
Akredytacja Proces gwarantujący, że instytucja, która, spełnia określone standardy jakościowe 
lub warunki wstępne określone przez Komisję Europejską. Zależnie od kraju, w 
którym dana instytucja ma swoją siedzibę, akredytacja jest przeprowadzana przez 
Agencję Wykonawczą, agencję narodową lub centrum współpracy SALTO. Proces 
akredytacji dotyczy organizacji, które chcą uczestniczyć w projektach dotyczących 
sektora szkolnictwa wyższego (w tym w projektach mobilności) lub w działaniach 
w zakresie mobilności w dziedzinie młodzieży. 

Praktyki zawodowe 
(praktykanci) 

Praktyki zawodowe rozumiane są jako te formy kształcenia i szkolenia 
zawodowego (IVET), które łączą i przeplatają szkolenie w przedsiębiorstwie 
(okresy zdobywania praktycznych doświadczeń w miejscu pracy) z kształceniem 
w szkole (okresy nauki teorii i praktyki w szkole lub ośrodku szkoleniowym) i 
których ukończenie prowadzi do uzyskania kwalifikacji zawodowych uznawanych 
w danym kraju. 

Umiejętności podstawowe Umiejętność czytania i pisania, umiejętności w dziedzinie matematyki, nauk 
przyrodniczych i technologii; umiejętności te zalicza się do kompetencji 
kluczowych. 

Nauczanie mieszane Metoda nauki obejmująca uczenie się z wykorzystaniem różnych metod. Termin 
często używany w odniesieniu do kursów / zajęć, w ramach których stosuje się 
połączenie tradycyjnych warsztatów lub seminariów edukacyjnych prowadzonych 
stacjonarnie i technik kształcenia na odległość w systemie online (np. za pomocą 
Internetu, telewizji, telekonferencji). 

Punkt zaliczeniowy Zbiór indywidualnych efektów uczenia się danej osoby, które zostały ocenione i 
mogą być akumulowane do celów uzyskania kwalifikacji lub przenoszone do 
innych programów kształcenia/uczenia się lub na poczet innych kwalifikacji. 

Mobilność w celu 
uzyskania dyplomu 

Okres studiów za granicą odbywanych w celu uzyskania dyplomu lub świadectwa 
w innym kraju. 



Suplement do dyplomu Załącznik do oficjalnej dokumentacji kwalifikacyjnej, która służy przedstawianiu 
bardziej szczegółowych informacji dotyczących studiów, wypełniany według 
uzgodnionego formatu uznawanego na szczeblu międzynarodowym jako 
dokument dołączany do dyplomu ukończenia studiów wyższych, zawierający 
ustandaryzowany opis zakresu, poziomu, kontekstu, treści i statusu studiów 
ukończonych przez jego posiadacza. Jest on wydawany przez instytucje 
szkolnictwa wyższego zgodnie ze standardami uzgodnionymi przez Komisję 
Europejską, Radę Europy i UNESCO. Suplement do dyplomu stanowi część 
dokumentów Europass. W kontekście międzynarodowego wspólnego programu 
studiów zaleca się wydawać „wspólny suplement do dyplomu” obejmujący całość 
programu i zatwierdzany przez wszystkie instytucje szkolnictwa wyższego 
przyznające dyplom. 

Studia prowadzące do 
uzyskania dwóch/wielu 
dyplomów 

Program studiów oferowany przez co najmniej dwie instytucje szkolnictwa 
wyższego (studia prowadzące do uzyskania dwóch dyplomów) lub większą liczbę 
instytucji szkolnictwa wyższego (studia prowadzące do uzyskania wielu 
dyplomów), po zakończeniu którego student otrzymuje osobny dyplom od każdej 
uczestniczącej instytucji. 

ECHE (Karta Erasmusa dla 
szkolnictwa wyższego) 

Akredytacja udzielana przez Komisję Europejską, umożliwiająca instytucjom 
szkolnictwa wyższego z krajów programu składanie wniosków oraz udział w 
działaniach z zakresu uczenia się i współpracy w ramach programu Erasmus+. 
Karta określa podstawowe zasady, jakie instytucja powinna spełniać przy 
organizowaniu i realizacji wysokiej jakości mobilności i współpracy, oraz 
wyszczególnia warunki, jakie dana instytucja zgadza się spełnić w celu 
zapewniania wysokiej jakości usług i procedur, a także dostarczania rzetelnych i 
przejrzystych informacji. 

