istotności, wdrażania i pierwszych wyników, można dojść do wniosku, że 
mimo iż wdrażanie EQF można ocenić jako proces udany, to można 
również stwierdzić pewne istotne problemy, które stanowią poważny 
sprawdzian dla pełnego i pewnego wdrożenia EQF. Niemniej jednak 
istnieje chęć kontynuowania wdrażania EQF, o ile spełnione zostaną 
odpowiednie warunki. 
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WYKAZ SKRÓTÓW 
 

AT Austria 

BE Belgia 

BE-F Wspólnota Walońska Belgii 

BE-VL Wspólnota Flamandzka Belgii 

BG Bułgaria 

BIBB Bundesinstituts für Berufsbildung (Federalny Instytut Kształcenia i 

Szkolenia Zawodowego) 
CEDEFOP Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego 

CEEP Europejskie Centrum Przedsiębiorstw Publicznych 

CY Cypr 

CZ Czechy 

DE Niemcy 

DG EAC Dyrekcja Generalna ds. Edukacji i Kultury 

DG EMPL Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i 

Równości Szans 

DG MARKT Dyrekcja Generalna ds. Rynku Wewnętrznego i Usług 

DK Dania 

DQR Deutscher Qualifikationsrahmen (Niemieckie ramy kwalifikacji) 

ECTS Europejski system transferu i akumulacji punktów w szkolnictwie 

wyższym 
ECVET Europejski system transferu osiągnięć w kształceniu i szkoleniu 

zawodowym 
EE Estonia 

EFK Europejska Fundacja Kształcenia 

EL Grecja 

ENIC-NARIC Sieć europejskich ośrodków informacyjnych – Krajowy ośrodek 

informacyjny i uznawania wykształcenia akademickiego (i 

zawodowego) 

EQAVET Europejskie ramy odniesienia na rzecz zapewniania jakości w 

kształceniu i szkoleniu zawodowym 

EQF Europejskie ramy kwalifikacji 

EQF AG Grupa doradcza ds. europejskich ram kwalifikacji 
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EQF-REF Proces powiązania referencyjnego z EQF 

ES Hiszpania 

ESCO Europejska systematyka umiejętności, kompetencji i zawodów 

ESG Europejskie standardy i wytyczne 

ETUC Europejska Konfederacja Związków Zawodowych 

EUA Europejskie Stowarzyszenie Uniwersytetów 

EUCIS-LLL Europejska platforma społeczeństwa obywatelskiego na rzecz 

uczenia się przez całe życie 

FI Finlandia 

FR Francja 

HE Szkolnictwo wyższe 

HQR Qualifikationsrahmen für Deutsche Hochschulabschlüsse (Ramy 

kwalifikacji niemieckiego szkolnictwa wyższego) 
HR Chorwacja 

HU Węgry 

IE Irlandia 

IS Islandia 

ISFOL Istituto per lo Sviluppo della Formazione Professionale dei 

Lavoratori (Włoski Instytut Rozwoju Szkolenia Zawodowego dla 

Pracowników) 
IT Włochy 

KMK Kultusministerkonferenz (Stała konferencja ministrów edukacji i 

kultury państw związkowych w Republice Federalnej Niemiec) 

KSC Wiedza, umiejętności i kompetencje 

LI Liechtenstein 

LLP Program „Uczenie się przez całe życie” 

LRC Konwencja lizbońska o uznawaniu kwalifikacji 

LT Litwa 

LU Luksemburg 

LV Łotwa 

MOP Międzynarodowa Organizacja Pracy 

MT Malta 

NCP Krajowy punkt koordynacyjny 

NL Holandia 

NLQF Nederlands kwalificatiekader (Holenderskie ramy kwalifikacji) 
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NO Norwegia 

NQF Krajowe ramy kwalifikacji 

OEAD Österreichischer Austauschdienst (Austriacka agencja ds. mobilności 

międzynarodowej i współpracy w dziedzinie edukacji, nauki i badań) 

OMK Otwarta metoda koordynacji 

PC Państwo członkowskie 

PE Parlament Europejski 

PIAAC Program międzynarodowej oceny kompetencji dorosłych 

PISA Program międzynarodowej oceny umiejętności uczniów 

PL Polska 

PLA Wzajemne działania edukacyjne 

PLOTEUS Portal dotyczący możliwości kształcenia w Europie 

PQF Polskie krajowe ramy kwalifikacji 

PSZ Publiczne służby zatrudnienia 

PT Portugalia 

QF Ramy kwalifikacji 

QF EHEA Ramy kwalifikacji europejskiego obszaru szkolnictwa wyższego 

RO Rumunia 

SE Szwecja 

SI Słowenia 

SK Słowacja 

TK Turcja 

UE Unia Europejska 

UEAPME Europejska Unia Rzemieślników oraz Małych i Średnich 

Przedsiębiorstw 
UK Wielka Brytania 

UK (SCOT) Wielka Brytania, Szkocja 

VET Kształcenie i szkolenie zawodowe 

YH Myndigheten för yrkeshögskolan (Szwedzka Krajowa Agencja ds. 

Wyższego Kształcenia Zawodowego) 
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STRESZCZENIE 
Europejskie ramy kwalifikacji (EQF) dotyczące programu „Uczenie się przez całe życie” 
stanowią instrument utworzony w kontekście europejskiej współpracy w dziedzinie 
kształcenia i szkolenia, którego celem jest wspieranie mobilności oraz uczenia się przez całe 
życie pracowników i uczniów. W streszczeniu w zwięzły sposób przedstawione zostaną 
wyniki niniejszej ekspertyzy zawierające ocenę istotności, wdrażania i rezultatów EQF. 
Dokument kończy się przedstawieniem wniosków i zaleceń. 

