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WSTĘP
Cel podręcznika
Celem niniejszego podręcznika jest praktyczny opis tworzenia ścieżek zawodowych (zwanych także
ścieżkami kształcenia) przez pracowników Biur Karier w danej Uczelni wyższej lub/ i doradców
zawodowych współpracujących z Uczelnią (zwanych w dalszej części podręcznika ogólnie HR-owcami)
dla studentów i absolwentów. W podręczniku wykorzystano wiedzę zdobytą na bazie testowania
ścieżki zawodowej w ramach projektu „Łamigłówki dla Nomada – metoda uczenia przez całe życie na
miarę XXI wieku”.
Zakłada się, że po zapoznaniu się z treścią podręcznika HR-owiec w oparciu o:
analizę sytuacji zawodowej studentów i absolwentów danej Uczelni
analizę kompetencji studentów oraz absolwentów
analizę rynku pracy
analizę tzw. zawodów przyszłości
będzie potraﬁł:

sformułować wysokopoziomowe efekty kształcenia(zwane także kompetencjami)

określić luki kompetencyjne absolwentów danej Uczelni

ustalić kompetencje kluczowe i opcjonalne

przypisać kompetencje/kursy do danej ścieżki

przypisać efekty kształcenia twórcom kursów (tj. opracować listę kursów)
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dokonać analizy istniejących kursów pod kątem zbieżności
z wymaganymi efektami kształcenia

1
2

ocenić kurs pod kątem spełniania wymogów dla danego zawodu

3

przeprowadzić ewaluację ścieżki

przeprowadzić doradztwo zawodowe (w ramach swojej wiedzy lub w przypadku braku
takiej wiedzy przy pomocy doradcy zawodowego)

Objaśnienie terminów
Na potrzeby niniejszego podręcznika przyjęto następującą terminologię:

ŚCIEŻKA ZAWODOWA – zbiór kursów, których ukończenie jest niezbędne do objęcia danego
stanowiska lub wykonywania określonego zawodu.
EFEKTY KSZTAŁCENIA – zespół wiedzy, umiejętności oraz postaw (motywacji do umiejętnego
wykorzystania nabytej wiedzy). W niniejszym podręczniku poprzez efekty kształcenia będziemy
rozumieli konkretne umiejętności oraz wiedzę możliwą do zdobycia w ramach kształcenia
nomadycznego i konieczną do tworzenia i zaliczania ścieżek kształcenia.
KOMPETENCJE – inaczej EFEKTY KSZTAŁCENIA.
WYSOKOPOZIOMOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA – efekty kształcenia w ujęciu ogólnym.
LUKI KOMPETENCYJNE – rozbieżność pomiędzy kompetencjami kandydatów
(studentów i absolwentów) a kompetencjami wymaganymi przez pracodawców.
KURSY – cykle zajęć na dany temat. Są tworzone przez dydaktyków, teoretyków i praktyków.
Realizują założone efekty kształcenia.
TWÓRCY KURSÓW – osoby odpowiedzialne za stworzenie kursu od strony merytorycznej,
zazwyczaj teoretycy, dydaktycy, praktycy w danej dziedzinie.
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WSKAZÓWKA

REKOMENDACJE

PRZYKŁAD
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Opis grupy docelowej
Grupą docelową dla której kierowanych jest niniejszy podręcznik są:
Uczelnie wyższe w tym głównie pracownicy biur karier i doradcy zawodowi
Studenci i absolwenci uczelni wyższych poszukujący pracy, bądź planujący jej zmianę dzięki zyskaniu
nowych kwaliﬁkacji skłonni do pozyskiwania wiedzy w sposób „nomadyczny”, tj. samodzielnie,
korzystając z kursów zamieszczonych w przestrzeni wirtualnej

Studenci i absolwenci

Podręcznik powinien stanowić podstawę dla opracowania ścieżek kariery kierowanych do studentów
ostatnich lat i absolwentów uczelni wyższych, którzy dzięki podejmowanemu dodatkowemu
kształceniu pro-zawodowemu mają możliwość dostosowania posiadanych umiejętności do
wymogów współczesnego rynku pracy. Zakłada się, że studenci i absolwenci wykorzystują wiedzę
i umiejętności zdobyte w ramach studiów. Uzupełnienia wymagają kompetencje wykraczające poza
standardowy program nauczania. Są to często wiedza i umiejętności z innych dziedzin pozwalające
na osiągnięcie interdyscyplinarności – np. szereg umiejętności technicznych wymaganych przez
pracodawców na stanowiskach, na które są często zatrudniane osoby po studiach humanistycznych
lub społecznych.
Przykładowo absolwent studiów humanistycznych, np. dziennikarstwa jest potencjalnym
kandydatem do pracy w dziale marketingu, jednak rynek pracy wymaga uzupełnienia wiedzy i
umiejętności z zakresu e-commerce, nowoczesnych technologii i HTML. Innym przykładem jest
absolwent studiów technicznych, np. informatyki, który jest potencjalnym kandydatem do pracy na
stanowisku menedżerskim w dziale IT, jednak wymaga uzupełnienia wiedzy i umiejętności z zakresu
zarządzania zespołem, ustalania priorytetów, delegowania zadań, itp.
Jednym z podstawowych zadań projektu „Łamigłówki dla Nomada – metoda uczenia przez całe
życie na miarę XXI wieku” było dostarczeniu osobom o wykształceniu humanistycznym i społecznym
wiedzy i umiejętności przygotowujących ich do pracy w zawodach przyszłości – czyli poszerzeniu
wiedzy i umiejętności zdobytych w ramach studiów o przedmioty z obszarów technicznych,
zarządzania wiedzą i do funkcjonowania na rynku pracy bądź jako pracownik, bądź przedsiębiorca.
Jak wykazały badania przeprowadzone w ramach projektu, styl uczenia się humanistów i osób z
wykształceniem technicznym nie różni się znacząco. Opracowana metoda nauczania oraz kursy są
przydatne nie tylko dla humanistów, ale także dla innych grup docelowych. Opracowana w ramach
projektu nowatorska metodyka nauczania łącząca kształcenie problemowe, oparte na wykorzystaniu
łamigłówek wspomagających myślenie logiczne i samodzielne rozwiązywanie problemów
(puzzle-based learning) z nauczaniem nomadycznym (incydentalnym) jest na tyle elastyczna, że może
mieć zastosowanie dla uczelni wyższych różnych specjalności.
Przykładowo w ramach projektu studenci oraz absolwenci studiów humanistycznych i społecznych
(mający często wysoko rozwinięte kompetencje miękkie) mogą zdobyć kompetencje twarde/
techniczne, np. znajomość HTML, baz danych czy też umiejętność programowania. Studenci i
absolwenci kierunków technicznych (mający wysoki poziom wiedzy technicznej) mogą w ramach
kursów nabyć umiejętności miękkie, np. autoprezentacja, negocjacje, zarządzanie zespołem.
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Kim jest Nomad, czyli kto może kształcić się zgodnie z przyjętymi w projekcie założeniami?
Opracowanie ścieżek kształcenia z wykorzystaniem kursów opracowanych w projekcie, ewentualnie
uzupełnionych o zakontraktowane przez daną uczelnię kursy przygotowane zgodnie z metodyką
zaproponowaną w ramach projektu wymagają, aby studenci i absolwenci należeli do grupy, która
przejawia cechy „nomadyczne”.

Nomad ma 21-34 lata, jest współczesnym studentem lub świeżo upieczonym absolwentem, który
będąc cyfrowym tubylcem, żyjąc z przestrzeni cyfrowego świata, świadomy jest konieczności
szybkiego uzupełniania swoich kwaliﬁkacji i dynamicznego odpowiadania na wymagania rynku pracy
w którym przyjdzie mu być aktywnym jeszcze przez kilka dziesięcioleci. Postrzega wiedzę zdobywaną
w ramach studiów jako niewystarczającą w stosunku do potrzeb rynku pracy. Zdaje sobie sprawę, że
pracodawcy oczekują od kandydatów nie tylko wiedzy teoretycznej zdobytej na studiach, ale także
umiejętności wykorzystania wiedzy w praktyce oraz jej stałej aktualizacji. Wie też, że najczęściej
poszukiwanymi i najlepiej opłacalnymi są specjaliści łączący w sobie umiejętności twarde (np.
techniczne) i miękkie. Nomad jest zwykle przyzwyczajony do pracy w oparciu o umowy
cywilnoprawne, krótkoterminowe, nie ma problemów ze zmianą miejsc pracy czy miejsca
zamieszkania.
Ci, którzy już zetknęli się z potrzebami rynku pracy dostrzegają swoje braki i starają się je zapełnić,
np. w ramach dodatkowych kursów czy też wiedzy udostępnianej w sieci.
Jeżeli studenci i absolwenci przejawiają w.w. cechy tj.:
zdają sobie sprawę z potrzeb pracodawców
są zainteresowani zdobywaniem nowych kompetencji
przynajmniej raz próbowali wejść na dostępne portale moocowe (massive open online courses)
mają wysoki stopień „elastyczności zawodowej”
cenią dowolność w doborze czasu i miejsca kształcenia
kształcą się z wykorzystaniem urządzeń mobilnych (laptopy, smartfony, tablety)
Najprawdopodobniej jest to grupa, która pozytywnie odniesie się do kształcenia w ramach kursów
zdalnych.
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WSKAZÓWKA – jeśli studenci i absolwenci danej uczelni preferują kształcenie pod
kierunkiem prowadzącego zarówno zdalne, jak i w formie blended learningu,
istnieje możliwość tworzenia kursów moderowanych i materiałów uzupełniających
dla kursów stacjonarnych oraz łączenia ich w ścieżki. Pod kątem HR najistotniejsze
jest, aby wymagane efekty kształcenia stanowiły uzupełnienie już istniejących
kompetencji. Metoda kształcenia powinna być dobrana do stylu uczenia się
studentów i absolwentów danej uczelni. System jest elastyczny, aby go prawidłowo
dostroić konieczne jest natomiast pozyskanie wiedzy o stylach uczelnia się
i wyobrażeniach o kształceniu grupy docelowej.

Uczelnie i pracownicy biur karier/doradcy zawodowi

Koncepcja uzupełniania wykształcenia formalnego o pojawiające się nowe zagadnienia może być
stosowana niezależnie od ukończonego kierunku studiów. Dlatego w szerszym rozumieniu,
podręcznik ten może być wykorzystywany przez każdy typ uczelni i stosowany dla wszystkich
kierunków studiów. W ramach uczelni odbiorcami podręcznika są pracownicy Biur Karier
lub/i doradcy zawodowi lub osoby oddelegowane do pełnienia zadań wspierania studentów
w aktywnym poszukiwaniu pracy.
Minimalne wymagania w stosunku do pracownika, który z ramienia uczelni będzie pełnił taką funkcję to:
Umiejętność przygotowywania badań ankietowych
Umiejętność prowadzenia analiz
Umiejętność zbierania i analizowania danych z dostępnych źródeł, tj. portali rekrutacyjnych, portali
branżowych, urzędów pracy, bezpośrednio od pracodawców
Umiejętność współpracy z twórcami kursów, tj. dydaktykami i praktykami
Wiedza z zakresu HR (opisy stanowisk)
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GRAFICZNY OPIS TWORZENIA ŚCIEŻKI ZAWODOWEJ
sytuacji zawodowej studenta/absolwenta

Przeprowadź
analizę

kompetencji studentów i absolwentów
rynku pracy
tzw. zawodów przyszłości

Sformułuj
efekty
kształcenia

Ustal luki
kompetencyjne

Przypisz efekty
kształcenia do
kursów

Opracuj
ścieżkę, czyli
przypisz kursy
do ścieżki

adekwatnie do potrzeb wynikających z analizy
możliwe do osiągnięcia w ramach kształcenia
nomadycznego

w podziale na obowiązkowe oraz opcjonalne

zadecyduj o utworzeniu nowego kursu bądź
zaadresowaniu już istniejącego
dobierz odpowiednich twórców kursów

stwórz ścieżkę zawodową złożoną z kursów, których
ukończenie warunkuje nabycie wiedzy i umiejętności
do pracy w danym zawodzie
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TWORZENIE ŚCIEŻKI ZAWODOWEJ
Analiza luki edukacyjnej
Celem tworzenia ścieżek zawodowych jest uzupełnienie kompetencji studentów oraz absolwentów
uczelni wyższych o wiedzę oraz umiejętności adekwatne do potrzeb dynamicznie zmieniającego się
rynku pracy. Stworzenie właściwej ścieżki kształcenia jest możliwe jedynie po uprzedniej wnikliwej
analizie. Analiza ta powinna obejmować, z jednej strony analizę kompetencji oraz sytuacji zawodowej
studenta/absolwenta, z drugiej zaś analizę rynku pracy oraz tzw. zawodów przyszłości.
Analiza sytuacji zawodowej studenta/absolwenta
W pierwszej kolejności przeprowadź analizę sytuacji zawodowej studenta/ absolwenta. W większości
uczelni wyższych w Polsce oraz na świecie monitoruje się losy zawodowe absolwentów. Celem
podstawowym monitoringu losów absolwentów jest ocena i weryﬁkacja procesu kształcenia w
odniesieniu do wymagań rynkowych. HR-owiec może wykorzystać dane z monitoringu do stworzenia
ścieżki zawodowej. Jeśli dana Uczelnia nie prowadzi monitoringu losów zawodowych absolwentów,
przed przystąpieniem do tworzenia ścieżki należy przeprowadzić co najmniej jedno badanie
ankietowe dotyczące sytuacji zawodowej studentów oraz jedno badanie ankietowe dotyczące
sytuacji zawodowej absolwentów. Przykładowy kwestionariusz stanowi załącznik nr 1 podręcznika.
Badanie ankietowe powinno obejmować kwestie:
statusu zawodowego studenta oraz absolwenta
czasu poszukiwania zatrudnienia
zgodności zatrudnienia/prowadzonej działalności z wykształceniem
lokalizacji zatrudnienia/działalności
czynników decydujących o zatrudnieniu danego studenta/absolwenta (subiektywna ocena
ankietowanego)

REKOMENDACJE dotyczące analizy sytuacji zawodowej studenta/absolwenta:
Z uwagi na coraz szybszą aktywność młodych ludzi na rynku pracy zaleca
się, aby monitorować sytuację zawodową studentów, a nie tylko
absolwentów; (przykładowo: monitorujemy początkowo studentów od 2
roku studiów wprowadzając badanie ankietowe – jeśli okaże się, że
studenci 2 roku rzadko podejmują pracę, rezygnujemy z monitorowania
studentów 2 roku i rozpoczynamy monitoring od studentów 3 roku)
Zaleca się, aby przeprowadzać raz w roku monitoring aktywności
zawodowej studentów każdego kierunku studiów danej Uczelni
Zaleca się, aby monitorować losy zawodowe absolwentów każdego
rocznika po ok. 6 miesiącach od obrony pracy dyplomowej oraz ponownie
po 2-3 latach od ukończenia studiów
Analiza wyników badania ankietowego powinna być jednym z czynników
determinujących decyzję o tworzeniu oraz zawartość ścieżek zawodowych
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Analiza kompetencji studenta/absolwenta
W kolejnym etapie dokonaj analizy kompetencji studentów oraz absolwentów, czyli wiedzy i
umiejętności nabywanych w toku studiów. Analiza posłuży do ustalenia których kompetencji studenci
i absolwenci nie muszą nabywać w ramach kursów dodatkowych. Chcąc uzyskać rzetelną wiedzę na
temat poziomu kompetencji weź pod uwagę deklarowane przez uczelnię efekty kształcenia oraz
subiektywną ocenę studentów i absolwentów badanego kierunku studiów.
Zaleca się, aby analiza została przeprowadzona w następujący sposób:

1
2
3

Krok:
Dokonaj analizy programu nauczania badanego kierunku studiów. Będzie to de facto analiza
efektów kształcenia opisanych w sylabusach do poszczególnych przedmiotów.
Krok:
Przeprowadź badanie ankietowe wśród studentów ostatnich lat studiów (opcjonalnie świeżo
upieczonych absolwentów). Zadaniem ankietowanych będzie subiektywna ocena poziomu
poszczególnych efektów kształcenia. Przykładowy formularz oceny stanowi załącznik nr 2
podręcznika.
Krok:
Przeprowadź badanie ankietowe wśród absolwentów, którzy zetknęli się z rynkiem pracy i
byli w stanie zweryﬁkować jakość nabytych w toku studiów kompetencji. Przykładowy
formularz oceny stanowi załącznik nr 3 podręcznika.

