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Zrozumienie i porównywanie kształcenia i szkolenia zawodowego 
(VET) w państwach UE 

 
Świadczenie usług w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego (VET) musi 
odpowiadać szybko zmieniającym się potrzebom rynku pracy i coraz większemu 
zapotrzebowaniu na współpracę międzynarodową, mobilność osób uczących się i 
pracowników oraz uznawanie kwalifikacji. 

Nowe badanie Cedefop pokazuje, co będzie potrzebne do przeprowadzenia 
analizy i porównania kwalifikacji między poszczególnymi państwami: 

• bardziej wnikliwa obserwacja elementów składowych kwalifikacji, tj. efektów 
uczenia się, które są wykorzystywane we wszystkich krajach europejskich do 
ich opisywania; 

• określenie wspólnych efektów uczenia się w odniesieniu do różnych kwalifikacji 
krajowych; 

• silniejszy odzew ze strony podmiotów działających na rynku pracy w celu 
wypełnienia luki między zamierzonymi a osiągniętymi efektami uczenia się; 

• porozumienie międzypaństwowe w sprawie wspólnego wzoru opisu kwalifikacji 
w celu zwiększenia porównywalności i kompatybilności krajowych baz danych. 

Taki kompleksowy przegląd i porównanie kwalifikacji muszą opierać się na 
narzędziach cyfrowych, w tym na sztucznej inteligencji, aby można było je 
skalować w przyszłości. Automatyczna analiza i porównywanie efektów uczenia 
się składających się na kwalifikacje w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego 
będą miały zasadnicze znaczenie dla osiągnięcia celu, jakim byłyby porównywalne 
kwalifikacje w całej Europie. 

Więcej informacji na temat wizji Cedefopu dotyczącej przyszłego porównania 
kwalifikacji w różnych krajach znajduje się w naszej najnowszej notatce 
informacyjnej. 

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 2310490012, e-mail: rosy.voudouri@cedefop.europa.eu 
Kierownik Wydziału Komunikacji: Gerd Oskar Bausewein 
Tel.: +30 2310490288, e-mail: gerd-oskar.bausewein@cedefop.europa.eu 
O Cedefop 
Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop) jest ośrodkiem 
referencyjnym Unii Europejskiej do spraw kształcenia i szkolenia zawodowego, 
umiejętności i kwalifikacji.  

Dołącz do nas     
Należy zapoznać się z polityką Cedefopu w zakresie ochrony danych osobowych. Wyślij nam wiadomość e-mail, jeżeli chcesz 
zrezygnować z subskrypcji. 
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