Istotność europejskich ram kwalifikacji dotyczących programu „Uczenie się przez całe życie” 

Celem EQG jest powiązanie krajowych systemów kwalifikacji poszczególnych państw ze 
wspólnymi europejskimi ramami odniesienia zawierającymi osiem poziomów. W zaleceniu 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie ustanowienia 
europejskich ram kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie (2008/C 111/01) państwa 
członkowskie (PS) zachęca się do:  

 powiązania krajowych systemów kwalifikacji z europejskimi ramami kwalifikacji do 2010 
r.; 

 określenia poziomu EQF w przypadku każdej nowej kwalifikacji do 2012 r.;  

 stosowania podejścia opartego na wynikach uczenia się podczas określania i opisywania 
kwalifikacji oraz do wspierania potwierdzania ważności nieoficjalnego i nieformalnego 
uczenia się; 

 upowszechniania i stosowania zasad w zakresie zapewnienia jakości w dziedzinie 
kształcenia i szkolenia;  

 wyznaczenia krajowego punktu koordynacyjnego. 
 

Potrzeba sprzyjania uczeniu się przez całe życie jako podstawowemu elementowi 
europejskiego modelu społecznego oraz w celu ułatwiania mobilności pracowników i 
uczniów za sprawą zwiększonej przejrzystości systemów kwalifikacji jest podejściem 
koniecznym ze względu na zmiany demograficzne, szybkie przemiany społeczne, 
technologiczne i gospodarcze oraz trwającą globalizację i przemieszczanie się pracowników 
między krajami europejskimi a państwami trzecimi. Dzięki EQF systemy kwalifikacji i 
kształcenia stają się bardziej porównywalne i przejrzyste, wspierając ostatecznie mobilność 
pracowników i uczniów pomiędzy krajami, mobilność pomiędzy systemami kształcenia oraz 
większe szanse w dziedzinie uczenia się przez całe życie. 

Opracowywanie EQF i wdrażanie wspomnianego zalecenia jest na szeroką skalę promowane 
na szczeblu europejskim i jest ściśle związane z europejską agendą kształcenia (zwłaszcza 
w odniesieniu do VET i HE), a także odbywa się z poszanowaniem zasady pomocniczości. 
Na szczeblu ogólnoświatowym istnieje ponadto wyraźna tendencja do ustanawiania ram 
kwalifikacji.  

Istnieją różne rodzaje ram kwalifikacji (ramy dotyczące komunikacji, reform czy 
przekształceń). EQF, jako transnarodowe ramy kwalifikacji, traktowane są jako ramy w 
zakresie komunikacji (instrument tłumaczeniowy). Krajowe ramy kwalifikacji, które są 
kształtowane, opracowywane i wdrażane w państwach członkowskich, reprezentują 
wszystkie trzy typy ram. 

Z teoretycznego punktu widzenia logika interwencyjna EQF wydaje się ugruntowana. EQF 
zawierają wyraźne cele (wspieranie mobilności i uczenia się przez całe życie pracowników i 
uczniów), a ramy kwalifikacji wydają się w wysokim stopniu odpowiednim narzędziem na 
rzecz realizacji tych celów za sprawą zwiększania przejrzystości i porównywalności 
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poszczególnych systemów kwalifikacji. Pomimo iż EQF ukierunkowane są na rynek pracy, to 
jednak w swojej formie dotyczą one głównie polityki w dziedzinie kształcenia, a w 
mniejszym stopniu powiązane są z rynkiem pracy. 

EQF są, w ogólnym założeniu i swojej strukturze, ściśle związane z innymi europejskimi 
inicjatywami i narzędziami kształceniowymi (takimi jak ECVET (europejski system transferu 
osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym), Europass, EQAVET (europejskie ramy 
odniesienia na rzecz zapewniania jakości w kształceniu i szkoleniu zawodowym), ESG 
(Europejskie standardy i wytyczne), QF EHEA (ramy kwalifikacji europejskiego obszaru 
szkolnictwa wyższego), potwierdzanie ważności nieoficjalnego i nieformalnego kształcenia), 
a w teorii inicjatywy te wzajemnie się wspierają. Jest jednak zbyt wcześnie na pełne 
określenie skutków tych inicjatyw i ich wpływu na funkcjonowanie EQF, ponieważ znajdują 
się one na wczesnym etapie rozwoju. EQF są także związane z inicjatywami, którymi 
zarządzają inne dyrekcje generalne (DG), takimi jak europejska systematyka umiejętności, 
kompetencji i zawodów (ESCO) (DG EMPL i DG EAC) oraz dyrektywa 2005/36/WE w 
sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych (DG MARKT). W odniesieniu do wspomnianej 
dyrektywy można wskazać pewne wyraźne różnice, ponieważ EQF stanowią 
ośmiopoziomowy system oparty na wynikach, podczas gdy w dyrektywie mowa jest o 
pięciopoziomowym systemie opartym na zmiennych wejściowych. Zaleca się w związku z 
tym dostosowanie obu tych systemów.  