ECTS (Europejski system 
transferu i akumulacji 
punktów w szkolnictwie 

System skoncentrowany na osobach uczących się, służący akumulacji i transferowi 
punktów, oparty na przejrzystości procesów uczenia się, nauczania i oceny. Jego 
celem jest ułatwienie planowania, realizacji i oceny programów studiów oraz 



wyższym) mobilności osób uczących się przez uznawanie kwalifikacji i okresów uczenia się. 
System, który pomaga w opracowywaniu, opisywaniu i realizowaniu programów 
studiów oraz przyznawaniu kwalifikacji w ramach systemu szkolnictwa wyższego. 
Dzięki stosowaniu ECTS, w powiązaniu z ramami kwalifikacji opartymi na 
efektach kształcenia, programy studiów i kwalifikacje są bardziej przejrzyste, a 
uznawanie kwalifikacji jest łatwiejsze. 

ECVET (Europejski system 
transferu osiągnięć w 
kształceniu i szkoleniu 
zawodowym) 

System, którego celem jest ułatwianie poświadczania, uznawania i akumulacji 
umiejętności i wiedzy związanych z pracą, uzyskanych podczas pobytu w innym 
kraju lub w różnych sytuacjach. ECVET służy zwiększeniu zgodności pomiędzy 
różnymi systemami kształcenia i szkolenia zawodowego w całej Europie i 
oferowanymi przez nie kwalifikacjami. Powinien on doprowadzić do powstania 
ram technicznych służących opisywaniu kwalifikacji w kategoriach jednostek 
efektów kształcenia i obejmuje procedury oceny, transferu, akumulacji i 
uznawania kwalifikacji. 

EQAVET (Europejskie 
ramy odniesienia na rzecz 
zapewniania jakości w 
kształceniu i szkoleniu 
zawodowym) 

Narzędzie odniesienia dla decydentów oparte na czteroetapowym cyklu jakości, 
który obejmuje ustalanie celów i planowanie, realizację, ocenę i przegląd. 
Zapewnia poszanowanie autonomii rządów krajowych i stanowi dobrowolny 
system do stosowania przez władze publiczne oraz inne podmioty zaangażowane 
w zapewnianie jakości. 

EQF (Europejskie ramy 
kwalifikacji) 

Przyjęte w Unii Europejskiej narzędzie odniesienia umożliwiające porównanie 
różnych systemów kształcenia i szkolenia oraz ich poziomów. Jego celem jest 
zwiększenie przejrzystości, porównywalności i możliwości przenoszenia 
kwalifikacji w całej Europie, promowanie mobilności pracowników i osób 
uczących się oraz ułatwianie uczenia się przez całe życie, jak określono w 
zaleceniu Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/C 111/01. 

ESCO (Europejska 
klasyfikacja umiejętności, 

Określa i klasyfikuje umiejętności, kompetencje, kwalifikacje i zawody, które są 
istotne dla unijnego rynku pracy oraz kształcenia i szkoleń. Jest dostępna w 25 



kompetencji, kwalifikacji i 
zawodów) 

językach europejskich. Klasyfikacja ta zawiera opis profili zawodów, pokazując 
relacje między zawodami, umiejętnościami, kompetencjami i kwalifikacjami. 
Klasyfikacja ESCO została opracowana w otwartym formacie informatycznym i 
jest dostępna dla każdego do nieodpłatnego użytkowania. 

Europass Europass to portfolio składające się z pięciu różnych dokumentów i folderu 
elektronicznego, obejmujących opisy wszystkich osiągnięć edukacyjnych, 
oficjalnych kwalifikacji, doświadczenia zawodowego, umiejętności i kompetencji 
uzyskanych przez jego posiadacza. Dokumenty te obejmują: Europass-CV, 
Europass-suplement do dyplomu, Europass-suplement do świadectwa, Europass-
Mobilność i Europass-Paszport Językowy. Europass obejmuje również europejski 
paszport umiejętności – elektroniczny folder w formacie przyjaznym dla 
użytkownika, który pomaga jego posiadaczowi zbudować osobisty, modułowy 
wykaz jego umiejętności i kwalifikacji. Celem Europass jest ułatwienie mobilności 
i poprawa perspektyw zatrudnienia i uczenia się przez całe życie w Europie. 