Opcjonalnie można przeprowadzić analizę z rynku pracy – na ile poziom efektów kształcenia
oferowanych przez daną uczelnię jest adekwatny do potrzeb pracodawców. Analizy możesz dokonać
pośród pracodawców, z którymi współpracujesz na przykład przy stażach studenckich. Jeśli masz
wiedzę, którzy z pracodawców poszukują kandydatów o proﬁlu, który kształci dana uczelnia wyższa,
skieruj się do nich z ankietą (pracodawcy są często otwarci na współpracę z uczelniami). Przykładowy
formularz badania stanowi załącznik nr 4 podręcznika. Jeśli masz taką możliwość możesz pogłębić
badanie kontaktując się telefonicznie z pracodawcami.

REKOMENDACJE dotyczące analizy sytuacji zawodowej studenta/absolwenta:
Zaleca się, aby przeprowadzać analizę kompetencji studenta/absolwenta
każdorazowo przed decyzją o stworzeniu nowej ścieżki zawodowej
Zaleca się analizę kompetencji studenta/absolwenta po uzyskaniu danych z
analizy sytuacji zawodowej, w szczególności na tych kierunkach, na których
w analizie sytuacji zawodowej występował dłuższy niż zakładany czas
poszukiwania zatrudnienia i/lub występujący wśród ankietowanych wyższy
niż zakładany współczynnik braku zgodności zatrudnienia z
wykształceniem
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Analiza rynku pracy
Kolejnym krokiem na drodze do tworzenia ścieżki zawodowej winna być analiza rynku pracy. Analiza
rynku pracy powinna dotyczyć oferowanych absolwentom oraz studentom miejsc pracy, a także
zakładanych przez studentów/absolwentów działalności gospodarczych jeśli. Poniżej przestawiono 3
źródła zbierania danych – bezpośrednio od pracodawców, z urzędów pracy oraz z portali
internetowych. Zbieraj dane w jednym miejscu tak, aby móc je łatwo analizować. Przykładowy arkusz
zbierania danych stanowi załącznik nr 5 podręcznika.

1

Krok:
HR-owiec pracujący na co dzień w biurze karier ma styczność z pracodawcami, którzy oferują
miejsca pracy studentom, bądź współpracują na innym polu z uczelnią, dlatego każda okazja
kontaktu z pracodawcą powinna być wykorzystana do zbierania danych na temat obecnych i
planowanych (o ile to możliwe, najlepiej w perspektywie 12 miesięcy) wakatów.

REKOMENDACJE dotyczące zbierania danych bezpośrednio od pracodawców:
Kontaktując się z pracodawcami używaj tego samego zestawu pytań,
którego celem jest przeprowadzenie analizy oferowanych lub
potencjalnych miejsc pracy dla studentów/absolwentów danej uczelni.
Przykładowy formularz z pytaniami do pracodawców stanowi załącznik
nr 6 podręcznika
Jeśli to możliwe, uzyskaj konkretne opisy stanowisk funkcjonujące w danej
ﬁrmie.

2

Krok:
Następnym, bardzo istotnym, źródłem pozyskiwania danych z rynku pracy są oferty pracy
publikowane przez urząd pracy znajdujący się w zasięgu terytorialnym danej szkoły
wyższej. Jeśli po uzyskaniu danych z ankiety dotyczącej sytuacji zawodowej okaże się, że
studenci/ absolwenci często podejmują pracę w miastach, których nie obejmuje zasięg
terytorialny lokalnego urzędu pracy, należy poszerzyć analizę ofert pracy w dodatkowym
urzędzie/ urzędach. Oferty urzędów pracy, w przeważającej części, publikowane są na
stronach WWW, dlatego zbieranie danych nie jest utrudnione.

REKOMENDACJE dotyczące zbierania danych bezpośrednio od pracodawców:
Zaleca się, aby dane z urzędu/ urzędów pracy były zbierane cyklicznie, w
ściśle określonych odstępach czasu, tj. np. raz w miesiącu
Jeżeli dane z urzędów pracy nie były zbierane cyklicznie, zaleca się, aby
przed przystąpieniem do tworzenia ścieżki kształcenia analizować oferty
pracy z urzędu/ urzędów pracy przez minimum 3 miesiące

12
ŁAMIGŁÓWKI
DLA NOMADA
Projekt współﬁnansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społeczcnego

3

Krok:
Przeprowadzając analizę rynku pracy należy wziąć pod uwagę także portale pracy, które
stanowią bardzo istotne źródło pozyskiwania danych. Analizując oferty pracy zamieszczane
w serwisach internetowych należy zwracać uwagę na ilość ogłoszeń zamieszczanych przez
lokalnych pracodawców, wymagania stawiane kandydatom oraz proﬁl wykształcenia, który
preferuje potencjalny pracodawca. Poza tradycyjnymi portalami pracy coraz częściej oferty
z danej branży czy też dziedziny są agregowane w ramach tzw. portali specjalistycznych
dedykowanych dla konkretnych grup zawodowych. Warto więc zbierać dane także z tych
portali.

REKOMENDACJE dotyczące zbierania danych z portali pracy:
Rekomenduje się, aby korzystać z najpopularniejszych portali
internetowych w danym regionie ( poniżej przedstawiono ranking
najpopularniejszych portali z ofertami pracy, jednak specyﬁka
poszczególnych regionów pokazuje, że nie zawsze ranking jest miarodajny);
Zaleca się, aby cyklicznie zbierać i analizować dane, czyli minimum raz w
miesiącu

Poniżej przedstawiono najpopularniejsze portale z ofertami pracy wg. Megapanel PBI/Gemius (dane
z października 2014 r.). Podany ranking jest jedynie przykładowy i służy pokazaniu pewnej tendencji.
Może się jednak okazać, że w danej grupie zawodów lub lokalizacji inne portale internetowe będą
lepszym źródłem pozyskiwania informacji. Dla przykładu może to być np. portal skupiający bądź
programistów.
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Ranking witryn weług zasięgu miesięcznego
Praca
Nazwa

Użytkownicy
(real users)

Zasięg

Odsłony krajowe
ogółem

1

Grupa Pracuj - Praca

1 961 448

9,11%

58 368 737

2

indeed.com

1 129 284

5,20%

-

3

Grupa Gazeta.pl - Praca

1 082 042

5,02%

9 435 955

4

Grupa Gowork.pl

1 049 710

4,87%

-

5

infopraca.pl

861 732

4,00%

13 729 135

6

Grupa Polskapresse - Media
regionalne - Praca

852 990

3,96%

6 038 971

7

Grupa Praca.pl - Praca

701 691

3,26%

8 962 898

8

wyszukajprace.pl

600 950

2,79%

-

9

trovit.pl - praca.trovit.pl

531 999

2,52%

-

10

nuzle.pl

433 037

2,01%

-

11

Grupa Interia.pl - Praca

401 621

1,86%

1 279 043

12

monsterpolska.pl

394 964

1,83%

-

13

jooble.com.pl

389 698

1,81%

-

14

Grupa Money.pl - praca.money.pl

369 457

1,68%

2 340 638

15

Grupa Wirtualna Polska - Praca

360 992

1,67%

890 403

16

jobrapido.com

314 975

1,46%

-

17

careerjet.pl

267 936

1,24%

-

18

egospodarka.pl praca.egospodarka.pl

182 022

0,85%

1 061 892

19

gumtree.pl-gumtree.pl - praca

165 181

0,77%

-

20

jobkralle.pl

142 655

0,66%

-

Ranking najpopularniejszych portali z ofertami pracy wg. Megapanel PBI/Gemius (dane z października 2014 r.).
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Portale pracy oferują często dodatkowe dane, które są pomocne przy analizie rynku pracy.
Przykładem takiego działania jest raport „Rynek pracy specjalistów” publikowany w każdym kwartale
przez serwis Pracuj.pl (www.pracuj-dla-mediow.pl). Przykładowy raport stanowi załącznik nr 7
podręcznika.
Analiza tzw. zawodów przyszłości
Celem tworzenia ścieżek zawodowych jest odpowiedź na zmieniające się potrzeby pracodawców oraz
rynku pracy. Dlatego też przystępując do tworzenia ścieżek zawodowych należy zapoznać się z
prognozami dotyczącymi tzw. zawodów przyszłości, czyli specjalizacji, które w perspektywie
najbliższych lat będą najczęściej poszukiwane przez pracodawców.
Analizy tzw. zawodów przyszłości są często dokonywane przez portale pracy, urzędy pracy czy
agencje rekrutacyjne. Warto wyszukać informacje, które zawody będą atrakcyjne przykładowo w
perspektywie 5 lat. Pomocą mogą się okazać wszelkie strategie wspierania różnych dziedzin
przemysłu oraz wszelkie źródła dotyczące rozwoju rynku pracy. Należy także przy okazji analizowania
zawodów przyszłości przeanalizować międzynarodowe trendy.
Wśród wyżej wymienionych warto zwrócić uwagę na wyznaczone przez samorządy województw
inteligentne specjalizacje dla każdego z regionów Polski (co wymusza na nas strategia UE, która
uruchomienie nowych programów operacyjnych – źródeł ﬁnansowania przeróżnych projektów w
gospodarce i nauce – warunkuje od określenia inteligentnych specjalizacji, dziedzin rozwoju oraz
potencjału ekonomicznego i intelektualnego specyﬁcznych dla otoczenia danego województwa).
Wiedza ta jest istotna, ponieważ wskazuje kierunki rozwoju rynku pracy w poszczególnych
województwach na najbliższe lata.
Priorytetem Unii Europejskiej jest budowa europejskiej gospodarki opartej na wiedzy. Kluczową rolę
w tym procesie odgrywają poszczególne regiony państw członkowskich, których polityka regionalna
powinna być ukierunkowana na budowanie innowacyjnej i konkurencyjnej gospodarki. Wyzwania
zawarte w strategii Europa 2020 skłaniają polskie regiony do jeszcze większej koncentracji działań na
wzmacnianiu ich innowacyjnych kompetencji. Poniższa tabela przedstawia wspierane przez środki
unijne gałęzie gospodarki oraz nauki regionu.
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Region

Inteligentne specjalizacje
gospodarcze dla województwa

Dolny Śląsk

przemysł chemiczny, farmaceutyczny,
motoryzacyjny, elektryczny i wydobywczy,
informatyka

Inteligentne specjalizacje
naukowe dla województwa
nauki medyczne i biologiczne, chemiczne,
informatyka i komunikacja oraz matematyka i ﬁzyka

Lubelskie

biogospodarka (tzw. specjalizacja kluczowa), usługi medyczne i prozdrowotne
(specjalizacja uzupełniająca), informatyka i automatyka (specjalizacja wspomagająca)
i energetyka niskoemisyjna (specjalizacja wyłaniająca się)

Lubuskie

zielona gospodarka, zdrowie i jakość życia, innowacyjny przemysł tradycyjny, współpraca
i kooperacja biznesu

Łódzkie

nowoczesny przemysł włókienniczy i mody, zaawansowane materiały budowlane, medycyna, farmacja, kosmetyki, energetyka (w tym OZE), innowacyjne rolnictwo i przetwórstwo
rolno-spożywcze oraz informatyka i telekomunikacja, a wśród technologii: biotechnologie,
nanotechnologie, materiały funkcjonalne, mechatronika oraz technologie informacyjnokomunikacyjne (ICT)

Kujawy

bezpieczna żywność – przetwarzanie, opakowania, medycyna i turystyka zdrowotna,
automatyka przemysłowa, narzędzia, tworzywa sztuczne, multimedia, transport i
logistyka, dziedzictwo kulturowe

Małopolska

life science, ICT, chemia i energia zrównoważona

Mazowsze

bezpieczna żywność, inteligentne systemy zarządzania, nowoczesne usługi dla biznesu
oraz wysoka jakość życia (polaryzacja rozwojowa województwa oraz zdiagnozowany niski
potencjał kapitału społecznego wymagają interwencji zorientowanej na podniesienie
jakości życia i aktywności społecznej mieszkańców województwa)

Opolskie

technologie: chemiczne, budownictwa i drewna, przemysłu maszynowego i metalowego,
przemysłu energetycznego (w tym OZE) oraz rolno-spożywcze

Podkarpackie

dwie inteligentne specjalizacje wiodące (są to lotnictwo i kosmonautyka oraz jakość życia)
oraz jedną specjalizację wspomagającą (informatyka i telekomunikacja)

Podlasie

przemysły zielone oraz specjalizacja w rynkach wschodnich, w szczególności Białorusi

Pomorze

technologie informacyjne i komunikacyjne, energetyka, logistyka, usługi biznesowe,
chemia lekka (branża farmaceutyczna i kosmetyczna), biotechnologia, technologie
oﬀ-shore i przemysły kreatywne