Wdrażanie europejskich ram kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie 

W zaleceniu w sprawie EQF państwa członkowskie dobrowolnie zgodziły się m.in. na 
podjęcie działań na rzecz powiązania ich systemów kwalifikacji z poziomami EQF. Komisja 
Europejska może, zgodnie z zasadą pomocniczości, pełnić w tym względzie jedynie rolę 
ułatwiającą. W celu zachęcenia państw członkowskich do podjęcia działań następczych w 
odniesieniu do wspomnianego zalecenia udostępniono w ramach otwartej metody 
koordynacji kilka instrumentów. Otwarta metoda koordynacji została „opracowana w taki 
sposób, aby pomóc państwom członkowskim w stopniowym rozwijaniu własnej polityki”. Z 
poprzedniego badania dotyczącego otwartej metody koordynacji (OMK) w innych 
dziedzinach polityki wynika, że można wyłonić pewne warunki, które mają istotne znaczenie 
dla pomyślnego wdrożenia OMK. Warunki te są następujące: 1) wstępne zaangażowanie 
polityczne; 2) wspólna troska; 3) wysoki poziom instytucjonalizacji; 4) dostępność 
konkretnych celów, poziomów odniesienia i wskaźników; 5) zaangażowanie i współpraca 
zainteresowanych podmiotów, oraz 6) występowanie konfliktu pomiędzy państwami 
członkowskimi, któremu towarzyszy zachęta lub niechęć do podejmowania działań. 
Najważniejsze ustalenia są uporządkowane według wymienionych wyżej warunków 
(ustalenia opisane są zarówno na szczeblu UE, jak i na szczeblu państw członkowskich).  

1) Wstępne zaangażowanie polityczne 
W przeszłości często podejmowano działania, które prowadziły do podniesienia poziomu 
wiedzy lub zaangażowania dotyczących danego tematu. Musi istnieć pewna podstawa w 
celu kontynuowania rozwijania obszaru polityki. Z całą pewnością dotyczy to szczebla UE, 
na którym wiele państw członkowskich musi być zaznajomionych z tematem, ale także na 
samym szczeblu państw członkowskich, na którym obszar polityki musi charakteryzować się 
pewną historią. 
 
Na szczeblu UE:  
 Europejskie ramy kwalifikacji były przez długi okres opracowywane, zanim zostały 

rzeczywiście formalnie przyjęte na mocy opartego na Traktacie zalecenia.  

 Zaangażowanie wśród zainteresowanych podmiotów na szczeblu UE jest silne. 
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 Zalecenie w sprawie EQF oparte jest na przeprowadzonych na szeroką skalę 

ekspertyzach i konsultacjach.  
 
Na szczeblu państw członkowskich: 
 Istnieją zasadnicze różnice pomiędzy państwami członkowskimi w odniesieniu do ich 

pozycji wyjściowych. Niektóre państwa członkowskie wprowadziły już wcześniej ramy 
lub miały doświadczenie z podejściem opartym na wynikach uczenia się, podczas gdy 
inne kraje takich rozwiązań nie miały.  

 Większość państw członkowskich była zaangażowana w projekt EQF na długo przed 
wydaniem zalecenia w 2008 r., ale istnieją wątpliwości co do tego, czy wszystkie istotne 
zainteresowane strony, takie jak pracodawcy, pracownicy i sektor kształcenia, były 
zaangażowane na szczeblu PS w takim stopniu, aby możliwe było stworzenie poczucia 
wzajemnej odpowiedzialności za ten projekt.  

 W większości krajów przeprowadzono badania (np. konsultacje, ekspertyzy techniczne, 
symulacje analityczne, badania pilotażowe) w celu zapewnienia solidnej podstawy 
krajowym ramom kwalifikacji i ich powiązania z EQF. 

2) Wspólna troska 
Powinna istnieć wspólna troska wśród państw członkowskich, która ma zasadnicze 
znaczenie dla rozwijania danego obszaru polityki. Powinien istnieć europejski dyskurs na 
dany temat w celu osiągnięcia podobnego zrozumienia definicji, dostępnych instrumentów i 
porozumienia na rzecz osiągnięcia pewnego poziomu jakości. W związku z powyższym 
należy wytworzyć poczucie wspólnej odpowiedzialności, które stanowi główną siłę 
napędową dokonywanych zmian politycznych i które pełni także funkcję motywującą dla 
ulepszania polityki krajowej. 
 
Na szczeblu UE:  
 EQF zbudowane są na wspólnej trosce zainteresowanych podmiotów na szczeblu PS i 

UE.  

 Ta wspólna troska wyraża się ponadto w notach i wytycznych mających wspierać 
państwa członkowskie we wdrażaniu zalecenia z 2008 r. Proces ten można opisać jako 
„uczenie się przez działanie”, tak aby tym samym baza wiedzy rozszerzała się podczas 
jego trwania. To rozszerzanie ujęte jest w notach sporządzanych przez Cedefop i 
Komisję Europejską służących jako wytyczne dla państw członkowskich w tym procesie.  

 
Na szczeblu państw członkowskich: 
 Mimo iż terminologia stosowana w zaleceniu w sprawie EQF nie jest zawsze spójna z 

innymi inicjatywami europejskimi (np. odmienna jest koncepcja „kompetencji”), to 
język jest w wystarczającym stopniu jasny, aby PS mogły odnieść się do swoich 
własnych inicjatyw.  