Instytucja szkolnictwa 
wyższego 

Dowolnego rodzaju instytucja szkolnictwa wyższego, która zgodnie z krajowym 
prawem lub praktyką oferuje uznawane dyplomy lub inne uznawane kwalifikacje 
szkolnictwa wyższego, niezależnie od nazwy danej instytucji, lub każda instytucja, 
która zgodnie z krajowym prawem lub praktyką oferuje kształcenie lub szkolenie 
zawodowe na poziomie szkolnictwa wyższego. 

Uczenie się nieformalne Uczenie się wynikające z codziennych działań związanych z pracą, rodziną lub 
czasem wolnym, które nie jest zorganizowane ani ustrukturyzowane pod 
względem celów, czasu uczenia się ani środków wspierających uczenie się; z 
perspektywy uczącego się może być ono niezamierzone. 

Wspólny dyplom Jeden dyplom ukończenia studiów wydawany studentowi po ukończeniu 
wspólnego programu. Wspólny dyplom musi być podpisany przez właściwe 
władze dwóch lub kilku instytucji uczestniczących i jest oficjalne uznawany w 
państwach, w których te instytucje uczestniczące mają swoją siedzibę. 



Wspólne programy Programy (studiów lub badań) w obrębie szkolnictwa wyższego, wspólnie 
opracowywane, realizowane i w pełni uznawane przez dwie lub więcej instytucji 
szkolnictwa wyższego. Wspólne programy mogą być realizowane na każdym 
poziomie kształcenia w ramach szkolnictwa wyższego, tj. studiów licencjackich, 
magisterskich lub doktoranckich. Wspólne programy mogą być krajowe (tj. gdy 
wszystkie zaangażowane uczelnie są z tego samego kraju) lub 
transnarodowe/międzynarodowe (tj. gdy wśród zaangażowanych instytucji 
szkolnictwa wyższego reprezentowane są co najmniej dwa różne kraje). 

Efekty uczenia się Określenie, co uczący się wie, rozumie i jest w stanie zrobić po zakończeniu 
procesu uczenia się, ujęte w kategoriach wiedzy, umiejętności i kompetencji. 

MOOC Skrót oznaczający masowy, otwarty kurs internetowy, czyli rodzaj kursu, który 
jest w całości realizowany online, dostępny dla każdego bez opłat, wstępnych 
kwalifikacji czy innych ograniczeń i często ma dużą liczbę uczestników. Kursy te 
mogą obejmować także kontakty osobiste, np. zachęcać do lokalnych spotkań 
uczestników, oraz formalną ocenę, ale zwykle stosują wzajemną ocenę, samoocenę 
i automatyczne wystawianie ocen. Istnieje wiele rodzajów MOOC, na przykład 
kursy specjalizujące się w określonych sektorach, grupach docelowych (np. profil 
zawodowy, nauczyciele) lub metodach nauczania. MOOC finansowane w ramach 
Erasmus+ muszą być otwarte dla wszystkich, a zarówno uczestnictwo, jak i 
świadectwo lub odznaka ukończenia muszą być bezpłatne. Należy zwrócić uwagę, 
że wymóg otwartego dostępu zasobów edukacyjnych odnosi się również do MOOC 
i innych kompletnych kursów. 

Uczenie się pozaformalne Uczenie się, które odbywa się poprzez zaplanowane działania (pod względem 
celów i czasu przeznaczonego na naukę), w którym obecna jest pewna forma 
wsparcia, ale które nie jest częścią formalnego systemu kształcenia i szkolenia. 

Profil zawodowy Zbiór umiejętności, kompetencji, wiedzy i kwalifikacji, które dotyczą zwykle 
określonego zawodu. 



Programy studiów 
jednostopniowych 

Zintegrowane/długie programy prowadzące do uzyskania dyplomu ukończenia 
studiów pierwszego lub drugiego stopnia, które w niektórych krajach są nadal 
opisywane raczej za pomocą okresu trwania, a nie za pomocą zdobywanych 
punktów. W większości tych krajów nie realizuje się programów w ramach 
bolońskiego modelu studiów pierwszego stopnia w takich dziedzinach jak 
medycyna, stomatologia, weterynaria, pielęgniarstwo i położnictwo, które w 
większości przypadków podejmuje od 1–8% studentów. Typowa długość 
zintegrowanych programów, których ukończenie prowadzi do zdobycia zawodu 
regulowanego, odpowiada na ogół 300–360 ECTS lub okresowi 5–6 lat w 
zależności od danego zawodu regulowanego. 