Śląsk
Świętokrzyskie
Warmia
Wielkopolska
Zachodnie
Pomorze

energetyka, medycyna i ICT
przemysł odlewniczo-metalowy, budowlany, turystyka prozdrowotna i zdrowa żywność, a
do tego branża targowo-kongresowa, technologie informacyjno-komunikacyjne i efektywne wykorzystanie energii/odnawialne źródła energii
trzy specjalizacje: ekonomia wody, meblarstwo (meble, drewno) oraz żywność wysokiej
jakości
biosurowce, wnętrza przyszłości, przemysł jutra, rozwój oparty na ICT, wyspecjalizowane
procesy logistyczne, nowoczesne technologie medyczne
biogospodarka, działalność morska i logistyka, przemysł metalowo-maszynowy, usługi
przyszłości (branża ICT, a także przemysły kreatywne) oraz turystyka i zdrowie
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Formułowanie efektów kształcenia
Przystępując do formułowania efektów kształcenia należy zdeﬁniować co będziemy rozumieć pod
tym pojęciem. Poprzez efekty kształcenia (inaczej kompetencje) rozumiemy „zbiór cech danej osoby
decydujących o tym, że osiąga ona w swojej pracy dobre lub ponadprzeciętne efekty” (Mansﬁeld,
1999). Kompetencje często rozróżnia się na kompetencje miękkie (odnoszące się do tych wymiarów
zachowania, które leżą u podstaw kompetentnego zachowania, tzw. cechy behawioralne) oraz
kompetencje twarde (oznaczające zdolność stosowania posiadanej wiedzy do różnych aspektów
wykonywanej pracy w celu osiągnięcia wymaganych wyników). Kompetencje rozumiane są ogólnie
jako zespół wiedzy, umiejętności oraz postaw (motywacji do umiejętnego wykorzystania nabytej
wiedzy).
Na potrzeby niniejszego podręcznika nie będziemy dzielić kompetencji na miękkie i twarde oraz
analizować czy każda kompetencja (czyli efekt kształcenia) jest złożona z wiedzy, umiejętności i
postaw. Poprzez kompetencję będziemy rozumieć każdy efekt kształcenia, który jest niezbędny do
wykonywania pracy na danym stanowisku oraz możliwy do zrealizowania (zdobycia wiedzy,
umiejętności) w ramach ścieżki zawodowej.
Efekty kształcenia powinny być opisane wysokopoziomowo, tj. na dość wysokim poziomie ogólności.
Opisz zachowania jakie powinien przejawiać kandydat do pracy na danym stanowisku. Na podstawie
ogólnych celów kształcenia twórca kursu dokona opisu szczegółowych efektów kształcenia.
Przystępując do formułowania efektów kształcenia należy zdeﬁniować co będziemy rozumieć pod
tym pojęciem. Poprzez efekty kształcenia (inaczej kompetencje) rozumiemy „zbiór cech danej osoby
decydujących o tym, że osiąga ona w swojej pracy dobre lub ponadprzeciętne efekty” (Mansﬁeld,
1999). Kompetencje często rozróżnia się na kompetencje miękkie (odnoszące się do tych wymiarów
zachowania, które leżą u podstaw kompetentnego zachowania, tzw. cechy behawioralne) oraz
kompetencje twarde (oznaczające zdolność stosowania posiadanej wiedzy do różnych aspektów
wykonywanej pracy w celu osiągnięcia wymaganych wyników). Kompetencje rozumiane są ogólnie
jako zespół wiedzy, umiejętności oraz postaw (motywacji do umiejętnego wykorzystania nabytej
wiedzy).
Na potrzeby niniejszego podręcznika nie będziemy dzielić kompetencji na miękkie i twarde oraz
analizować czy każda kompetencja (czyli efekt kształcenia) jest złożona z wiedzy, umiejętności i
postaw. Poprzez kompetencję będziemy rozumieć każdy efekt kształcenia, który jest niezbędny do
wykonywania pracy na danym stanowisku oraz możliwy do zrealizowania (zdobycia wiedzy,
umiejętności) w ramach ścieżki zawodowej.
Efekty kształcenia powinny być opisane wysokopoziomowo, tj. na dość wysokim poziomie ogólności.
Opisz zachowania jakie powinien przejawiać kandydat do pracy na danym stanowisku. Na podstawie
ogólnych celów kształcenia twórca kursu dokona opisu szczegółowych efektów kształcenia.
Poniżej przedstawiono przykład formułowania efektów kształcenia.

Specjalista ds. e-marketingu
Wymagania:

Opis stanowiska:
Tworzenie newsletterów

Dobra znajomość HTML/CSS

Tworzenie projektów graﬁcznych na
potrzeby newsletterów

Znajomość programów do wysyłki
newsletterów
Dobra znajomość programów
graﬁcznych (Photoshop lub Gimp)

Wysyłanie newsletterów
Analiza i raportowanie wysyłki
newsletterów

Znajomość pakietu Microsoft OFFICE
Umiejętność współpracy z klientami
wewnętrznymi
Mobilność na terenie Trójmiasta
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Na podstawie powyższych wymagań pracodawcy określono wstępnie następujące
wysokopoziomowe efekty kształcenia:
1. Zna HTML
2. Zna CSS
3. Zna programy do wysyłki newsletterów
4. Potraﬁ tworzyć i wysyłać newslettery
5. Zna program Photoshop lub Gimp
6. Potraﬁ tworzyć projekty graﬁczne na potrzeby
newsletterów

7. Potraﬁ przeprowadzać analizę wysyłki
newsletterów
8. Potraﬁ raportować wysyłkę newsletterów
9. Zna pakiet Ms Oﬃce
10. Umie współpracować z klientami
wewnętrznymi
11. Jest mobilny na terenie Trójmiasta.

Po etapie sformułowania wysokopoziomowych efektów kształcenia dokonaj analizy, które z
kompetencji są możliwe do zaadresowania w ramach kształcenia nomadycznego, tj. zdalnego.
Analizując powyższy przykład należy stwierdzić, że efekty nr 1-9 są możliwe do zrealizowania w
ramach kształcenia zdalnego w formie ścieżki zawodowej. Pkt 10 jest możliwy do realizacji przy
założeniu, że kurs (nazwijmy go „Skuteczna komunikacja z klientem wewnętrznym”) będzie zawierał
praktyczne przykłady oraz będzie tworzony przez praktyka na co dzień zajmującego się współpracą
z klientami (ze szczególnym uwzględnieniem specyﬁki współpracy z klientem wewnętrznym).
Ewentualnie można zrealizować punkt 10 poprzez zastosowanie kursu moderowanego (jeśli środki
na to pozwalają), czyli takiego, który pozwala na zweryﬁkowanie nabywanych umiejętności. Pkt 11 nie
jest możliwy do realizacji w ramach kształcenia zdalnego. Trudno też określić mobilność jako element
kształcenia, ponieważ jest to raczej gotowość do pewnego zachowania, niekoniecznie wynikająca
z posiadanej wiedzy czy umiejętności, a na przykład z sytuacji osobistej (rodzinnej).

REKOMENDACJE dotyczące formułowania efektów kształcenia:
Przystępując do formułowania efektów kształcenia przeanalizuj dane z jak
największej ilości źródeł (portale pracy, urzędy pracy, opinie pracodawców,
zawody przyszłości)
Dokonując analizy weź pod uwagę te zawody/stanowiska, które są zbieżne
z wykształceniem absolwentów danej szkoły wyższej lub potencjalnie takie
wykształcenie mogłoby być przydatne
Stwórz wysokopoziomowe (ogólne) efekty kształcenia, które (o ile to
możliwe) będzie można przypisać także do innych ścieżek kształcenia
Formułując efekty kształcenia weź pod uwagę specyﬁkę kształcenia
zdalnego, które ogranicza nabywanie niektórych umiejętności – np.
prowadzenia samochodu
W przypadku gdy dany efekt kształcenia jest bardzo istotny z punktu
widzenia danego zawodu, a nie może być osiągnięty w ramach kształcenia
czysto zdalnego rozważ możliwość zaproponowania kursu moderowanego
Skonfrontuj wysokopoziomowe efekty kształcenia z wykładowcą
zajmującym się daną dziedziną – sprawdź czy rozumiecie dany efekt tak
samo – diabeł tkwi w szczegółach, warto w razie niejasności doprecyzować
zapisy tak, aby twórca kursu rozumiał je jednoznacznie. Na przykład
sformułowanie „klient wewnętrzny” może wymagać bardziej precyzyjnego
opisu, a „potraﬁ tworzyć projekty graﬁczne” scharakteryzowania na jakim
poziomie ta umiejętność jest wymagana.
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Czy osoba taka powinna potraﬁć sama coś opracować, czy wystarczy jeśli
będzie potraﬁła dobrać odpowiednie graﬁki z gotowych banków zdjęć i
skomponować layout (czyli wygląd newslettera). Ten etap często wymaga
konsultacji z kilkoma osobami i ewentualnie powtórnych wyjaśnień z osobą
reprezentującą rynek pracy. Pamiętaj – często ogłoszenia są dość
lakoniczne i wymagają „rozszyfrowania” co kryje się pod każdym z
wymagań. Dlatego kolejne, po ustaleniu listy na podstawie ofert pracy
działania powinny obejmować:
Konsultacje z twórcami kursów i doprecyzowanie efektów kształcenia
Konsultacje z rynkiem pracy doprecyzowanych efektów
Ewentualne korekty efektów kształcenia (wraz ze wskazówkami o
jaki poziom ich opanowania dla danego stanowiska jest wymagany)
Ewentualne utworzenie listy innych stanowisk, w których efekt ten
również może być wymagany (wraz z opisem stopnia w jakim musi
zostać opanowany)
Przywołując przykład Specjalisty ds. e-marketingu po etapie konsultacji
wstępnej listy efektów kształcenia z twórcami kursów oraz rynkiem pracy
dokonano korekty efektów:
1. Zna HTML – w przypadku analizowanego stanowiska wymagana jest
dobra znajomość HTML, czyli zaawansowana, jednak na rynku pracy
pojawiają się także analogiczne stanowiska wymagające podstawowej
znajomości HTML-a, dlatego zaproponowano podział na 2 poziomy
znajomości: podstawowy i zaawansowany;
2. Zna CSS – analogicznie jak powyżej, w przypadku analizowanego
stanowiska wymagana jest dobra znajomość CSS, czyli zaawansowana,
jednak na rynku pracy pojawiają się także analogiczne stanowiska
wymagające podstawowej znajomości CSS-a, dlatego zaproponowano
podział na 2 poziomy: podstawowy i zaawansowany;
3. Zna programy do wysyłki newsletterów – po analizie rynku pracy oraz
konsultacji z dydaktykami oraz praktykami uzgodniono, że najczęściej
używane programy do wysyłki newsletterów przez pracodawców na danym
rynku to Freshmail, SARE oraz Anomail. Pracodawcy wymagają dobrej
znajomości programów, więc nie proponowano podziału na poziomy;
4. Potraﬁ tworzyć i wysyłać newslettery;
5. Zna program Photoshop lub Gimp – w przypadku analizowanego
stanowiska wymagana jest dobra znajomość programu Photoshop lub
Gimp, czyli zaawansowana, jednak na rynku pracy pojawiają się także
analogiczne stanowiska wymagające podstawowej znajomości programów,
dlatego zaproponowano podział na poziomy: podstawowy i
zaawansowany;
6. Potraﬁ tworzyć projekty graﬁczne na potrzeby newsletterów – po
etapie konsultacji okazało się, że w przypadku analizowanego stanowiska
wymagana jest umiejętność samodzielnego stworzenia graﬁki. Na rynku
pracy zdarzają się jednak stanowiska wymagające jedynie podstaw z
zakresu tworzenia projektów graﬁcznych (przygotowanie newslettera z
gotowych materiałów dostępnych u pracodawcy), dlatego zaproponowano,
aby kurs z zakresu tworzenia projektów graﬁcznych nie był obligatoryjny –
kursant będzie mógł podjąć decyzję czy chce wziąć udział w kursie czy nie;
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7. Potraﬁ przeprowadzać analizę wysyłki newsletterów;
8. Potraﬁ raportować wysyłkę newsletterów;
9. Zna pakiet Ms Oﬃce – w przypadku analizowanego stanowiska oraz
analogicznych stanowisk wymagana jest dobra, czyli zaawansowana
znajomość pakietu;
10. Umie współpracować z klientami wewnętrznymi – w przypadku
analizowanego oraz analogicznych stanowisk wymagana jest umiejętność
współpracy z innymi pracownikami ﬁrmy, którzy zlecają wysyłkę
newsletterów.

Ustalenie luk kompetencyjnych
Kolejnym krokiem w procesie tworzenia ścieżki zawodowej jest ustalenie luk kompetencyjnych. Luki
kompetencyjne są rozbieżnością pomiędzy potrzebami pracodawców a kompetencjami studentów
czy absolwentów opuszczających mury uczelni. Ustalenie oraz prawidłowe sformułowanie luk
kompetencyjnych jest możliwe wyłącznie po dokonaniu skrupulatnej analizy kompetencji i sytuacji
zawodowej studentów/ absolwentów oraz potrzeb rynku pracy. Analizujemy wszystkie efekty
kształcenia i ustalamy, które z nich są realizowane w ramach programu studiów. Może się bowiem
okazać, że większość efektów jest realizowana w ramach studiów, a brak jednego lub dwóch efektów
u studentów/ absolwentów (kluczowych z punktu widzenia pracodawcy) powoduje duże trudności
w odnalezieniu się na rynku pracy.
Wykorzystując przykład użyty przy formułowaniu efektów kształcenia wyróżniliśmy 10 efektów
kształcenia dla Specjalisty ds. e-marketingu możliwych do zaadresowania w ramach kształcenia
nomadycznego:
1. Zna HTML
2. Zna CSS
3. Zna programy do wysyłki newsletterów
4. Potraﬁ tworzyć i wysyłać newslettery
5. Zna program Photoshop lub Gimp
6. Potraﬁ tworzyć projekty graﬁczne na potrzeby newsletterów
7. Potraﬁ przeprowadzać analizę wysyłki newsletterów
8. Potraﬁ raportować wysyłkę newsletterów
9. Zna pakiet Ms Oﬃce
10. Umie współpracować z klientami wewnętrznymi.
Na podstawie analizy kompetencji studentów/ absolwentów uzyskaliśmy wiedzę, że absolwent
opuszczający mury uczelni zna w stopniu zaawansowanym HTML, w stopniu podstawowym CSS,
Photoshop (w stopniu zaawansowanym) oraz może znać Gimp (przedmiot fakultatywny). Umie
posługiwać się pakietem Ms Oﬃce oraz może znać programy do wysyłki newsletterów (jest to wiedza
możliwa do zdobycia na przedmiotach fakultatywnych). W naszym przykładzie możemy więc określić
następujące luki kompetencyjne:
1. Zna CSS (stopień zaawansowany)
2. Zna Gimp (stopień podstawowy i zaawansowany)
3. Zna programy do wysyłki newsletterów
4. Potraﬁ tworzyć i wysyłać newslettery
5. Potraﬁ tworzyć projekty graﬁczne na potrzeby newsletterów
6. Potraﬁ przeprowadzać analizę wysyłki newsletterów
7. Umie współpracować z klientami wewnętrznymi.
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Reasumując otrzymaliśmy listę 7 kompetencji, inaczej efektów kształcenia, które są możliwe do
zaadresowania w ramach kształcenia zdalnego oraz odpowiadają potrzebom pracodawców.