 Państwa członkowskie napotykają pewne trudności dotyczące procesu powiązania 
referencyjnego. Największe trudności dotyczą uzasadniania związku pomiędzy 
deskryptorami poziomu krajowego systemu/ krajowych ram a EQF oraz stosowania 
podejścia opartego na wynikach uczenia się. Inne trudności dotyczą pozycjonowania 
niektórych kwalifikacji (np. świadectw ukończenia szkoły), ustanawiania procedur w 
zakresie potwierdzania ważności nieoficjalnego i nieformalnego uczenia się oraz 
stosowania systemów zapewniania jakości dostosowanych do podejścia opartego na 
wynikach uczenia się.  

 W dalszym ciągu trudnością pozostaje stwierdzenie rozwoju wspólnej troski na szczeblu 
„pracy w terenie” (tj. placówek edukacyjnych, pracowników, pracodawców czy 
obywateli). W celu upewnienia się, że EQF są odpowiednie dla rynku pracy i kształcenia 
na szczeblu krajowym, należy dalej rozwijać tę wspólną troskę na szczeblu „pracy w 
terenie”. 
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3) Instytucjonalizacja 
Wysoki stopień instytucjonalizacji oznacza istnienie struktury organizacyjnej, w której 
nieustannie pracuje się nad koordynacją i usprawnianiem konkretnego sektora. Jakiś 
podmiot musi wziąć na siebie rolę koordynatora w celu koordynacji prowadzonego na 
szeroką skalę procesu współpracy, takiego jak OMK. 
 
Na szczeblu UE:  
 OMK na rzecz wdrożenia EQF opiera się na Traktacie na mocy zalecenia z 2008 r.  

 Po okresie po kwietniu 2013 r. wymagany będzie nowy mandat w celu kontynuowania 
prac nad wdrażaniem EQF na szczeblu UE.  

 Role i odpowiedzialność na szczeblu UE są wyraźnie określone i podzielone pomiędzy 
grupę doradczą ds. EQF (EQF AG), Komisję Europejską, Cedefop, Radę Europy, 
Europejską Fundację Kształcenia (ETF), państwa członkowskie i inne zainteresowane 
podmioty (np. partnerów społecznych).  

 Zasoby ludzkie w Komisji Europejskiej odpowiedzialne za koordynację prac wydają się 
raczej ograniczone; nic nie wskazuje jednak na to, że utrudnia to pełnienie przez nie roli 
ułatwiającej, która wydaje się bardzo dobrze funkcjonować.  

 
Na szczeblu państw członkowskich:  
 Podział ról i odpowiedzialności na szczeblu państw członkowskich zależy od 

intensywności podejścia zastosowanego przy wdrażaniu EQF oraz istnieje tendencja, 
aby kontynuować istniejące podziały ról pomiędzy grupy zainteresowanych podmiotów, 
choć czasami zaleca się zmiany w strukturach, w tym dotyczące innych 
zainteresowanych stron. 

 W większości krajów wdrażanie zalecenia w sprawie EQF leży w gestii Ministerstwa 
Edukacji (lub podobnych organów). Niektóre kraje celowo decydują się na 
umiejscowienie koordynacji opracowywania krajowych ram kwalifikacji poza strukturą 
Ministerstwa Edukacji w celu umieszczenia ram kwalifikacji bliżej rynku pracy i 
rozwijania poczucia wzajemnej odpowiedzialności za te ramy. Rozwiązanie to wydaje się 
mieć pozytywne skutki dla ukierunkowania ram na rynek pracy. 

 
4) Dostępność konkretnych celów, poziomów odniesienia i wskaźników 
W sytuacji gdy brakuje wyraźnych celów, poziomów odniesienia i wskaźników, 
stymulowanie konkretnych działań i mierzenie rezultatów jest często zadaniem trudnym. W 
związku z tym skuteczna OMK musi zawierać konkretne cele, poziomy odniesienia i 
wskaźniki. 
 
Na szczeblu UE:  
 Na szczeblu UE określono cele oraz uruchomiono odpowiednie systemy monitorowania 

(np. grupę doradczą ds. EQF wspieraną przez Komisję Europejską i Cedefop).  

 Mimo iż ustalono jasne cele unijne w ramach strategii „Europa 2020” i „Edukacja i 
Szkolenie 2020”, nie istnieje żaden bezpośredni związek pomiędzy EQF a tymi celami 
dotyczący sposobu, w jaki EQF przyczynią się do realizacji tych celów (np. dotyczących 
mobilności pracowników i uczniów czy uczestnictwa w uczeniu się przez całe życie). 
Należy ściśle monitorować sposób, w jaki EQF przyczyniają się do realizacji tych celów.  

 
Na szczeblu państw członkowskich:  
 Cele zalecenia oraz terminy ich realizacji są wyraźnie określone.  

 W odniesieniu do pierwszego terminu (powiązania krajowych systemów z poziomami 
EQF) większość krajów nie ukończy odnośnego sprawozdania w podanym terminie. 
Opóźnienie to nie będzie jednak stanowić problemu, ponieważ wszystkie uczestniczące 
w projekcie kraje ukończą swoje odnośne sprawozdania w ciągu ok. dwóch lat.  
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 Większym problemem jest postęp dotyczący drugiego terminu obejmujący powiązanie z 

odpowiednim poziomem EQF każdej nowej kwalifikacji i dokumentu Europass. Wiele 
krajów nawet nie rozpoczęło prac nad procedurami mającymi zapewnić realizację tego 
celu, w tym nawet te kraje, które już ukończyły swoje sprawozdanie w sprawie 
powiązania. Kwestia ta budzi obawy, ponieważ ten drugi krok ma na celu praktyczne 
zastosowanie EQF w państwach członkowskich. 

