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KOMUNIKAT PRASOWY 
Krajowe ramy kwalifikacji nabierają tempa w całej Europie 

 
Europejczycy mają obecnie lepsze perspektywy, jeśli chodzi o zdolność do 
zatrudnienia, mobilność i dostęp do dalszego kształcenia. Przegląd europejskich 
ram kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie (ERK) z 2017 r., stanowiący 
narzędzie odniesienia, dzięki któremu kwalifikacje krajowe stają się bardziej 
czytelne w całej Europie, przyspieszył ich wdrażanie w poszczególnych krajach, 
systemach i instytucjach. 
 
Cedefop odegrało istotną rolę w opracowywaniu europejskich ram kwalifikacji i w 
ich monitorowaniu oraz we wspieraniu rozwoju krajowych ram kwalifikacji (KRK). 
Agencja ta ściśle współpracuje z Komisją Europejską, państwami członkowskimi 
UE, różnymi państwami trzecimi, partnerami społecznymi i wieloma innymi 
zainteresowanymi stronami, aby pomóc w zapewnieniu spójnego, przejrzystego i 
skoordynowanego odnoszenia krajowych ram kwalifikacji do europejskich ram 
kwalifikacji. Systematyczne wykorzystywanie efektów uczenia się sprzyja 
przejrzystości i porównywalności kwalifikacji w poszczególnych krajach i 
systemach. Stały postęp sprawił, iż wyobrażenie sobie europejskich systemów 
kształcenia i szkolenia bez tych ram stało się w zasadzie niemożliwe. 
 
Obecnie 39 państw Europy opracowuje 43 krajowe ramy kwalifikacji, które 
znajdują się na różnych etapach realizacji. W celu uzyskania dalszych informacji 
na temat wyników osiąganych przez dane państwa, należy zapoznać się z nową 
notą informacyjną. 
 

Komunikaty prasowe Cedefopu można przeczytać tutaj. 

Pozostałe produkty medialne Cedefopu (biuletyn, magazyn, noty informacyjne itp.) 
można zaprenumerować poprzez utworzenie konta użytkownika na naszej stronie 
internetowej. 
 
Kontakt 
Rzecznik prasowy: Rosy Voudouri  
Tel.: +30 2310 490012, email: rosy.voudouri@cedefop.europa.eu 

Kierownik Wydziału Komunikacji: Gerd Oskar Bausewein 
Tel.: +30 2310 490288, email: 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. 

Pozostańmy w kontakcie   
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