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INFORMACJA PRASOWA
MATERIAŁ DO NATYCHMIASTOWEJ PUBLIKACJI

Raport ujawnia ukrytą wartość kwalifikacji na poziomie 5
dla decydentów w obszarze kształcenia i szkolenia
Kwalifikacje odpowiadające poziomowi 5 europejskich ram kwalifikacji (EQF) są
atrakcyjne dla osób uczących się, ponieważ otwierają perspektywy na kilku
polach, takich jak bezpośrednie zatrudnienie, rozwój kariery i dalsze kształcenie
się. Jednoczesne ukierunkowanie tych kwalifikacji na zaawansowane
umiejętności techniczne i kierownicze sprawia, że są one cenne dla
pracodawców. Tego rodzaju kwalifikacje są z reguły zdobywane w ramach
krótkiego cyklu kształcenia wyższego. Mimo to około 50% kwalifikacji na
poziomie 5 EQF zdobywanych jest gdzie indziej: w ramach kształcenia i
szkolenia zawodowego, ustawicznego kształcenia i szkolenia zawodowego,
kształcenia ogólnego lub nawet całkowicie poza formalnym systemem
kształcenia i szkolenia. Szczegółowa analiza zawarta w najnowszej publikacji
Cedefop Qualifications at level 5: progressing in a career or to higher education
(Kwalifikacje na poziomie 5: w kierunku rozwoju kariery zawodowej lub
kształcenia wyższego) ujawnia prawdziwe znaczenie tych kwalifikacji na rynku
pracy. Pokazuje również, w jaki sposób decydenci mogą wykorzystywać EQF do
ulepszania podsystemów kształcenia i szkolenia oraz wzmacniania ich
wzajemnych powiązań. W szczególności może to być pomocne w określaniu, czy
możliwości kształcenia w poszczególnych krajach obejmują kwalifikacje, które są
atrakcyjne zarówno pod względem rynku pracy, jak i kształcenia wyższego. W
ten sposób można wykorzystać poziom 5 jako platformę do rozwoju nowych
kwalifikacji, tak jak dzieje się to już w kilku krajach europejskich.
Więcej informacji zawarto w nocie informacyjnej Cedefop zatytułowanej
Ukryty potencjał kwalifikacji na poziomie 5
Nota informacyjna jest dostępna w dziewięciu językach (hiszpańskim, niemieckim,
greckim, angielskim, francuskim, włoskim, litewskim, polskim i portugalskim) i w dwóch
formatach (pdf lub e-book przystosowany do tabletów i smartfonów).

Pełne archiwum not informacyjnych znajduje się pod adresem:
http://www.cedefop.europa.eu/EN/news/briefing-notes.aspx
###
Przeczytaj komunikaty prasowe Cedefopu:
http://www.cedefop.europa.eu/EN/news/press-releases.aspx
Zaprenumeruj bezpłatny, elektroniczny biuletyn Cedefopu:
http://www.cedefop.europa.eu/EN/news/newsletters.aspx
Zaprenumeruj noty informacyjne Cedefopu: briefingnotes@cedefop.europa.eu
Rzecznik prasowy: Rosy Voudouri
Tel.: +30 2310 490012, e-mail: rosy.voudouri@cedefop.europa.eu
Rzecznik departamentu: Ioanna Nezi
T Tel: +30 2310 490186, e-mail: ioanna.nezi@cedefop.europa.eu
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Kierownik ds. komunikacji, informacji i rozpowszechniania: Gerd Oskar Bausewein
Tel.: +30 2310 490288, e-mail: gerd-oskar.bausewein@cedefop.europa.eu
O Cedefop
Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop) jest agencją Unii
Europejskiej z siedzibą w Salonikach (Grecja), wspierającą opracowywanie europejskiej
polityki w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego. www.cedefop.europa.eu
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