 
5) Zaangażowanie i współpraca zainteresowanych podmiotów  
Zaangażowanie i współpraca zainteresowanych podmiotów ma kluczowe znaczenia dla 
sukcesu OMK, ponieważ metoda ta ma teoretycznie funkcjonować w sposób oddolny. 
Wytyczne i koordynacja na szczeblu wspólnotowym będą skuteczne i zrównoważone jedynie 
w przypadku, gdy program będzie wspierany przez społeczeństwo obywatelskie państw 
członkowskich oraz czynnie wdrażany na szczeblu lokalnym.  
 
Na szczeblu UE:  
 Różne grupy zainteresowanych stron były zaangażowane od samego początku i nadal 

uczestniczą jako członkowie grupy doradczej ds. EQF.  

 Ściślejsze zaangażowanie innych dyrekcji generalnych w sposób naturalny 
zainteresowanych wdrożeniem EQF (tj. DG EMPL i DG MARKT) mogłoby zostać 
dodatkowo pobudzane w celu zwiększenia ukierunkowania EQF na rynek pracy.  

 
Na szczeblu państw członkowskich:  
 Można dokonać rozróżnienia pomiędzy dwoma grupami zainteresowanych podmiotów. 

Są to sektor edukacyjny i zainteresowane strony na rynku pracy.  

 Pierwsza grupa (sektor edukacyjny) jest z zasady mocniej zaangażowana niż druga 
grupa (zainteresowane strony związane z rynkiem pracy).  

 Zaangażowanie podmiotów z rynku pracy wydaje się rzeczą trudną także ze względu na 
brak zainteresowania ze strony pracodawców, którzy w niektórych krajach traktują 
EQF/NQF jako rozwiązania, które ich nie dotyczą. Stanowi to poważne zagrożenie dla 
tworzenia wzajemnej odpowiedzialności za krajowe ramy kwalifikacji oraz dla roli, które 
te ramy mają odegrać w odniesieniu do rynku pracy. 

 
6) Występowanie konfliktu pomiędzy państwami członkowskimi, któremu 
towarzyszy zachęta lub niechęć do podejmowania działań  
Z powodu rozbieżnych opinii państwa członkowskie wykazujące się chęcią działania będą 
próbować przekonać niechętne państwa członkowskie do wspólnego działania na rzecz 
rozwijania konkretnego obszaru polityki. W sytuacji gdy nie ma żadnego konfliktu, nie rodzi 
się żadna debata i podejmowane są jedynie nieliczne działania. To samo dotyczy szczebla 
krajowego, gdzie bardziej niechętnie nastawione partie muszą zostać przekonane o 
znaczeniu potencjalnego priorytetu krajowego. W celu uwzględnienia danego tematu w 
agendzie krajowej jakiś podmiot musi być zdecydowanie przekonany o jego znaczeniu i 
lobbować na rzecz zdobycia większego poparcia. 
 
Na szczeblu UE: 
 Wdrażanie na szczeblu UE może się udać jedynie w sytuacji, gdy wdrożenie na szczeblu 

państw członkowskich przebiega w sposób pewny. 

 Zaangażowane kraje znajdują się na różnych etapach opracowywania krajowych ram 
kwalifikacji i sporządzania sprawozdań dotyczących powiązania z EQF. Kraje te 
odczuwają potrzebę zapewniania istotnej informacji zwrotnej, wspierania innych państw 
członkowskich i wzajemnego zachęcania się podczas wdrażania przedmiotowego 
zalecenia. Dowody wskazują na to, że państwa członkowskie dostosowały swoje 
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sprawozdania w sprawie powiązania z EQF w wyniku nacisków wywieranych na nie przez 
inne państwa członkowskie.  

 Do tej pory nie wystąpiły żadne głębokie konflikty, ale potencjalne niebezpieczeństwa 
zagrażają procesowi wdrażania (np. umieszczanie świadectw ukończenia szkoły na 
poziomie 4 lub 5 czy też postępy w zakresie realizacji celu objętego drugim terminem). 
Przyszłość pokaże, w jaki sposób OMK zareaguje na te potencjalne konflikty i czy okaże 
się na nie odporna.  

 Komisja Europejska i Cedefop odgrywają ważną rolę ułatwiającą przy unikaniu 
konfliktów pomiędzy państwami członkowskimi poprzez inicjowanie z dużym 
wyprzedzeniem dyskusji z państwami członkowskimi i strategiczne wykorzystywanie 
wzajemnych działań w zakresie uczenia się w celu dyskutowania o potencjalnych 
konfliktach na wczesnym etapie. 

 
Na szczeblu państw członkowskich:  
 Ogólnie rzecz ujmując, można dojść do wniosku, że w krajach, w których EQF 

wykorzystywane są jako program reform, konflikty pomiędzy różnymi zainteresowanymi 
stronami (np. pomiędzy sektorami edukacyjnymi czy pomiędzy sektorem edukacyjnym 
a pracodawcami) są bardziej zaognione niż w krajach, w których EQF wdrażane są w 
sposób bardziej techniczny, ponieważ nie ma to wpływu na funkcjonujące już systemy 
czy ramy.  

 W niektórych krajach wcześniejsze wdrożenie techniczne prowadzi do debat i 
konfliktów, w ramach których wzywa się do bardziej zdecydowanych przemian w 
systemach edukacyjnych w perspektywie długoterminowej. 

