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KARTA PRZEDMIOTU  

 

I. Dane podstawowe 

Nazwa przedmiotu Równoważność stopni, kwalifikacji zawodowych 
i kompetencji w różnych krajach 

Nazwa przedmiotu w języku angielskim Equivalence of degrees, professional 
qualifications and competences in different 
countries 

Kierunek studiów  Doradztwo Kariery i Doradztwo Personalne 

Poziom studiów (I, II, jednolite magisterskie) Studia I stopnia 

Forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne) Stacjonarne 

Dyscyplina Psychologia, Prawo 50 % 

Język wykładowy Polski 

 

Koordynator przedmiotu/osoba odpowiedzialna prof. J. B. Ertelt 

 

Forma zajęć (katalog 
zamknięty ze słownika) 

Liczba godzin semestr Punkty ECTS 

wykład 30 VI 3 

konwersatorium   

ćwiczenia   

laboratorium   

warsztaty   

seminarium   

proseminarium   

lektorat   

praktyki   

zajęcia terenowe   

pracownia dyplomowa   

translatorium   

wizyta studyjna   

 

Wymagania wstępne Podstawy zawodoznawstwa 

 Znajomość krajowego i międzynarodowego systemu klasyfikacji zawodów 
i specjalności 

 

II. Cele kształcenia dla przedmiotu  

Przekazanie wiedzy na temat równoważność stopni, kwalifikacji zawodowych i kompetencji w 
różnych krajach 

 

III. Efekty uczenia się dla przedmiotu wraz z odniesieniem do efektów kierunkowych 

Symbol Opis efektu przedmiotowego 
Odniesienie do 

efektu kierunkowego 

WIEDZA 
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W_01 Ma podstawy wiedzy teoretycznej w zakresie równoważności 
stopni, kwalifikacji zawodowych i kompetencji naukowych 
związanych z funkcjonowaniem człowieka w zróżnicowanych 
strukturach rynku pracy w wymiarze krajowym i zagranicznym. 

K_W02 

W_02 Zna i rozumie podstawowe regulacje prawne dotyczące zasady 
równoważności stopni, kwalifikacji zawodowych i kompetencji 
naukowych 

K_W03 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Potrafi wykorzystać krajowe i międzynarodowe systemy 
klasyfikacji zawodów specjalności problematyce 
równoważności stopni, kwalifikacji zawodowych i kompetencji 
naukowych 

K_U10 

 

IV. Opis przedmiotu/ treści programowe 

1. Sieć ENIC (European Network of Information Centres) Zawód jako fenomen kultury 

wynikły z podziału pracy.  

2. Możliwości uznania zagranicznych dokumentów o wykształceniu i innych 

kwalifikacji, 

3. Wzajemna uznawalności wykształcenia w krajach członkowskich Unii Europejskiej 

i pozostałych krajach 

4. Możliwości uznania kwalifikacji zawodowych w różnych krajach 

5. Polska Rama Kwalifikacji 

6. Porównywalność krajowych i zagranicznych systemów edukacji, 

7. Możliwości podjęcia studiów za granicą, 

8. Praktyczne rady związane z mobilnością akademicką i uznawaniem wykształcenia. 

 

V. Metody realizacji i weryfikacji efektów uczenia się 

Symbol 
efektu 

Metody dydaktyczne 
(lista wyboru) 

Metody weryfikacji 
(lista wyboru) 

Sposoby dokumentacji 
(lista wyboru) 

WIEDZA 

W_01 Wykład konwencjonalny Egzamin Uzupełniony i oceniony 
Test 

W_02 Wykład konwencjonalny Egzamin Uzupełniony i oceniony 
Test 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Studium przypadku (case 
study) 

Egzamin Oceniony tekst pracy 
pisemnej 

 

VI. Kryteria oceny, wagi… 

Osiągniecie właściwego przedziału punktowego z testu wiedzy: 

5,0 – powyżej 95% 

4,5 –  94% - 85% 

4,0 – 84% - 75% 
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3,5 – 74% - 65% 

3,0 – 64% - 51% 

2,0 – poniżej 50 % 

VII. Obciążenie pracą studenta 

Forma aktywności studenta Liczba godzin 

Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem  30 

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 50 

 

VIII. Literatura 

Literatura podstawowa 
Uznawalność wykształcenia i kwalifikacji zawodowych w Polsce i zagranicą (2016). Warszawa: 

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej 

Bacia, E. (2016). Od kompetencji do kwalifikacji − diagnoza rozwiązań i praktyk w zakresie 

walidowania efektów uczenia się. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych  

Chłoń-Domińczak, A. (2017). Polska Rama Kwalifikacji. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych 

Literatura uzupełniająca 
Chłoń-Domińczak, A., Chmielecka, E., Kraśniewski A. (2018). Przygotowanie opisów syntetycznych 

charakterystyk kwalifikacji pełnych właściwych dla szkolnictwa wyższego. Warszawa: 

Instytut Badań Edukacyjnych. 

Karpowicz, E. (2003). Stopnie naukowe w krajach Unii Europejskiej. Warszawa: Kancelaria Sejmu 

 