REKOMENDACJE dotyczące ustalania luk kompetencyjnych:
Podczas ustalania luk kompetencyjnych określ które z nich będą
bezwzględnie wymagane (bez tych umiejętności kursant nie będzie mógł
ukończyć ścieżki) – tzw. przedmiotowe efekty kształcenia istotne dla
danego zawodu, a które opcjonalne
Do każdej luki kompetencyjnej przyporządkuj odpowiedni zawód lub
stanowisko, które wymaga danej umiejętności.

Przypisanie efektów kształcenia do kursów
Po ustaleniu luk kompetencyjnych następuje etap mapowania, czyli przypisania efektów kształcenia
do kursów.
Na bazie wiedzy zdobytej w ramach projektu „Łamigłówki dla Nomada” wyróżniono następujące
rodzaje kursów:
Kursy obligatoryjne, czyli takie, które są podstawą do przygotowania do pracy w ramach danego
zawodu;
Kursy związane z rolą, jaka przypada na rynku pracy dla poszczególnych zawodów np. rola
edukacyjna lub koordynacyjna;
Kursy specjalistyczne, odnoszące się do unikatowej, specjalistycznej wiedzy merytorycznej,
charakterystycznej dla danego zawodu;
Kursy związane z zaawansowanymi technologiami informatycznymi.
Poprzez kursy obligatoryjne rozumiemy te kursy, które są niezbędne do funkcjonowania na rynku
pracy, czyli są absolutnym minimum. Przykładowo dla graﬁka kursem obligatoryjnym będzie kurs
projektowania graﬁki, dla specjalisty ds. rekrutacji – kurs z metod rekrutacji i selekcji pracowników.
Kursy te powinny być podstawą ukończenia ścieżki dla danego zawodu (bez ich zakończenia kursant
nie powinien pomyślnie przejść ścieżki).
Kursy związane z rolą to takie, które odnoszą się do roli danego zawodu, przykładowo możemy
wyróżnić rolę koordynacyjną czy rolę kierownika projektu. Z tymi rolami wiążą się ściśle określone
wymogi wobec potencjalnego kandydata – np. w przypadku roli koordynacyjnej umiejętność
delegowania zadań, umiejętność rozliczania z założonych celów. Kursy, które są związane z rolą
koordynatora powinny znaleźć się więc w tym „koszyku”.
Przez kursy specjalistyczne rozumiemy takie kursy, które zawierają treści specjalistyczne dla
danego zawodu, są charakterystyczne dla danej grupy stanowisk. Przykładowo wiedzą
specjalistyczną dla osoby zajmującej się ochroną i bezpieczeństwem informacji będzie znajomość
przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. Jest to specjalistyczna wiedza dla tego zawodu.
Kursy związane z zaawansowanymi technologiami informatycznymi wyróżniono, ponieważ w
projekcie „Łamigłówki dla Nomada” kursanci byli absolwentami szkół humanistycznych i brakowało
im wiedzy technicznej, często zaawansowanych technologii informatycznych. „Koszyk” ten zawiera
więc takie kursy jak multimedia, nowe technologie informatyczne czy technologie mobilne. W
przypadku, gdy z podręcznika korzysta uczelnia o proﬁlu technicznym ten obszar można zastąpić
kursami związanymi z innymi obszarami wiedzy. Każdorazowo należy zastanowić się nad tym które
typy kursów dla danych luk kompetencyjnych należą do której kategorii.
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Ww. podział jest celowy i przydatny z punktu widzenia tworzenia nowych kursów oraz w ramach
tworzenia nowych ścieżek zawodowych. Dzięki pogrupowaniu kursów w „koszyki” łatwiej nimi
zarządzać oraz określać, które z nich są obowiązkowe, a które nie oraz decydować o ewentualnej
kolejności kursów. Przykładowo kursy obligatoryjne na poziomie podstawowym powinny być
podawane kursantom w pierwszej kolejności, coraz bardziej zaawansowane i trudniejsze powinny
być podawane w dalszej kolejności. Dodatkowo pogrupowane kursy umożliwiają stworzenie ścieżek
podstawowych i bardziej zaawansowanych.

OPRACOWANIE ŚCIEŻKI, TJ. PRZYPISANIE KURSÓW

0

5

Specyﬁkacja systemów informatycznych zamawianie rozwiązań informatycznych pod
określone potrzeby i problemy

5

5

Odbiór i wdrażanie systemów i
nformatycznych

5

5

Zaufanie i bezpieczeństwo w sieci,
ochrona informacji

5

5

5

Właściwości komunikacji
zapośredniczonej (zdalnej)

5

5

Komunikowanie się w organizacji

5

5

Specjalista ds.
Zarządzania

Researcher

Teletutor

Organizator pracy
wirtualnej

Sieć lokalna - korzystanie, tworzenie i
konﬁgurowanie - podstawy

Edukator zdrowia

5

Dydaktyk medialny

0

rozrywki/ kultury

Podstawowe oprogramowanie - przykłady
wybranych funkcjonalności
z wykorzystaniem oprogramowania
open source

Animator czasu
wolnego w praku

5

Przedsiębiorczy
NOMAD

0

NOMAD na
rynku pracy

Prawa autorskie i licencje w Internecie

Autor

Tytuł

Liczba godzin kursu

Ostatecznym i bardzo ważnym etapem tworzenia ścieżek zawodowych jest przypisanie kursów do
danej ścieżki zawodowej. W momencie, gdy mamy za sobą prawidłowo przeprowadzone poprzednie
etapy, możemy przystąpić do przypisania kursów do ścieżki. Pamiętaj przy tym, aby dana ścieżka
odpowiadała konkretnemu stanowisku/ zawodowi. Każda ścieżka powinna zawierać listę kursów,
które realizują ustalone wcześniej efekty kształcenia. Na podstawie wiedzy zdobytej podczas
realizacji projektu „Łamigłówki dla Nomada” stworzono matrycę kursów i ścieżek, która została
przedstawiona poniżej.

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5
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3

3

Podstawy zarządzania wiedzą

5

Podejmowanie decyzji – ryzyko i błędy
poznawcze

5

5

Jak racjonalnie podejmować decyzje?

5

5

Co mówią liczby? Krytyczne spojrzenie na
dostępne dane (opis danych, zależności,
wizualizacja, ocena wiarygodności)

10

Co mówią liczby? Krytyczne spojrzenie na
dostępne dane - kurs zaawansowany

10

Podstawowe techniki rozwiązywania
problemów

5

5

Symulacja i optymalizacja

5

5

ABC kreatywności

5

5

Badania marketingowo-rynkowe i zarządzanie
konkurencją (kurs podstawowy)

5

5

Pisanie skutecznych ofert handlowych komunikacja z klientem i promocja z
wykorzystaniem narzędzi internetowych

6

6

Skuteczne wystąpienia publiczne

5

5

Finanse dla nieﬁnansistów

5

5

Narzędzie informatyczne w tworzeniu
multimediów (przegląd technologii i narzędzi
multimedialnych graﬁka/zdjęcia/rzeczywistość
wirtualna)

5

5

2

2
3

5

5

5

2

2

2

3

3

5

5

10

10

10

10

5

3
5

Teletutor

Sporządzanie raportów biznesowych

2

Researcher

2

Specjalista ds.
Zarządzania

2

5

Organizator pracy
wirtualnej

Prawo autorskie i licencje w Internecie

Edukator zdrowia

5

Dydaktyk medialny

Przedsiębiorczy
NOMAD

5

rozrywki/ kultury

NOMAD na
rynku pracy

5

Animator czasu
wolnego w praku

Liczba godzin kursu

Autoprezentacja w sieci

Autor

Tytuł

5

5

10

6

5

6

5

5

5
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2

2

2

2

Przeszukiwanie zasobów Internetu (Protokoły
i usługi Internetu, użyteczne narzędzia.
Wyszukiwanie informacji tekstowych
i multimedialnych)

5

Bazy danych – podstawy projektowania

5

5

Bazy danych – poziom zaawansowany (SQL)

5

5

Systemy zarządzania treścią

8

8

8

Podstawy obsługi sharepoint'a

10

10

10

Systemy wspomagania pracy grupowej **

5

Systemy zarządzania procesami pracy **

5

Narzędzia zarządzania wiedzą **

5

Narzędzia IT wspomagające
proces kształcenia

2,5

Zdrowie i czynniki je warunkujące

10

10

Edukacja zdrowotna - jej cele,
metody i formy realizacji

10

10

Podstawy animacji społeczno-kulturalnej

10

10

Projektowanie działań animacyjnych na
potrzeby parków rozrywki/kultury

10

10

Systemy zarządzania wiedzą
zalożenia i projektowanie

10

5

5
5

5

Teletutor

2

Researcher

Bazy gotowych zasobów multimedialnych:
rodzaje i zasady użytkowania (stocki)

Specjalista ds.
Zarządzania

Edukator zdrowia

5

Organizator pracy
wirtualnej

Dydaktyk medialny

5

rozrywki/ kultury

5

Animator czasu
wolnego w praku

5

Przedsiębiorczy
NOMAD

5

NOMAD na
rynku pracy

Liczba godzin kursu

Narzędzia informatyczne w obróbce
i przygotowaniu materiałów video

Autor

Tytuł

5

5

5

5

5

5

5

5

5
5

5
5
5

2,5

2,5

2,5

10
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5

Podstawy metodyki edukacji zdalnej**

5

Zarządzanie projektem planowanie projektu

7

7

7

Zarządzanie projektem - realizacja projektu

5

5

5

Zarządzanie zespołem wirtualnym (organizacja
spotkań, zasady prowadzenia dialogu,
funkcjonowanie jednostek w sytuacjach
zadaniowych, procesy grupowe, motywowanie) **

15

15

15

Teletutor

5

Researcher

Pedagogiczne i psychologiczne podstawy
procesu uczenia się

Specjalista ds.
Zarządzania

5

Organizator pracy
wirtualnej

5

Edukator zdrowia

Nowoczesne metody dydaktyczne w tym
stosowanie gier w nauczaniu

Dydaktyk medialny

10

rozrywki/ kultury

10

Animator czasu
wolnego w praku

Proces projektowania dydaktycznego (cele
kształcenia, treści, proces kształcenia, metody,
formy, środki, kontrola) **

Przedsiębiorczy
NOMAD

5

NOMAD na
rynku pracy

Liczba godzin kursu

Rynek edukacyjny w Polsce

Autor

Tytuł

5
10

5

5
10

10

10

5

5

5

5

5

5

5

5

5

275,5

13

14

10

10

15

11

14

17

11

16

godz.

65

83

60

53

71,5

64

88

100,5

61

76,5

Grupowanie kursów
Zaproponowany w rozdziale 3.4. podział kursów powinien znaleźć swoje odzwierciedlenie w każdej
ze ścieżek. Oczywiście może się zdarzyć, że dana ścieżka jest złożona z kursów obligatoryjnych,
związanych z rolą i specjalistycznych, nie zawiera natomiast kursów z zaawansowanych technologii
informatycznych. Ważne jest, aby przy tworzeniu ścieżek grupować kursy według poniższego
podziału:
Kursy obligatoryjne, czyli takie, które są podstawą do przygotowania do pracy w ramach danego zawodu;
Kursy związane z rolą, jaka przypada na rynku pracy dla poszczególnych zawodów np. rola edukacyjna
lub koordynacyjna;
Kursy specjalistyczne, odnoszące się do unikalnej, specjalistycznej wiedzy merytorycznej,
charakterystycznej dla danego zawodu;
Kursy związane z zaawansowanymi technologiami informatycznymi.
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Kolejność zaliczania kursów
Każda ścieżka zawodowa składa się z określonej listy kursów. Twoim zadaniem jest
zhierarchizowanie listy kursów tak, aby kursant nie poruszał się po omacku po ścieżce. Uczestnik
kursu często nie ma wiedzy, które moduły/kursy powinien zrealizować w pierwszej kolejności, aby
przejść do kolejnego etapu, czyli do bardziej zaawansowanych treści. Ułożenie kolejności kursów
może mieć miejsce do pewnego stopnia, bowiem zgodnie z zasadami nauczania nomadycznego
uczestnik musi mieć poczucie elastyczności w wyborze nie tylko miejsca i czasu nauki, ale także z
pewnością chce mieć także wpływ na wybór tematu tu i teraz. Hierarchizacja kursów lub
przynajmniej obwarowanie kolejności dostępnych na danej ścieżce kursów powinna się odbywać pod
względem:
stopnia atrakcyjności (motywujące jest rozpoczęcie od jednego bardziej znanego uczestnikom obszaru i
zbudowanie poczucia sukcesu przy zaliczeniu materiału, który był jednak relatywnie łatwiejszy, ale dla
celów podwyższenia efektów kształcenia powinien być stosunkowo krótki i umożliwiać / ukierunkowywać
stopnia złożoności (warto w fazie początkowej zaplanować moduły kompleksowe, aby dać możliwość
lepszego przyswojenia wiedzy z takiego zakresu na etapie zwiększonej motywacji, otwartości, braku
zniechęcenia i znużenia procesem kształcenia),
stopnia współzależności, gdzie dopiero zaliczenie określonego tematu, tematów, pułapu daje możliwość
rozpoczęcia kolejnego etapu, następnego modułu (tutaj oczywiście naturalnym jest rozpoczynanie od
poziomów niższych, jeśli takowe będą w danym obszarze i okaże się to konieczne dla konkretnego
uczestnika, a kontynuacja na poziomie wyższym, choć nieobowiązkowa, ale również pewnego rodzaju
współzależność tematyczna może mieć tutaj zastosowanie, np. najpierw konieczne jest zaliczenia
szkolenia z baz danych, aby rozpocząć moduł z przeszukiwania zasobów internetu, czy też pewien limit
szkoleń z dziedziny IT jest konieczny do rozpoczęcia kolejnych modułów z dziedziny bardziej ogólnej czy
zbliżonej do humanistyki, jeśli w tym obszarze zagadnień minimum zostało już osiągnięte).