 

Rezultaty europejskich ram kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie 

W literaturze dotyczącej ram kwalifikacji można znaleźć istotne oceny wpływu ram 
kwalifikacji. W związku z tym niektórzy autorzy twierdzą, że brakuje materiałów 
dowodowych dotyczących wdrażania ram kwalifikacji. Inni utrzymują, że przesunięcie w 
stronę wyników uczenia się może zachwiać równowagę istniejących struktur edukacyjnych i 
odciągnąć uwagę w stronę bardziej palących kwestii krajowych związanych z edukacją 
(takich jak wczesne porzucanie nauki). Wprawdzie twierdzenia te stanowią cenną 
przeciwwagę dla „bezgranicznego zaufania w rozwiązania polityczne”, ale poważne dowody 
na to, że ramy kwalifikacji nie będą miały wpływu, są tak samo podważalne, jak poważne 
dowody na to, że będą one ten wpływ miały. W celu przedstawienia wyraźnego i 
racjonalnego poglądu w sprawie rezultatów należy najpierw zdefiniować kategorie 
oddziaływania, na które ukierunkowane są ramy kwalifikacji. Po drugie należy w sposób 
realistyczny podchodzić do tego, co może zostać racjonalnie zmierzone i ukończone w 
związku z określonymi ramami czasowymi procesu wdrażania. W celu uzyskania wyważonej 
oceny rezultatów wdrażania zalecania w sprawie EQF należy dokonać rozróżnienia pomiędzy 
trzema kategoriami wyników: efekt wyjściowy, rezultaty i oddziaływanie.  

 Można stwierdzić, że efekt wyjściowy całego projektu EQF jest jak dotąd 
satysfakcjonujący dla większości zainteresowanych stron zaangażowanych w ten proces 
oraz że czynione są w tej kwestii postępy zgodnie z planem. Zalecenie z 2008 r. oraz 
prace przygotowawcze pociągnęły za sobą szereg działań w państwach członkowskich i 
na szczeblu europejskim, które wyraźnie związane są z końcowymi celami ujętymi w 
zaleceniu. Poważnym niedociągnięciem jest sprawa braku pewności co do ukończenia 
drugiego kroku w zakresie powiązania z EQF. 

 Rezultaty projektu EQF, określane jako zwiększona przejrzystość i zaangażowanie 
zainteresowanych stron, blisko cztery lata po publikacji zalecenia wyglądają obiecująco, 
ale na obecnym etapie nie są wystarczające dla realizacji końcowych celów w postaci 
poprawy mobilności i uczenia się przez całe życie pracowników i uczniów. Obszary, w 
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których poczyniono niewystarczające postępy, dotyczą wdrażania podejścia opartego na 
wynikach uczenia się, zaangażowania zainteresowanych stron, ustanowienia systemów 
zapewniania jakości oraz dodatkowe utworzenie procedur potwierdzania ważności 
nieoficjalnego i nieformalnego uczenia się na szczeblu krajowym. 

 Oddziaływanie na główne cele EQF, to znaczy na poprawę mobilności i uczenia się 
przez całe życie pracowników i uczniów, nie może zostać w wystarczającym stopniu 
uwidocznione na tym etapie. Po pierwsze wciąż jest (blisko 4 lata po publikacji 
zalecania) stosunkowo wcześnie, aby zobaczyć to oddziaływanie, i istnieją jedynie 
przygodne dowody, takie jak kraje, w których ramy kwalifikacji ułatwiają potwierdzanie 
ważności wcześniej zdobytego wykształcenia i umożliwiają porównywanie systemów 
krajowych. Po drugie ze względu na brak postępów w kwestii planowanych rezultatów 
rzeczą wątpliwą pozostaje fakt, czy w perspektywie krótkoterminowej uda się osiągnąć 
pełne oddziaływanie.  

Wnioski 

Wdrażanie zalecenia w sprawie EQF jest prestiżowym, kompleksowym i stanowiącym 
wyzwanie ogólnounijnym projektem, który wymaga dużego zaangażowania 
zainteresowanych podmiotów na szczeblu unijnym i krajowym. W wyniku analizy istotności, 
wdrażania i pierwszych rezultatów tego projektu można dojść do wniosku, że wdrażanie 
zalecenia EQF można uznać za przykład zastosowanej z sukcesem otwartej metody 
koordynacji. 

Można jednak wyciągnąć następujące wnioski krytyczne dotyczące pewnych poważnych 
wyzwań i zagadnień technicznych, które mogłyby stanowić zagrożenie dla pełnego i 
pewnego wdrożenia zalecenia w sprawie EQF.  

 Nie ma żadnego bezpośredniego związku pomiędzy EQF a celami UE 
ustanowionymi w ramach strategii „Europa 2020” i „Edukacja i Szkolenia 2020”. 
Lepszego wyjaśnienia wymaga sposób, w jaki EQF przyczynią się do realizacji tych 
celów (np. w zakresie uczestnictwa w uczeniu się przez całe życie).  

 Brakuje zaangażowania innych dyrekcji generalnych, które powinny w sposób 
naturalny być zainteresowane wdrażaniem EQF (tj. DG EMPL i DG MARKT). Kwestię 
tę można by dodatkowo rozwinąć w celu zwiększenia ukierunkowania EQF na rynek 
pracy. 

 Istniały różnice pomiędzy państwami członkowskimi w odniesieniu do punktu 
wyjścia. Niektóre państwa członkowskie od dawna miały już funkcjonujące ramy, 
podczas gdy inne wciąż musiały prowadzić dyskusje i wdrażanie podstawowych 
zasad. Ta różnica dotycząca początkowych etapów wpłynęła na postępy 
poczynione w procesie wdrażania zalecenia w sprawie EQF oraz określania 
krajowych ram kwalifikacji. 