Otwarte zasoby 
edukacyjne (OER) 

Materiały edukacyjne dowolnego rodzaju (np. podręczniki, zeszyty do ćwiczeń, 
plany zajęć, filmy instruktażowe, pełne kursy internetowe, gry edukacyjne), które 
można swobodnie wykorzystywać, dostosowywać i udostępniać. OER są 
publikowane w ramach licencji otwartej lub są własnością publiczną (tj. prawo 
autorskie do nich wygasło). Bezpłatne materiały, których nie można 
wykorzystywać ani udostępniać publicznie, nie są OER. 

Kwalifikacje Formalne rezultaty procesu oceny i poświadczenia uzyskiwane po stwierdzeniu 
przez właściwy organ, że dana osoba osiągnęła efekty uczenia się na określonym 
poziomie. 

Kwalifikacje w ramach 
krótkiego cyklu (lub 
krótkich cyklów 
kształcenia na poziomie 
studiów wyższych – SCHE) 

W większości krajów są to kwalifikacje mieszczące się w pierwszym cyklu Ram 
kwalifikacji dla europejskiego obszaru szkolnictwa wyższego (poziom 5 wg 
ISCED). Taka kwalifikacja obejmuje zwykle około 120 punktów ECTS w 
kontekstach krajowych i prowadzi do uzyskania kwalifikacji uznawanych na 
poziomie niższym niż dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia. Niektóre 
programy są dłuższe niż trzy lata, lecz zwykle nie prowadzą do uzyskania więcej 
niż 180 punktów ECTS. W większości krajów studenci mogą wykorzystać 
większość punktów uzyskanych w ramach SCHE podczas dalszych studiów 
podjętych w celu uzyskania dyplomu. Deskryptory krótkiego cyklu odpowiadają 



efektom kształcenia na poziomie 5 EQF. 

Umiejętności przekrojowe 
(miękkie, życiowe) 

Należą do nich: umiejętność krytycznego myślenia, ciekawość i kreatywność, 
umiejętność podejmowania inicjatywy, rozwiązywania problemów, pracy 
zespołowej, skutecznego komunikowania się w wielokulturowym i 
interdyscyplinarnym środowisku, przystosowywania się do warunków, radzenia 
sobie ze stresem i niepewnością; umiejętności te zalicza się do kompetencji 
kluczowych. 

Unijne narzędzia 
przejrzystości i 
uznawalności 

Instrumenty ułatwiające zainteresowanym stronom zrozumienie, docenienie oraz 
w stosownych przypadkach uznanie efektów kształcenia (uczenia się) i 
kwalifikacji w całej Unii. 

Poświadczanie (efektów) 
uczenia się 
pozaformalnego i 
nieformalnego 

Proces potwierdzania przez upoważniony organ, że dana osoba osiągnęła efekty 
kształcenia (uczenia się) mierzone według właściwego standardu, który obejmuje 
następujące cztery odrębne etapy: 

1. identyfikację konkretnych doświadczeń danej osoby za pomocą rozmowy; 
2. dokumentację służącą zaprezentowaniu doświadczeń danej osoby; 
3. formalną ocenę tych doświadczeń; oraz 
4. poświadczenie wyników oceny mogące prowadzić do przyznania 

częściowej lub pełnej kwalifikacji. 

Kształcenie i szkolenie 
zawodowe 

Kształcenie i szkolenie, które mają na celu zapewnienie ludziom wiedzy, know-
how, umiejętności lub kompetencji wymaganych w określonych zawodach, a w 
ogólnym ujęciu na rynku pracy.  

Mobilność wirtualna Szereg działań wspieranych za pomocą technologii informacyjno-
komunikacyjnych, łącznie z uczeniem się za pomocą mediów elektronicznych, 
które umożliwiają lub ułatwiają zdobywanie wspólnego międzynarodowego 



doświadczenia w kontekście nauczania, szkolenia lub uczenia się. 

 