Pre- i post-testy
HR-wiec na podstawie ustalonych wcześniej efektów kształcenia oraz wiedzy i doświadczenia
twórców kursów jest odpowiedzialny za stworzenie ścieżek zawodowych. To on decyduje, np. o tym,
które z kursów będą obligatoryjne, a także o zastosowaniu modułów podstawowych i rozszerzonych.
Kursanci także będą mieli możliwość wyboru, które kursy realizują w wymiarze podstawowym, a
które w wymiarze zaawansowanym. Przed przystąpieniem do kursu kursant wykonuje pre-test, czyli
test wiedzy i umiejętności. Pre-test pozwoli ocenić wiedzę i umiejętności kursanta np. przed
przystąpieniem do kursu na poziomie zaawansowanym, a także jest niezbędna do wykonania pełnej
oceny faktycznie realizowanego procesu szkoleniowego przez indywidualnego kursanta. Stosowanie
pre-testów służy badaniu potrzeb uczestnika na starcie programu. Stosowanie testów w trakcie
trwania ścieżki służy lepszemu kontrolowaniu i ocenianiu postępów w trakcie procesu nauczania.
Post-testy zwiększają satysfakcję po zdobyciu określonych kompetencji, jeśli w mierzalny i
monitorowany sposób widoczny będzie wynik końcowy porównany z poziomem przed rozpoczęciem
ścieżki.
Zadbaj o to, aby twórcy kursów stworzyli testy do oceny poziomu wiedzy i umiejętności, które będzie
można przeprowadzić:
Przed rozpoczęciem kursu
W trakcie kursu
Po zakończeniu kursu
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dane wejściowe poziom
wiedzy/umiejętności
przed rozpoczęciem
szkolenia

dane w trakcie
trwania procesu monitoring postępów,
satysfakcji, motywacji,
weryﬁkacja

dane wyjściowe stopień przyswojenia
wiedzy, zatwierdzenie,
postęp całkowity

Długość ścieżki zawodowej

70h
Średnia długość
ścieżki zawodowej

Podczas tworzenia ścieżek zawodowych, w pierwszej kolejności zwróć
szczególną uwagę na długość danej ścieżki. W ramach projektu
„Łamigłówki dla Nomada” stworzono ścieżki zawodowe, których średnia
długość wynosiła ok. 70 h. Najkrótsza ze ścieżek trwała ok. 50 h, natomiast
najdłuższa – ok. 100 h. W projekcie „Łamigłówki dla Nomada” kursy na
danej ścieżce zawodowej z założenia zamykały się w co najmniej połowie
wymiaru przewidywanego dla studiów podyplomowych (wymiar godzin na
studiach podyplomowych średnio wynosi od 150 do 200h). Przy wyborze
jednak tak innowacyjnej metody prowadzenia kursów jak nauczanie
nomadyczne, z założenia incydentalne i mniej ustrukturalizowane oraz
nastawione na współczesnego odbiorcę, nawykłego do krótszych form
odbioru wiedzy, wydaje się, że zaprojektowanie długości programów
kursowych na 100 h w danej ścieżce jest zbyt obszerne. Długa ścieżka
może działać demotywująco na kursantów, którzy są przyzwyczajeni do
szybkiego nabywania wiedzy i umiejętności, dlatego należy dbać o to, aby
ścieżka nie przekraczała łącznie 64 h.
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64h
Optymalna długość
ścieżki zawodowej

Jeśli okaże się, że skrócenie ścieżki (poprzez usunięcie mniej istotnych
kursów bądź skrócenie poszczególnych lekcji) wpłynie negatywnie na
zawartość merytoryczną, należy stworzyć dwa poziomy ścieżki –
podstawowy i zaawansowany. Warunkiem rozpoczęcia zaawansowanej
ścieżki będzie w takiej sytuacji konieczność ukończenia ścieżki
podstawowej bądź pozytywny wynik pre-testu, który powinien sprawdzać
znajomość efektów kształcenia z kursu podstawowego.
Bardzo ważnym elementem wpływającym na długość ścieżki, jest poza
ilością godzin, także ilość kursów w danej ścieżce. I tak, posługując się
doświadczeniem nabytym w ramach projektu „Łamigłówki dla Nomada”
można stwierdzić, że 10 kursów w ramach jednej ścieżki zawodowej to
liczba zbyt duża.

Badania przeprowadzone w ramach projektu wskazały, iż dla większości osób optymalną liczbą
kursów na ścieżce jest 5 do 6, przy czym warto zwrócić uwagę, iż oprócz kursów trudnych,
wymagających bardzo dużego zaangażowania na ścieżce powinny też znajdować się mniej
obciążające materiały. Utrzymanie zaangażowania dla przejścia przez większą liczbę kursów jest
niezwykle trudne – w projekcie dla ścieżki researcher (10 kursów) uzyskaliśmy 65% wskaźnik
ukończenia rozpoczętych kursów, co jest wynikiem dobrym. Z 90 testujących osób jedynie 3
ukończyły wszystkie 10 kursów a, aż 16% żadnego. Generalnie wśród badanych można wyróżnić 15%
grupę zmotywowanych, 20% grupę nie angażujących się oraz pozostałą o średnim poziomie
motywacji. Dla 15% użytkowników warto utworzyć ścieżkę zaawansowaną. Biorąc pod uwagę
możliwość poświęcenia na dokształcanie ok 4 h tygodniowo i fakt, że ścieżka nie powinna trwać
dłużej niż 3 lub 4 miesiące i powinna mieścić się w 48 do 64 godzin łącznej pracy kursanta.
Opracowując konstrukcję ścieżki (kolejność uruchamiania kolejnych modułów) należy wziąć pod
uwagę ważność pewnego uporządkowania cyklu kształcenia na wybranych ścieżkach zawodowych,
szczególnie, że mamy do czynienia z procesem kompleksowym, wydłużonym, mającym swoją
specyﬁczną fazowość. Nakładając na to psychologiczne warunki uczenia się czy zapamiętywania
należy wziąć pod uwagę:
efekt pierwszeństwa i zasadę pierwszego wrażenia, gdzie lepiej zapamiętujemy dane z pierwszego
przekazu, jesteśmy bowiem bardziej skoncentrowani, a jednocześnie zrelaksowani odległą perspektywą
czasową, jaka zostaje nam do podjęcia decyzji, zaliczenia kursu, nie blokujemy receptorów umysłowych
żadnym porównawczym komunikatem, materiałem
oraz:
efekt świeżości, czyli pamiętania komunikatu ostatniego, bowiem jest najbliższy w czasie
ale także:
mechanizm przyśpieszania, pobieżnego, wybiórczego przyjmowania informacji tuż przed końcem zadania,
bowiem cel, jakim jest dobrnięcie do mety wydaje się najważniejszy (lub nie mamy już czasu na bardziej
dogłębne studiowanie zagadnienia)
oraz:
moment dodatkowej koncentracji i przypływu sił, adrenaliny, jasności umysłu na zakończenie cyklu,
ostatniego skutecznego wysiłku przed okresem upragnionego wypoczynku
możemy być niemal pewni, że materiał przerobiony w środku cyklu zostanie przyswojony słabiej niż
początkowy czy końcowy. W zależności od upływu czasu pomiędzy jednym modułem a drugim i
kolejnym, albo pierwszy, albo ostatni temat zostanie zapamiętany czy przerobiony najlepiej.
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WSKAZÓWKA – Czyli tworząc ścieżkę i „dyrygując” ruchem należałoby zacząć od
kursów budujących motywację, przejść do kursów trudniejszych, a kursy związane z
rolą przy zbyt dużej liczbie kursów można umieścić w osobnej ścieżce – np.
zarządczej.

Analizując dokładnie ścieżkę researcher:

Czas trwania

Stopień
trudności

Kategoria

(1 niski, 5 wysoki)

Autoprezentacja w sieci

5h

1

Kurs obligatoryjny

Bazy danych – podstawy projektowania
relacyjnych baz danych

10h

4

Kurs specjalistyczny

Bazy danych − SQL – język
komunikowania się z bazą danych

10h

5

Kurs specjalistyczny

Bezpieczny Internet

5h

3

Kurs obligatoryjny

Co mówią liczby?

10h

4

Kurs specjalistyczny

Podstawy Zarządzania Wiedzą

5h

3

Kurs obligatoryjny

Prawa autorskie i licencje w Internecie

2h

2

Kurs obligatoryjny

Przeszukiwanie zasobów Internetu

5h

3

Kurs specjalistyczny

Skuteczne pisanie ofert handlowych

6h

2

Kurs obligatoryjny dla
osób pracujących
jako freelancerzy

Sporządzanie raportów biznesowych i
projektowych

3h

2

Kurs specjalistyczny
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Należałoby, biorąc pod uwagę powyższe uwarunkowania oraz uwagi osób testujących:
a) usunąć ze ścieżki kursy Podstawy zarządzania wiedzą, autoprezentacja w sieci, skuteczne
pisanie ofert handlowych – kursant może przerobić te kursy jako samodzielne w przypadku,
gdy postanowi pracować jako freelancer i będą mu one potrzebne;
b) Podzielić ścieżkę na dwie – tj. podstawową i zaawansowaną, do której należy przesunąć
kurs „bazy danych SQL” oraz dodatkowo opracować bardziej zaawansowany kurs z
wyszukiwania danych w Internecie.
W wyniku takich „przekształceń uzyskalibyśmy ścieżkę podstawową:

1. Bazy danych – podstawy projektowania relacyjnych baz danych
2. Bezpieczny Internet
3. Co mówią liczby?
4. Prawa autorskie i licencje w Internecie
5. Przeszukiwanie zasobów Internetu
6. Sporządzanie raportów biznesowych i projektowych

O łącznym czasie trwania 35 h.
Oraz zaawansowaną:

Bazy danych – SQL – 10 h
Wyszukiwanie w Internecie – poziom zaawansowany – 10 h

O łącznym czasie trwania 20 h.
W sumie 55 h.
W kwestii „sterowania” ruchem – zalecane dla poziomu podstawowego byłoby rozpoczęcie od
najistotniejszego dla tej ścieżki kursu – wyszukiwanie danych w Internecie, który zgodnie z
zaleceniem powyżej będzie dla kursanta przynajmniej częściowo znany (każdy wyszukuje dane i
zbuduje motywację następnie do kursu „co mówią liczby” oraz kursu z „baz danych” – tu można dać
ewentualnie możliwość przeplecenia 2 trudnych kursów łatwiejszym – np. kursant może mieć do
wyboru zmierzenie się z bazami danych lub z prawami autorskim i licencjami w Internecie.
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Dobre praktyki
Podczas tworzenia ścieżki warto pamiętać o tym, że nie wszyscy kursanci ukończą całą ścieżkę
(wszystkie kursy w ramach danej ścieżki) i dlatego należy dołożyć wszelkich starań, aby zachęcić
kursantów do aktywności. W projekcie „Łamigłówki dla Nomada” podczas ewaluacji uczestnicy
kursów określili co wpłynęłoby na wyższą motywację do ukończenia ścieżki. Poniżej wyszczególniono
motywatory najwyżej ocenione przez kursantów:

Uznane certyﬁkaty
po ukończeniu ścieżki

Systemy
przypomnień

Oferta stażu
po zakończeniu kursu
(kurs jako pierwszy
element stażu)

Webinaria
z przedstawicielami
zawodu

KONTRAKTOWANIE KURSÓW
Zwykle w procesie kontraktowania kursów uczestniczy więcej osób (komisje
programowe/rekrutacyjne). Do zadań Biura Karier będzie należało zapewnienie spójności
zakontraktowanego kursu z wymaganiami rynku pracy. Przy wyborze twórców kursów należy wziąć
pod uwagę to, że kurs powinien być maksymalnie praktyczny .
Uczestnik kursu oczekuje, że po jego ukończeniu uzyska wiedzę i umiejętności, które pozwolą mu
odnaleźć się na rynku pracy i sprostać potrzebom pracodawców. Na tym etapie konieczne jest
podjęcie decyzji kto powinien tworzyć kurs – teoretyk, dydaktyk, praktyk, a może jeden kurs powinien
być tworzony zarówno przez praktyka, jak i teoretyka. Na etapie doboru twórców kursów możesz
posłużyć się ankietą (przykład ankiety stanowi załącznik nr 8 podręcznika), którą możesz wysłać do
większej liczby potencjalnych twórców kursów.
Tworząc kursy twórcy powinni mieć świadomość kim jest odbiorca kursu, czyli Nomad.
Zgodnie z analizą przeprowadzoną w ramach realizacji projektu ustalono, że odbiorcy projektu –
Nomadzi (będący absolwentami studiów humanistycznych i społecznych oraz Ci, którzy statystycznie
wśród osób z wyższym wykształceniem mają większe problemy ze znalezieniem pracy związanej ze
zdobytym wykształceniem):
1. w większym stopniu przejawiają osobowość intuicyjną niż racjonalną;
2. nie preferują treści prezentowanych w ujęciu logiczno-matematycznym, choć bliskie są im
łamigłówki i gry logiczne;
3. nie preferują teoretycznego przekazywania wiedzy;
4. preferują treści prezentowane w formie języka naturalnego (tekstu, obrazu, dźwięku), a nie
sztucznego czy symbolicznego (np. matematycznego, chemicznego, itp.);
5. oczekują praktycznego zastosowania wiedzy – ćwiczeń, case studies, które będą
odzwierciadlały rzeczywistą pracę w danym zawodzie;
6. pozytywnie oceniają zgromadzenie wiedzy w postaci poszczególnych ścieżek zawodowych;
7. należą do pokolenia sieci oraz przejawiają preferencje cyfrowych tubylców (tj.
akcydentalne, krótkotrwałe uczenie się, eksperymentowanie, wielozadaniowość, szybkie
efekty, wykorzystywanie nowych, mobilnych technologii, przedkładanie obrazu i dźwięku nad
tekst).
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Przypisz wcześniej ustalone efekty kształcenia do kursów, które powinny dane efekty realizować. Jeśli
okaże się, że dany efekt kształcenia jest już realizowany w ramach kursu lub kursów, sprawdź
szczegółowe cele kształcenia. Jeśli dostępny już kurs odpowiada potrzebom sformułowanym w
efekcie kształcenia – nie ma potrzeby tworzenia kolejnego kursu. Jeśli okaże się, że kurs tylko
częściowo odpowiada na potrzeby danego efektu istnieje szereg możliwości od stworzenia kolejnego
kursu od nowa po modyﬁkację istniejących – na przykład poprzez rozbudowanie danego kursu o
dodatkowy moduł.
Poniżej znajdziesz propozycję ścieżki decyzyjnej i opis dostępnych możliwości w przypadku, gdy
istnieje już kurs realizujący założone efekty kształcenia.
Każdorazowo to, czy kontraktujemy nowy kurs, czy rozbudowujemy i w jakim stopniu istniejący kurs,
zależy od wielu czynników:
a) Stopnia zbieżności efektów, przykładowo jeśli w innym kursie realizowany był tylko jeden
efekt z np. 7 wymaganych w nowym kursie, a pozostałych 5 odnosiło się do innych
zagadnień to warto rozważyć czy te zagadnienia mogą być przydatne (chociażby pobocznie)
osobie na tej ścieżce, czy też nie ma kompletnie sensu, aby się z nimi zapoznawały. Na
przykład jeśli uznalibyśmy, że potrzebujemy na ścieżce zamieścić kurs dotyczący znajomości
programów graﬁcznych, możemy rozważyć istniejący kurs z „Narzędzi informatycznych w
tworzeniu multimediów” – jednak Gimp jest tam tylko jednym z 6 efektów kształcenia–
pozostałe, np. „Wymagania metodyczne dot. multimediów w kursach zdalnych” – nie będzie
zbyt potrzebne na ścieżce marketingowca, natomiast już „Tworzenie samodzielne fotograﬁi”
może się przydać. W takiej sytuacji można np. „wyciąć” z istniejącego kursu te zagadnienia,
które nie są potrzebne i utworzyć na jego bazie kurs lepiej dostosowany do ścieżki.
b) Poziomu realizacji danej kompetencji – system nie obsługuje poprzedników i następników,
ale w samej treści kursu można wskazać, gdzie należy szukać wiedzy rozszerzającej lub
podstawowej.
c) Stopnia „praktyczności” – np. w kursie z marketingu newslettery zajęły tylko jedną lekcję,
więc może zabraknąć wystarczającej liczby przykładów praktycznych dla innej ścieżki – wtedy
wskazane jest rozbudowanie takiego kursu.
d) Zachowania „spójności” stylistycznej kursu oraz kwestii licencyjnych (kurs, abyśmy mogli
go rozbudowywać i przetwarzać wymaga licencji creative commons) – wszystkie kursy
opracowane w ramach projektu można dowolnie rozbudowywać i przetwarzać. Należy
zadbać aby kolejne, kontraktowane kursy też dawały taką możliwość.
e) Długości kursu – należy pamiętać, że kursanci preferują kursy 5 blokowe (przeznaczone na
ok 5 godzin pracy). W przypadku, gdy kurs jest zbyt obszerny lub może się taki stać po
modyﬁkacjach, możesz określić, które z celów szczegółowych danego kursu będą
obowiązkowe, a które jedynie opcjonalne – nie będzie wtedy konieczności tworzenia
kolejnego kursu.
Ewentualnie możesz poprosić twórcę kursu, aby podzielił kurs na podstawowy i
zaawansowany – pamiętaj jednak, aby sprawdzić czy wszystkie cele kształcenia są
realizowane w ramach kursu.
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Wyodrębnij efekty
kształcenia, które
mogą być realizowane
w ramach jednego
kursu