 Istnieje wyraźna rozbieżność pomiędzy pięciopoziomowym systemem opartym na 
zmiennych wejściowych dyrektywy 2005/36/WE w sprawie uznawania 
kwalifikacji zawodowych a ośmiopoziomowym systemem EQF opartym na 
rezultatach. Zaleca się w związku z tym uspójnienie obu tych systemów.  

 Niektóre państwa członkowskie napotykają trudności w ramach procesu 
powiązywania (pierwszy termin dotyczący powiązania systemów krajowych 
z poziomami EQF). Trudności te dotyczą przede wszystkim: 

o uzasadniania związku pomiędzy deskryptorami poziomu krajowego systemu/ 
krajowych ram a EQF, 

o ograniczonego postępu w stosowaniu podejścia opartego na wynikach 
uczenia się,  
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o umieszczania niektórych kwalifikacji w krajowych ramach kwalifikacji, a 
następnie powiązania ich z EQF (uderzającym przykładem jest dyskusja na 
temat sposobu klasyfikowania świadectw ukończenia szkoły umożliwiających 
kontynuację nauki na szczeblu wyższym), 

o braku ustanowionych procedur potwierdzania ważności nieoficjalnego i 
nieformalnego uczenia się, 

o konfliktów pomiędzy sektorem kształcenia i szkolenia zawodowego a 
sektorem szkolnictwa wyższego, co utrudnia przenikanie się i zmniejszanie 
tradycyjnych barier pomiędzy oboma tymi podsystemami, 

o sposobu, w jaki świadczenie usług edukacyjnych poza oficjalnym sektorem 
(nieoficjalne i nieformalne uczenie się) jest uwzględniane i powiązane z 
ramami krajowymi, 

o niewystarczającej uwagi przywiązywanej do ram i systemów kwalifikacji o 
przejrzystych procedurach w celu zapewnienia jakości dostosowanej do 
podejścia opartego na wynikach uczenia się.  

 Rzeczą trudną wydaje się zaangażowanie zainteresowanych podmiotów poza 
oficjalnym sektorem edukacji, a zwłaszcza beneficjentów końcowych (partnerów 
społecznych i obywateli). Jednym z głównych wyzwań jest zaangażowanie 
podmiotów z rynku pracy ze względu na brak zainteresowania ze strony 
pracodawców, którzy w niektórych krajach traktują EQF/NQF jako rozwiązania, które 
ich nie dotyczą. Stanowi to poważne zagrożenie dla dialogu pomiędzy sektorem 
edukacji a rynkiem pracy, dla tworzenia wzajemnej odpowiedzialności za krajowe 
ramy kwalifikacji oraz dla roli, które te ramy mają odegrać w odniesieniu do rynku 
pracy. 

 Wiele krajów, w tym te, które już ukończyły swoje sprawozdanie w sprawie 
powiązania, nawet nie rozpoczęło prac nad procedurami mającymi zapewnić, że 
powiązanie referencyjne z odpowiednim poziomem EQF będzie uwzględnione w 
przypadku każdej nowej kwalifikacji i dokumentu Europass (drugi termin). 

 Powiązanie referencyjne kwalifikacji międzynarodowych stanowi w pewnej 
mierze sprawdzian porównywalności krajowych ram kwalifikacji. Główna kwestia 
dotyczy tego, czy kwalifikacje, bez skoordynowanych działań, zostaną 
sklasyfikowane na tych samych poziomach EQF przed wszystkie kraje.  

W związku z wszystkimi wyżej wymienionymi problemami pełne i pewne wdrożenie EQF 
może być zagrożone z powodu braku wzajemnego zaufania. Różnice we wdrażaniu przez 
poszczególne kraje mogą osłabić zaufanie państw członkowskich do wdrażania EQF w 
pozostałych krajach. W celu zwiększenia wzajemnego zaufania rzeczą o najwyższym 
priorytecie jest zaangażowanie wszystkich zainteresowanych podmiotów w proces 
wdrażania. Można tego w pełni dokonać jedynie poprzez wdrożenie drugiego kroku 
procesu powiązania referencyjnego, czyli określania poziomu EQF w przypadku każdej 
nowej kwalifikacji. Istnieje odpowiednia atmosfera dla opracowywania ram kwalifikacji, ale 
sytuacja ta może niebawem ulec zmianie, kiedy w dyskusje angażują się jedynie wysokiego 
szczebla decydenci polityczni i dobrze poinformowane zainteresowane strony, a nie szeroka 
opinia publiczna. W związku z tym ukończenie drugiego etapu powiązania referencyjnego 
oraz zainicjowanie praktycznych debat „w terenie” na temat roli i funkcjonowania EQF 
powinno stać się nadrzędnym celem w nadchodzącym roku aż do kwietnia 2013 r. To 
właśnie ten drugi krok umożliwi rozpoczęcie oddziaływania przez EQF, ponieważ jedynie 
wtedy ramy te będą widoczne, stosowane i dyskutowane przez użytkowników końcowych, 
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wytwarzając efekt „koła zamachowego” oraz nadając większą siłę rezultatom i 
oddziaływaniu EQF. 

Zalecenia 

Poszczególnym zainteresowanym podmiotom można przedstawić następujące zalecenia 
dotyczące dalszych działań. 

Do Parlamentu Europejskiego, Komisji Europejskiej i innych instytucji 
działających na szczeblu europejskim: 

 Zaleca się kontynuowanie mandatu EQF AG po kwietniu 2013 r. ze względu na 
znaczenie wdrażania EQF dla przyszłego rynku pracy i systemu edukacyjnego w 
Europie; ogólnoświatową tendencję do opracowywania ram kwalifikacji; wysiłki 
czynione na szczeblu europejskim i szczeblu państw członkowskich na rzecz 
budowania wzajemnego zaufania do wszystkich pozostałych krajowych ram lub 
systemów kwalifikacji; oraz wreszcie ze względu na już osiągnięte wyniki i 
uniemożliwienie zahamowania tego procesu.  

 Zaleca się, aby w nowym okresie EQF stały się w mniejszym stopniu programem 
edukacyjnym, a w większej mierze programem ukierunkowanym na rynek 
pracy z uwzględnieniem intensywnego dialogu pomiędzy zainteresowanymi 
podmiotami sektora edukacji i rynku pracy. Nie stanie się to z dnia na dzień, ale w 
związku z niedokończonym działaniem w obecnym okresie należy poczynić znaczący 
postęp w odniesieniu do drugiego kroku powiązania referencyjnego i zmniejszania 
głównych barier. 

 Ocena, która KE musi przeprowadzić w odniesieniu do okresu 2008-2013, będzie 
musiała zawierać nie tylko perspektywę retrospekcyjną, ale także – co 
ważniejsze – perspektywę przyszłościową dotyczącą sposobu, w jaki można 
poprawić kształt i wdrażanie EQF w celu lepszego ukierunkowania ich na rynek pracy 
i wywierania większego wpływu w terenie.  

 Zaleca się lepsze objaśnienie sposobu, w jaki EQF przyczyniają się do 
realizacji głównych celów strategii „Europa 2020” i „Edukacja i Szkolenie 
2020” (uczenie się przez całe życie oraz mobilność pracowników i uczniów) za 
sprawą bardziej jasnego definiowania celów pośrednich (takich jak wdrażanie 
podejścia opartego na wynikach uczenia się, opracowywanie systemów jakości oraz 
opracowywanie procedur potwierdzania ważności nieoficjalnego i nieformalnego 
kształcenia). 

 Zaleca się zwiększanie na szczeblu UE zaangażowania innych dyrekcji 
generalnych (GD EMPL i DG MARKT) w celu wspierania zmiany charakteru projektu 
z edukacyjnego na bardziej ukierunkowany na rynek pracy.  

 Zaleca się dalsze uspójnianie europejskich narzędzi i inicjatyw, a zwłaszcza 
usunięcie rozbieżności pomiędzy pięciopoziomowym systemem opartym na 
zmiennych wejściowych dyrektywy 2005/36/WE w sprawie uznawania kwalifikacji 
zawodowych a ośmiopoziomowym systemem EQF opartym na rezultatach.  

 

Do grupy doradczej ds. EQF i państw członkowskich: 

 Zaleca się większe skupienie się na drugim etapie powiązania 
referencyjnego (wskazywaniu odpowiedniego poziomu EQF dla każdej nowej 
kwalifikacji, świadectwa czy dokumentu Europass). 
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 Zaleca się uzgodnienie ram czasowych dotyczących drugiego etapu powiązania 
referencyjnego, sporządzenie i dystrybucję wytycznych oraz wreszcie wymianę 
doświadczeń i dobrych praktyk odnoszących się do drugiego etapu.  

 Zaleca się dalsze rozwijanie i wdrażanie podejścia opartego na wynikach 
uczenia się oraz odpowiednich procedur potwierdzania ważności 
nieoficjalnego i nieformalnego uczenia się.  

 Zaleca się skoncentrowanie się w większej mierze na określeniu systemów 
zapewniania jakości dla wszystkich sektorów edukacyjnych przy uwzględnieniu 
podejścia do kwalifikacji opartego na wynikach uczenia się. 

 

Do państw członkowskich i zainteresowanych podmiotów na szczeblu państw 
członkowskich: 

 Zaleca się zwiększenie zaangażowania zainteresowanych podmiotów z rynku 
pracy w celu podniesienia poziomu uczestnictwa, stworzenia poczucia 
odpowiedzialności za NQF/EQF u beneficjentów końcowych (obywateli, pracowników 
i pracodawców) oraz wreszcie pobudzanie dialogu pomiędzy sektorem edukacji a 
zainteresowanymi stronami na rynku pracy. 

 Zaleca się pracę nad drugim etapem powiązania referencyjnego: wskazywania 
poziomu EQF w przypadku każdej nowej kwalifikacji, oraz inicjowanie praktycznych 
debat na szczeblu terenowym na temat roli i funkcjonowania EQF. 

 Zaleca się zwiększenie przejrzystości sposobu, w jaki poziomy są ze sobą 
powiązane w odniesieniu do beneficjentów końcowych za sprawą lepszego 
przekazywania im informacji na temat EQF. 

 Zaleca się dalszą pracę nad rezultatami uczenia się w oparciu o systemy 
zapewniania jakości dla wszystkich sektorów edukacyjnych (ze zbadaniem 
możliwości wprowadzenia jednego systemu zapewniania jakości). 

 Zaleca się dalszą pracę nad potwierdzaniem ważności nieoficjalnego i 
nieformalnego uczenia się oraz umieszczania kształcenia poza oficjalnym 
sektorem edukacyjnym w krajowych ramach kwalifikacji. 