Czy efekty te są
realizowane już w już
istniejącym kursie

Nie

Tak

Kontraktujemy kurs
zawierający wszystkie
efekty kształcenia

Szczegółowe efekty
kształcenia w kursie
odpowiadają
wymogom nowej
ścieżki

Tak

Umieszczamy
istniejący kurs na
nowej ścieżce

Nie

Kontraktujemy nowy
kurs zawierający
wszystkie efekty
kształcenia

Częściowo

Zgodnie z tabelą
poniżej
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PRZYKŁAD – Poniższe efekty kształcenia mogą zostać zagregowane w kurs:
NEWSLETTER – TWORZENIE, ANALIZA RAPORTOWANIE
Zna programy do wysyłki newsletterów
Potraﬁ tworzyć i wysyłać newslettery
Potraﬁ tworzyć projekty graﬁczne na potrzeby newsletterów
Potraﬁ przeprowadzać analizę wysyłki newsletterów

Kurs istniejący
realizuje dany
efekt na:

Tym samym lub
zbliżonym poziomie
zaawansowania

Wszystkie efekty

Niższym poziomie
zaawansowania

Wyższym poziomie
zaawansowania

W tym przypadku należy utworzyć
moduł rozszerzony kursu. Tym samym
nie będzie konieczności powtarzania
podstaw.

W tym przypadku konieczne jest
opracowanie samodzielnego kursu
“wprowadzającego” podającego
podstawy, ale nie będzie konieczności
dublowania bardziej zaawansowanych
zagadnień.

Część efektów z danego kursu i
żadnych dodatkowych (np. Kurs tworzenie newslettera)

Optymalne byłoby utworzenie na
bazie istniejącego kursu jego
dodatkowej wersji uzupełnionej o
dodatkowe efekty kształcenia.

W zależności od “stopnia zbieżności”
powinno się rozważyć uzupełnienie
kursu o brakujące kompetencje oraz
opracowanie również modułu
rozszerzonego. W przypadku, gdy kurs
był na bardzo podstawowym poziomie
i w niewielkim stopniu pokrywał temat
warto utworzyć kurs samodzielny.

Należy opracować osobny kurs i
potraktować go jako wprowadzający, a
na ścieżce umieścić oba kursy. Osoby
mniej doświadczone będą miały
okazję zapoznać się z podstawami
przed przejściem do bardziej
zaawansowanych zagadnień. Kurs
bardziej zaawansowany nie powinien
być obligatoryjny.

Część efektów z danego kursu oraz
inne efekty nie należące do tego kursu
(np. kurs z marketingu, gdzie jeden z
rozdział poświęcono newsletterom) –
przy założeniu, że pozostałe efekty
mogą być przydatne na tej ścieżce

W tym przypadku należy na ścieżce
zamieścić kurs z marketingu, w którym
jako obligatoryjne zostaną określone
tylko niektóre kompetencje oraz
opracować kurs uzupełniający
zawierający tylko te kompetencje,
które nie zostały pokryte przez kurs z
marketingu

W tym przypadku warto jednak
opracować niezależny kurs z
tworzenia newsletterów.

W tym przypadku warto jednak
opracować niezależny kurs z
tworzenia newsletterów.

Część efektów z danego kursu oraz
inne efekty nie należące do tego kursu
(np. kurs z kompozycji różnych typów
dokumentów – od newsletterów,
przez raporty, strony web itd.) – przy
założeniu, że nie wszystkie pozostałe
efekty będą przydatne na tej ścieżce
oraz brakuje przykładów praktycznych
dla właśnie tej ścieżki

Optymalne jest “usunięcie” tych
fragmentów kursu, które nie dotyczą
danej ścieżki i uzupełnienie go o
brakujące kompetencje. W ten sposób
w ramach tego kursu możemy już
mieć opracowany zarówno efekt
kształcenia dotyczący projektowania
newsletterów, jak i raportów z analizy
newsletterów.

Optymalne jest “usunięcie” tych
fragmentów kursu, które nie dotyczą
danej ścieżki i uzupełnienie go o
brakujące kompetencje zarówno na
poziomie podstawowym, jak również
opracowanie modułu rozszerzonego.

W tym przypadku warto jednak
opracować niezależny kurs z
tworzenia newsletterów oraz
ewentualnie odesłać
zainteresowanych zgłębianiem
niektórych kompetencji na wyższym
poziomie do tego kursu.
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Dzięki opisanemu powyżej postępowaniu kursy nie będą niepotrzebnie powielane.
Po zmapowaniu efektów kształcenia w kursy, twórca kursu będzie mógł przystąpić do opracowania
do każdego efektu kształcenia celów szczegółowych, czyli opisu wiedzy i umiejętności jakie nabędą
kursanci po ukończeniu kursu.

WSKAZÓWKA – platforma (moduł HR) pozwala zarówno na przeglądanie
propozycji efektów kształcenia zgłaszanych przez kursantów jak i istniejących
efektów kształceniu i celów szczegółowych kształcenia. Aby dowiedzieć się więcej
sięgnij do Instrukcji obsługi modułu HR.

REKOMENDACJE dotyczące przypisania efektów kształcenia do kursów:
Zadbaj o to, aby kursy były praktyczne;
Dobierz odpowiednich twórców do kursów, aby zrealizować wszystkie
założone cele;
Zadbaj o to, aby nie powielać niepotrzebnie kursów;
Postaraj się, aby kursy w jak najlepszym stopniu odpowiadały wymaganym
efektom – zbyt wiele „efektów ubocznych”, czyli nie będących kluczowymi
dla danej ścieżki bardzo wydłuża ścieżkę i demotywuje do jej ukończenia.
Kursant musi wiedzieć, że dbamy, aby w sposób optymalny wykorzystywał
swój czas. Lepiej dołożyć wszelkich starań - zmodyﬁkować kurs, skrócić go,
uzupełnić o przykłady praktyczne tak, aby kursant miał pewność, że na
ścieżce nie ma kursów przypadkowych lub tylko w niewielkim stopniu
prowadzących kursantów do celu;
Kurs realizujący efekt, ale nie posiadający przykładów praktycznych
charakterystycznych dla danego zawodu będzie postrzegany jako zbędny –
kluczowe jest ewentualne rozbudowanie kursu o przykłady praktyczne z
danej ścieżki;
Unikaj kursów moderowanych –na podstawie doświadczeń zdobytych w
ramach projektu „Łamigłówki dla Nomada” okazało się, że kurs
moderowany jest zbyt angażujący czasowo dla kursantów. Mimo, że
kursanci deklarowali chęć udziału w kursach moderowanych, brakowało im
czasu i zaangażowania, aby taki kurs ukończyć

35
ŁAMIGŁÓWKI
DLA NOMADA
Projekt współﬁnansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społeczcnego

EWALUACJA ŚCIEŻEK ORAZ KURSÓW
Po etapie stworzenia kursów oraz ścieżek przechodzimy do etapu ewaluacji, która ma na celu lepsze
dopasowanie ścieżek i kursów do potrzeb kursantów oraz ocenę działania platformy. Poniżej
przedstawiono etapy ewaluacji wraz z komentarzem:
1) Ewaluacja kursu pod kątem:
Tematyki - ankieta A;
Jakości i dostosowania do stylu uczenia się (ankieta B, ranking kursów, komentarze do kursów i opinie
zamieszczane przez kursantów);
Kwestii technicznych – tj. multimediów, nawigacji, platformy itp. (ankieta C i dane z help desku);
Efektywności (dane z platformy - pre i post test, liczba osób rozpoczynających i kończących kurs, analiza
przyczyn rezygnacji z kursu);
Skuteczności – ankieta D, cykliczne badanie pod kątem faktycznego wykorzystania treści kursu w
działalności zawodowej;
Częstotliwość badania – z uwagi na udostępnianie kursów w trybie ciągłym badanie powinno być
przeprowadzone na zakończenie edycji ale nie rzadziej niż raz na pół roku. Objęte nim powinny być osoby,
które ukończyły kurs – tj. zaliczyły pozytywnie test. W przypadku badania przyczyn rezygnacji należy objąć
badaniem osoby, które rozpoczęły (tj. ukończyły pre-test, ale nie zakończyły kursu)
2) Ewaluacja ścieżki pod kątem:
Konstrukcji ścieżki (długości) i zawartości merytorycznej ścieżki (doboru kursów) – ankieta E oraz
komentarze do ścieżki;
Tematyki poszczególnych kursów – stopnia dostosowania do danego zawodu - ankieta F;
Efektywności – Dane z platformy - liczba osób rozpoczynających i kończących ścieżkę, kompetencje
pozyskane i te które sprawiają najwięcej problemów, analiza powodów rezygnacji ze ścieżki;
Skuteczności – ankieta G badanie cykliczne przeprowadzane wśród wszystkich uczestniczących w
ścieżkach dotyczące faktycznego wykorzystania wiedzy i umiejętności w działaniach zawodowych;
Częstotliwość badania – powinna być zgodna z czasem trwania edycji ścieżki ścieżka powinna trwać
nie dłużej niż 8 miesięcy, badanie na koniec ścieżki. Badaniem należy objąć osoby, które zaliczyły
wszystkie efekty kluczowe dla ścieżki. W przypadku badania przyczyn rezygnacji wszystkie osoby,
które przerobiły przynajmniej jeden kurs, ale nie osiągnęły wszystkich efektów kluczowych.
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Ewaluacja i korekta kursu/metodyki nauczania:

HR
Ankiety A i D
Propozycje zmian
w kursie
Ranking
i komentarze

Twórca kursu

Propozycje zmian
w kursie

Wszystkie dane

Wprowadzenie
zmian

Skorygowany kurs

Wprowadzenie
zmian

Skorygowane
multimedia

Opracowanie
korekt

Skorygowany
podręcznnik
metodyczny

Wprowadzenie
zmian

Skorygowana
platforma

Specjalista ds
multumediów
Propozycje zmian
w kursie

Ankieta C

Koordynator

Organizacja
dyskusji nad
kursem

Zatwierdzenie
zmian

Metodyk
Ankieta B
Propozycje zmian
w kursie

Propozycje zmian
w metodyce

Dane
z platformy

IT
Ankieta C
Lista zmian na
platformie
Dane
z help desku
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Ewaluacja i wprowadzanie zmian ścieżki/konstrukcji ścieżek:

HR

Propozycje zmian w
kursach/nowych
kursów

Propozycje zmian
w konstrukcji
ścieżek

Propozycje zmian
na ścieżce

Propozycje
funkcjonalności
platformu

Skorygowana ścieżka

Wszystkie dane
Wprowadzenie
zmian

Skorygowany
podręcznik BK

Twórca kursów

Wprowadzenie
zmian

Ankieta E

Skorygowane kursy

Koordynator
Organizacja dyskusji
nad tematyką
kursów/
funkcjonalnością
platformy

Zatwierdzenie
zmian

Wniosek o utw.
nowych kursów

IT

Dane
z help desku

Opracowanie
korekt

Skorygowana
platforma
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NnRP

NPrz

BW

DM

EZ

OPW

SZW

R

T

NOMAD na
rynku pracy

Przedsiębiorczy
NOMAD

Broker
wiedzy

Dydaktyk
medialny

Edukator
zdrowia

Organizator
pracy wirtualnej

Specjalista ds.
Zarządzania
wiedzą

Reasercher

Teletutor

PRZYKŁAD PRAKTYCZNY – ŚCIEŻKI OPRACOWANE
W RAMACH PROJEKTU

5

5

Podstawowa

Prawne podstawy prowadzenia działalności
gospodarczej

10

Podstawy prawa podatkowego i księgowości

10

Czytanie i interpretacja raportów biznesowych

5

Praca z trudnym klientem

5

Współpraca z podmiotami zewnętrznymi

5

Podstawowe oprogramowanie - przykłady
wybranych funkcjonalności z wykorzystaniem
oprogramowania open source

5

Sieć lokalna - korzystanie, tworzenie i
konﬁgurowanie - podstawy
Specyﬁkacja systemów informatycznych zamawianie rozwiązań informatycznych pod
określone potrzeby i problemy

Odbiór i wdrażanie systemów informatycznych

Zaufanie i bezpieczeństwo w sieci, ochrona
informacji

5

Właściwości komunikacji zapośredniczonej (zdalnej)

5

Komunikowanie się w organizacji

5

5
5

5

5

5

5

Autoprezentacja w sieci

Prawo autorskie i licencje w Internecie

2

2

2

2

2

2

2
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Sporządzanie raportów biznesowych

3

3

3

3

5

5

Podstawy zarządzania wiedzą

3

Podstawy zarządzania wiedzą

Jak racjonalnie podejmować decyzje?

Co mówią liczby? Krytyczne spojrzenie na dostępne
dane (opis danych, zależności, wizualizacja, ocena
wiarygodności)

10

Co mówią liczby? Krytyczne spojrzenie
na dostępne dane - kurs zaawansowany

Podstawowe techniki rozwiązywania problemów

Symulacja i optymalizacja

ABC kreatywności

Badania marketingowo-rynkowe i zarządzanie
konkurencją (kurs podstawowy)

5

Pisanie skutecznych ofert handlowych komunikacja z klientem i promocja z
wykorzystaniem narzędzi internetowych

6

Skuteczne wystąpienia publiczne

5

Finanse dla nieﬁnansistów

Narzędzie informatyczne w tworzeniu multimediów
(przegląd technologii i narzędzi multimedialnych
graﬁka/zdjęcia/rzeczywistość wirtualna)

6

6

Narzędzia informatyczne w obróbce
i przygotowaniu materiałów video

5

5

Bazy gotowych zasobów multimedialnych:
rodzaje i zasady użytkowania (stocki)

2

2

Przeszukiwanie zasobów Internetu (Protokoły
i usługi Internetu, użyteczne narzędzia.
Wyszukiwanie informacji tekstowych
i multimedialnych.)

5

Bazy danych – podstawy projektowania

5

5

5

10

10

10

10

Bazy danych – poziom zaawansowany (SQL)
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8

Systemy zarządzania treścią

8

Podstawy obsługi sharepoint'a

5

Systemy wspomagania pracy grupowej **

5

5
5

Systemy zarządzania procesami pracy **

5

Narzędzia zarządzania wiedzą **

2,5

Narzędzia IT wspomagające proces kształcenia

2,5

Zdrowie i czynniki je warunkujące

10

Edukacja zdrowotna - jej cele, metody
i formy realizacji

10

Podstawy animacji społeczno-kulturalnej

Projektowanie działań animacyjnych na
potrzeby parków rozrywki/kultury

10

Systemy zarządzania wiedzą zalożenia i
projektowanie

Rynek edukacyjny w Polsce

5

Proces projektowania dydaktycznego (cele
kształcenia, treści, proces kształcenia, metody,
formy, środki, kontrola) **

10

Nowoczesne metody dydaktyczne
w tym stosowanie gier w nauczaniu
Pedagogiczne i psychologiczne podstawy
procesu uczenia się

5

5
10

10

5

5

5

5

5

5

5

Podstawy metodyki edukacji zdalnej**

5

Zarządzanie projektem planowanie projektu

7

Zarządzanie projektem - realizacja projektu

5

Zarządzanie zespołem wirtualnym (organizacja spotkań,
zasady prowadzenia dialogu, funkcjonowanie jednostek
w sytuacjach zadaniowych,
procesy grupowe, motywowanie) **

15
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SUMA

28

61

37 52,5 55

58

68

35 39,5

Rozszerzona

Co mówią liczby część 1

10

10
10

Co mówią liczby część 2

10

Przeszukiwania zasobów internetu
- zaawansowane

10

Bazy danych SQL

10

Konﬁguracja paltform e-learningowych

10

Zaufanie i bezpieczeństwo w sieci

5

5

Edukator zdrowia - dodatkowe
kursy zawodowe (higiena)

10

Dietetyka

10

Podstawy metodyki edukacji zdalnej

5

Specyﬁkacja systemów informatycznych

5

Komunikowanie się w organizacji

5

Autoprezentacja w sieci

5

Podstawy obsługi sharepointa

10

Podstawy metodyki edukacji zdalnej

5

10

Systemy zarządzania procesami pracy **

5

Narzędzia IT wspomagające proces kształcenia

2,5

Narzędzie informatyczne w tworzeniu multimediów
(przegląd technologii i narzędzi multimedialnych
graﬁka/zdjęcia/rzeczywistość wirtualna)

6
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Narzędzia informatyczne w obróbce i
przygotowaniu materiałów video

5

Bazy gotowych zasobów multimedialnych:
rodzaje i zasady użytkowania (stocki)

2

Proces projektowania dydaktycznego

10

Specyﬁkacja systemów informatycznych zamawianie rozwiązań informatycznych pod
określone potrzeby i problemy

5

Sieć lokalna - korzystanie, tworzenie i
konﬁgurowanie - podstawy

5

Odbiór i wdrażanie systemów informatycznych

5

Zarządzanie zespołem wirtualnym (organizacja spotkań,
zasady prowadzenia dialogu, funkcjonowanie jednostek
w sytuacjach zadaniowych, procesy grupowe,
motywowanie) **

15

Zarządzanie projektem planowanie projektu

7

Zarządzanie projektem - realizacja projektu

5

Zarządzanie zasobami ludzkimi - systemy
motywacyjne

5

Podstawowe techniki rozwiązywania problemów

5

Symulacja i optymalizacja

5

ABC kreatywności

5

Podejmowanie decyzji – ryzyko i błędy poznawcze

5

Jak racjonalnie podejmować decyzje?

5

SUMA

25

62

0

15

25

30 42,5 30

Kurs obligatoryjny

Kurs specjalistyczny

Kurs związany z rolą

Kurs zaawansowanych
technologii informatycznych

23
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PRZYKŁAD PRAKTYCZNY – NOWE ŚCIEŻKI
Specjalista ds.
komunikacji
internetowej

Specjalista ds.
marketingu

Specjalista ds.
SEM/SEO

HTML - kurs podstawowy

X

X

X

HTML - kurs zaawansowany

X

CMS - kurs podstawowy

X

CMS - kurs zaawansowany

X

Asystent
administracyjny
z językiem
obcym

X

X

CSS - kurs podstawowy

X

CSS - kurs zaawansowany

X

GIMP - kurs podstawowy

Analityk
biznesowy

X

GIMP - kurs zaawansowany
PHOTOSHOP - kurs podstawowy

X

X

PHOTOSHOP - kurs zaawansowany
Access

X

X

Power Point

X

X

X

Excel - kurs podstawowy

X

X

X

X

X

Excel - kurs zaawansowany
Google Adwords

X

X

X
X

Google Analytics
Analiza kampanii marketingowych

X

Tworzenie tekstów reklamowych

X
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Specjalista ds.
komunikacji
internetowej

Specjalista ds.
marketingu

Pozycjonowanie stron internetowych
eCommerce

Specjalista ds.
SEM/SEO

Analityk
biznesowy

Asystent
administracyjny
z językiem
obcym

X
-

X

SQL - kurs podstawowy

X

SQL - kurs zaawansowany

X
X

Przeprowadzanie analiz

Bazy gotowych zasobów
multimedialnych: rodzaje i zasady
użytkowania (stocki)

X

X

ABC kreatywności

X

X
X

Przeszukiwanie zasobów internetu

X

HTML - kurs zaawansowany
CMS - kurs zaawansowany

X

GIMP - kurs podstawowy
GIMP - kurs zaawansowany

X

X

X

X

PHOTOSHOP - kurs podstawowy
PHOTOSHOP - kurs zaawansowany
Excel - kurs podstawowy

X

Excel - kurs zaawansowany

Kurs obligatoryjny

Kurs specjalistyczny

Kurs związany z rolą

Kurs zaawansowanych
technologii informatycznych
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Załącznik nr 1
(PRZYKŁADOWA) ANKIETA DOTYCZĄCA LOSÓW ZAWODOWYCH STUDENTA/ ABSOLWENTA*
Uprzejmie prosimy o wypełnienie poniższego kwestionariusza ankiety. Badania są anonimowe.
Odpowiedzi należy zaznaczyć poprzez wstawienie znaku „X” w stosownej rubryce.
1.

Czy obecnie pracujesz?
☐ Tak
☐ Nie
☐ Prowadzę działalność

2.

Gdzie aktualnie jesteś zatrudniony/-a (prowadzisz działalność)?

3.

W miejscu studiowania

☐

Poza miejscem studiowania(gdzie?)....................................................................

☐

Jak długo szukałeś/-aś pierwszej pracy? (pytanie skierowane do osób zatrudnionych)
Do 1 miesiąca

☐

W ciągu 2-3 miesięcy

☐

W ciągu 4-6 miesięcy

☐
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Załącznik nr 2
PRZYKŁADOWA ANKIETA DOTYCZĄCA OCENY EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
(poniższe efekty są przykładowe, ankietę należy dostosować do własnych potrzeb poprzez wpisanie
efektów realizowanych dla danego kierunku studiów)
Uprzejmie prosimy o wypełnienie poniższego kwestionariusza ankiety. Badania są anonimowe.
Odpowiedzi należy zaznaczyć poprzez wstawienie znaku „X” w stosownej rubryce.

a)
b)
c)

Oceń według poniższej skali na ile efekty kształcenia uzyskane w toku studiów z Twojego punktu
widzenia są na odpowiednim poziomie.
Zbyt niski poziom
Odpowiedni poziom
Wysoki poziom

1.

Zna elementarną terminologię używaną w pedagogice i rozumie jej źródła oraz zastosowania w
obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych
☐ Zbyt niski poziom
☐ Odpowiedni poziom
☐ Wysoki poziom

2.

Ma elementarną wiedzę o miejscu pedagogiki w systemie nauk oraz o jej przedmiotowych i
metodologicznych powiązaniach z innymi dyscyplinami naukowymi, z zastosowaniem do wybranego
modułu specjalnościowego
☐ Zbyt niski poziom
☐ Odpowiedni poziom
☐ Wysoki poziom

3.

Ma uporządkowaną wiedzę na temat wychowania i kształcenia, jego filozoficznych, społecznokulturowych, historycznych, biologicznych, psychologicznych i medycznych podstaw
☐ Zbyt niski poziom
☐ Odpowiedni poziom
☐ Wysoki poziom

4.

Zna wybrane koncepcje człowieka: filozoficzne, psychologiczne i społeczne stanowiące teoretyczne
podstawy działalności pedagogicznej
☐ Zbyt niski poziom
☐ Odpowiedni poziom
☐ Wysoki poziom
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Załącznik nr 3
(PRZYKŁADOWA) ANKIETA DOTYCZĄCA OCENY EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA ABSOLWENTÓW
(poniższe efekty są przykładowe, ankietę należy dostosować do własnych potrzeb poprzez wpisanie
efektów realizowanych dla danego kierunku studiów)
Uprzejmie prosimy o wypełnienie poniższego kwestionariusza ankiety. Badania są anonimowe.
Odpowiedzi należy zaznaczyć poprzez wstawienie znaku „X” w stosownej rubryce.

a)
b)
c)

Oceń na podstawie swoich doświadczeń z rynkiem pracy na ile uzyskane w toku studiów efekty
kształcenia (wiedza i umiejętności) są wymagane przez pracodawców, z którymi się do tej pory
zetknąłeś/zetknęłaś:
Kompetencja niewymagana przez pracodawców
Kompetencja wymagana przez pracodawców
Kompetencja wymagana przez pracodawców na wyższym poziomie niż kształcony w toku studiów

1.

Zna elementarną terminologię używaną w pedagogice i rozumie jej źródła oraz zastosowania w
obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych
☐ Kompetencja niewymagana przez pracodawców
☐ Kompetencja wymagana przez pracodawców
☐ Kompetencja wymagana przez pracodawców na wyższym poziomie niż kształcony w toku studiów

2.

Ma elementarną wiedzę o miejscu pedagogiki w systemie nauk oraz o jej przedmiotowych i
metodologicznych powiązaniach z innymi dyscyplinami naukowymi, z zastosowaniem do wybranego
modułu specjalnościowego
☐ Kompetencja niewymagana przez pracodawców
☐ Kompetencja wymagana przez pracodawców
☐ Kompetencja wymagana przez pracodawców na wyższym poziomie niż kształcony w toku studiów

3.

Ma uporządkowaną wiedzę na temat wychowania i kształcenia, jego filozoficznych, społecznokulturowych, historycznych, biologicznych, psychologicznych i medycznych podstaw
☐ Kompetencja niewymagana przez pracodawców
☐ Kompetencja wymagana przez pracodawców
☐ Kompetencja wymagana przez pracodawców na wyższym poziomie niż kształcony w toku studiów

4.

Zna wybrane koncepcje człowieka: filozoficzne, psychologiczne i społeczne stanowiące teoretyczne
podstawy działalności pedagogicznej
☐ Kompetencja niewymagana przez pracodawców
☐ Kompetencja wymagana przez pracodawców
☐ Kompetencja wymagana przez pracodawców na wyższym poziomie niż kształcony w toku studiów
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Załącznik nr 4
(PRZYKŁADOWA) ANKIETA DOTYCZĄCA OCENY EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA PRACODAWCÓW
(poniższe efekty są przykładowe, ankietę należy dostosować do własnych potrzeb poprzez wpisanie
efektów realizowanych dla danego kierunku studiów)
Uprzejmie prosimy o wypełnienie poniższego kwestionariusza ankiety. Badania są anonimowe.
Odpowiedzi należy zaznaczyć poprzez wstawienie znaku „X” w stosownej rubryce.
Oceń na podstawie swojego doświadczenia na ile uzyskane w toku studiów efekty kształcenia
(wiedza i umiejętności) odpowiadają Twoim potrzebom jako pracodawcy:
a)
b)
c)

Kompetencja nie jest przeze mnie wymagana
Kompetencja na odpowiednim poziomie
Kompetencja na zbyt niskim poziomie

1.

Zna elementarną terminologię używaną w pedagogice i rozumie jej źródła oraz zastosowania w
obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych
☐ Kompetencja nie jest przeze mnie wymagana
☐ Kompetencja na odpowiednim poziomie
☐ Kompetencja na zbyt niskim poziomie

2.

Ma elementarną wiedzę o miejscu pedagogiki w systemie nauk oraz o jej przedmiotowych i
metodologicznych powiązaniach z innymi dyscyplinami naukowymi, z zastosowaniem do wybranego
modułu specjalnościowego
☐ Kompetencja nie jest przeze mnie wymagana
☐ Kompetencja na odpowiednim poziomie
☐ Kompetencja na zbyt niskim poziomie

3.

Ma uporządkowaną wiedzę na temat wychowania i kształcenia, jego filozoficznych, społecznokulturowych, historycznych, biologicznych, psychologicznych i medycznych podstaw
☐ Kompetencja nie jest przeze mnie wymagana
☐ Kompetencja na odpowiednim poziomie
☐ Kompetencja na zbyt niskim poziomie

4.

Zna wybrane koncepcje człowieka: filozoficzne, psychologiczne i społeczne stanowiące teoretyczne
podstawy działalności pedagogicznej
☐ Kompetencja nie jest przeze mnie wymagana
☐ Kompetencja na odpowiednim poziomie
☐ Kompetencja na zbyt niskim poziomie
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Załącznik nr 5
Nazwa stanowiska

Specjalista ds. Marketingu

Analityk biznesowy

Źródło danych

Portal pracy

Portal pracy

Wymagania obligatoryjne

Znajomość HTML

Zaawansowana znajomość
Excela

Znajomość Photoshopa

Znajomość Power Pointa

Znajomość Power Pointa

Znajomość Accesa

Znajomość Excela

Znajomość SQL

Znajomość Google Adwords
Umiejętność przeprowadzania
analizy kampanii
marketingowych
Umiejętność tworzenia testów
marketingowych

Wymagania dodatkowe

Znajomość Accesa
Znajomość GIMPA
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Załącznik nr 6
(PRZYKŁADOWY) ZESTAW PYTAŃ SKIEROWANY DO PRACODAWCÓW

1.

Czy w ramach prowadzonych rekrutacji poszukujesz osób o profilu podobnym do tego, który kształci
uczelnia? (jeśli pracodawca nie ma wiedzy, należy doprecyzować profil absolwenta)

2.

Jakie aktualnie posiadasz wakaty?

3.

Jakie są wymagania w stosunku do kandydatów w ramach powyższych wakatów?

4.

Które z wymagań są niezbędne, a które opcjonalne?

5.

Jakich kompetencji Twoim zdaniem brakuje kandydatom?

6.

Jakie wakaty planujesz w ciągu najbliższych 12 miesięcy?

7.

Jakie są wymagania w stosunku do kandydatów w ramach powyższych wakatów?

8.

Które z wymagań są niezbędne, a które opcjonalne?

9.

Jakich kompetencji Twoim zdaniem brakuje kandydatom?
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Załącznik nr 7
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Załącznik nr 8

Ankieta dla twórców kursów
(Zaznacz właściwe)
1.

Jestem:
☐ Wykładowcą(pomiń pytanie 4)
☐ Praktykiem(idź do pytania 4)

2.

Jestem Wykładowcą i w okresie ostatnich 2 lat przynajmniej przez 1 semestr prowadziłem/am na
uczelni wyższej przedmioty w jednym z następujących obszarów wiedzy (ankietę należy ewentualnie
dostosować tj. zweryfikować obszary w ramach których będą zamawiane kursy):
☐ Obszar związany z Internetem, technologiami informatycznymi i teleinformacyjnymi
☐ Obszar związany z ochroną zdrowia
☐ Obszar związany z turystyką, rozrywką i rekreacją
☐ Obszar związany z edukacją
☐ Obszar zarządzania wiedzą
☐ Obszar związany z multimediami
☐ Obszar organizacji i planowania projektów
☐ Obszar związany z rozwojem przedsiębiorczości
☐ Inne, jakie? .............................................................................................................................

3.

Posiadam doświadczenie praktyczne w wykładanym przeze mnie obszarze (proszę uzupełnić o
informację dotyczące doświadczenia praktycznego tj. uczestnictwo w projektach, praca w firmie)
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................

4.

Jestem Praktykiem i moja praca i doświadczenie zawodowe związane jest z jednym z następujących
obszarów wiedzy:
☐ Obszar związany z Internetem, technologiami informatycznymi i teleinformacyjnymi
☐ Obszar związany z ochroną zdrowia
☐ Obszar związany z turystyką, rozrywką i rekreacją
☐ Obszar związany z edukacją
☐ Obszar zarządzania wiedzą
☐ Obszar związany z multimediami
☐ Obszar organizacji i planowania projektów
☐ Obszar związany z rozwojem przedsiębiorczości
☐ Inne, jakie?
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5.

Doświadczenie w tworzeniu kursów zdalnych - jestem osobą, która w ciągu ostatnich 2 lat:
Prowadziła min 4 różne kursy
☐ Prowadziła od 2 do 3 różnych kursów
☐ Prowadziła 1 kurs
☐ Nie prowadziła żadnego kursu

6.

Doświadczenie w obsługiwaniu platform LMS
☐ Dwie platformy typu LMS
☐ Jedna platforma typu LMS
☐ Nie mam doświadczenia w obsługiwaniu platformy typu LMS.
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Załącznik nr 9
Proponowane pytania do ankiety ewaluacyjnej ścieżki
Kwestionariusz ankiety dla uczestników ścieżek opracowanych przez HR

Ankieta część E
1.

Czy Twoim zdaniem dobór tematów do ścieżki …….........................….. jest dobry (tj. czy wiedza
i umiejętności będą faktycznie przydatne do wykonywania tego zawodu)?

2.

Czy zawartość merytoryczna ścieżki…….........................…..jest wystarczająca, tj. nie zabrakło
kursów o tematyce, która Twoim zdaniem powinna znaleźć się w programie ścieżki?

3.

Jeżeli, Twoim zdaniem ścieżka powinna zostać uzupełniona o kursy o innej tematyce, to jakie
to są tematy?

4.

Które kursy Twoim zdaniem niezbędne z punktu widzenia wykonywania pracy na
stanowisku …….........................….., a które powinny być na liście kursów opcjonalnych?

5.

Twoim zdaniem
☐Ścieżka jest dobrze skonstruowana pod względem czasu
☐Ścieżka jest za długa – tj. powinna mieć mniej kursów albo podział na podstawową i rozszerzoną
☐Ścieżka jest za krótka – brakuje różnych kursów które powinny się na niej znaleźć
☐Ścieżka nie jest za długa ale wymieniłbym niektóre kursy na inne (jeśli tak to jakie tj które byś
usunął a które dodał)

6.

Ile czasu byłbyś w stanie poświęcić tygodniowo na uczestnictwo w ścieżce?
☐Do 2 godzin tygodniowo
☐Od 3 do 5 godzin tygodniowo
☐Od 6 do 10 godzin tygodniowo
☐Powyżej 10 godzin tygodniowo

7.

Które kursy z dostępnych w ramach ścieżki zrealizowałeś/łaś?

.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
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8.

Jeżeli, nie zrealizowałeś wszystkich dostępnych kursów, wskaż przyczyny (możesz oznaczyć
więcej niż jedną odpowiedź):
☐Brak czasu
☐Rozpocząłem, ale było zbyt trudne
☐Nie widziałem związku z zawodem ………..............................................................................
☐Nie ten czas (np. wakacje)
☐Problemy z platformą
☐Jakość kursów
☐Tematyka kursów
☐Zmieniły mi się priorytety życiowe (np. przełożyłem kształcenie na później)
☐Jednak nie będę chciał być ………...............................................
☐Inne (jakie?) ………..............................................................................

9.

Co by było dodatkową motywacją do uczestniczenia w ścieżce?
☐Systemy przypominania
☐Moderacja
☐Praca w grupie
☐Webinaria z przedstawicielami zawodu
☐Inne(jakie?) ………......................................................................................................................

10. Czy gdybyś miał wybrać jeszcze raz to:
☐Wybrałbym znowu nauczanie zdalne
☐Wybrałbym inny typ nauczania np.:
☐Staż w firmie
☐
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12. Czy zaproponowana kursy …...........…..............................................….. spełniły Twoje
oczekiwania pod kątem (ocena dla każdego kursu):
☐Tematyki
☐Zawartości merytorycznej
☐Długości (ilość czasu jaki należy poświęcić na naukę)
☐Dopasowania (przydatność) do bieżących potrzeb rynku pracy
☐Dopasowania do wymogów mojego obecnego stanowiska pracy
☐Szans na zmianę pracy po zakończeniu kursu
☐Szans na większe wynagrodzenie po zakończeniu kursu
☐Dopasowania do indywidualnie założonego planu dokształcania
☐Atrakcyjności pod kątem formy nauczania
☐Jakości przygotowania kursu
13. Czego zabrakło w kursie/kursach, które nie spełniły Twoich oczekiwań?
(pytanie otwarte dla każdego kursu)
..................................................................................................................................................................
Ankieta część G
14. Czy przystępując do ścieżki Twoim celem było
☐Znalezienie pracy
☐Znalezienie nowej pracy (pytanie dodatkowe o stanowisko na jakim respondent pracuje obecnie)
☐Poszerzenie kompetencji w celu uzyskania lepszej pozycji w obecnej pracy (pytanie dodatkowe o
stanowisko na jakim respondent pracuje obecnie)
15. Czy uzupełniłaś/uzupełniłeś swoje CV o nowe kompetencje pozyskane w ramach ścieżki?
16. Czy dołączysz Certyfikat ukończenia ścieżki do CV?
17. Czy dzięki uczestnictwo w ścieżce udało Ci się zmienić swoją sytuację na rynku pracy?
(pytanie otwarte w jaki sposób) (Tak – przejście do kolejnego pytania/Nie przejście do
pytania nr 19)
18. Które z kompetencji zadecydowały o możliwości dokonania zmiany (przejście do pytania nr
22). W przypadku osób, które jeszcze nie zmieniły swojej sytuacji na rynku pracy:
19. Czy planujesz wysłać CV do pracodawców, których dotychczas nie brałeś/brałaś pod uwagę?
(pytanie otwarte do jakich)
20. Które z kompetencji, które zdobyłeś/zdobyłaś będą Twoim zdaniem kluczowe w znalezieniu
nowej pracy/awansie na wyższe stanowisko?
21. Czy Twoim zdaniem w wyniku ukończenia ścieżki zawodowej ……….. masz większe szanse na
znalezienie pracy na stanowisku …………..?
22. Czy gdybyś miał możliwość zapisania się na jeszcze jedną ścieżkę zawodową zrobiłbyś
/zrobiłabyś to?
23. Na jaką ścieżkę chciałabyś/chciałbyś się zapisać?
24. Czy utworzyłeś/aś własną ścieżkę kształcenia? (jeśli tak – przejdź do pytania 25, jeśli nie do
pytania nr 26))
25. Czy zawarte na platformie kursy umożliwiły Ci utworzenie zaplanowanej ścieżki (jeśli nie to
jakich kompetencji zabrakło)
26. Czy planujesz utworzyć taką ścieżkę? (pytanie dodatkowe jakie kompetencje
chciałbyś/chciałabyś na niej umieścić)
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Proponowane pytania do ankiety ewaluacyjnej kursu realizowanego poza ścieżką
Kwestionariusz ankiety dla uczestników kursów
Chcemy poznać Twoje zdanie na temat kursu, który właśnie zakończyłeś. Oceń następujące elementy:
Ankieta część A
1.

Czy tematyka kursu w którym uczestniczyłeś była Twoim zdaniem odpowiednia?
☐Tematyka kursu w znacznym stopniu rozmijała się z moimi oczekiwaniami – poruszane
zagadnienia nie odpowiadały mi ani co do zakresu ani poziomu zaawansowania.
☐Tematyka kursu była jedynie w niewielkim stopniu zgodna z moimi oczekiwaniami (szereg
tematów wykraczał poza moje potrzeby a innych zdecydowanie brakowało) (jakie były nadmiarowe
a jakich brakowało?)
☐Tematyka kursu w umiarkowanym stopniu była dostosowana do moich potrzeb (kurs był na
odpowiednim poziomie zaawansowania ale brakowało szeregu zagadnień) (jakich?)
☐Poruszane tematy w większości były przydatne, jednak poziom zaawansowania nie był
odpowiedni (za wysoki/niski)
☐Tematyka kursu została bardzo dobrze dostosowana do moich potrzeb i wyobrażeń zarówno co
do zakresu jak i poziomu zaawansowania

2.

Czy kurs, w którym uczestniczyłeś wydał Ci się interesujący?
☐kurs w ogóle nie był interesujący, a jego ukończenie wymagało ode mnie bardzo dużej
samodyscypliny
☐kurs nie był interesujący, a jego ukończenie wymagało ode mnie samodyscypliny
☐kurs był średnio interesujący
☐kurs był interesujący i to ułatwiło mi jego ukończenie
☐kurs był bardzo interesujący i to istotnie wpłynęło na jego pozytywne ukończenie
Ankieta część B

3.

Czy kurs, w którym uczestniczyłeś/-aś wydał Ci się czytelny (treści kursu były podane w
sposób zrozumiały)?
☐kurs w ogóle nie był czytelny
☐kurs nie był czytelny
☐kurs był średnio czytelny
☐kurs był czytelny
☐kurs był bardzo czytelny
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4.

Czy sposób przekazywania treści jest Twoim zdaniem odpowiedni względem omawianych
zagadnień? (1 Sposób przekazywania treści jest nieadekwatny do tematu, 5 Sposób
przekazywania treści jest dobrze dostosowany do tematu)
☐1
☐2
☐3
☐4
☐5

5.

W jakim stopniu kurs uporządkował materiał stanowiący jego treść? (1 Chaos, brak związku
miedzy kolejnymi slajdami; 5 cały materiał był logicznie uporządkowany)
☐1
☐2
☐3
☐4
☐5

6.

Jaki był stopień trudności/przystępności tego kursu? (1 Za trudny/mało przystępne treści; 3 poziom zajęć odpowiadał mi zupełnie; 5 za łatwy/zbyt elementarne treści)
☐materiał był zdecydowanie za trudny
☐materiał był za trudny
☐poziom trudności zupełnie mi odpowiadał
☐materiał był zbyt łatwy (na zbyt podstawowym poziomie)
☐materiał był zdecydowanie zbyt łatwy (na bardzo podstawowym poziomie)

7.

Oceń materiały kursu pod względem proporcji między teorią a praktyką: (1 Tylko teoria - za
mało praktycznych problemów; 3 - proporcje były właściwe; 5 Tylko praktyka (za mało
merytorycznych treści)
☐Tylko teoria – za mało praktycznych problemów
☐Trochę za dużo teorii w stosunku do zagadnień praktycznych
☐Odpowiednia proporcja między teorią a praktyką
☐Trochę za mało teorii
☐Zdecydowanie zbyt mało teorii a za dużo praktycznych przykładów

8.

Jak oceniasz długość kursu?
☐kurs był zdecydowanie za krótki
☐kurs był za krótki
☐kurs był optymalny pod względem długości
☐kurs był za długi
☐kurs był zdecydowanie za długi
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UWAGA – tu należy najpierw (tj przed pytaniem 9 i 10) zapytać czy uczestnik brał udział w innych formach
dokształcania zawodowego (np. kursy zdalne, stacjonarne) Jeśli tak to w jakich …. A potem zapytać o
porównanie z naszymi kursami. W przypadku braku doświadczeń należy przejść do pytania 11.
9.

Jak oceniasz efektywność kursu na tle innych znanych Ci form dokształcania zawodowego?
(Jak oceniasz m.in. Twój nakład pracy w trakcie kursu w stosunku do uzyskanych efektów,
jakie przyniósł Ci kurs?)
☐kurs ten jest zdecydowanie za mało efektywny
☐kurs ten jest mało efektywny na tle innych znanych mi form dokształcania zawodowego
☐kurs ten jest efektywny podobnie jak inne znane mi formy dokształcania zawodowego
☐kurs ten jest bardziej efektywny od innych znanych mi form dokształcania zawodowego
☐kurs ten jest zdecydowanie bardziej efektywny od innych znanych mi form dokształcania
zawodowego

10. Jak oceniasz użyteczność kursu (dostosowanie do Twoich specyficznych potrzeb) na tle
innych znanych Ci form dokształcania zawodowego? (Jak oceniasz m.in. dostosowanie kursu
do Twoich potrzeb i oczekiwań np. w zakresie możliwości optymalnego wykorzystania
Twojego czasu, możliwości uczenia się w specyficznych miejscach i sytuacjach itp. ?)
☐kurs ten jest zdecydowanie za mało użyteczny
☐kurs ten jest mało użyteczny na tle innych znanych mi form dokształcania zawodowego
☐kurs ten jest użyteczny podobnie jak inne znane mi formy dokształcania zawodowego
☐kurs ten jest bardziej użyteczny od innych znanych mi form dokształcania zawodowego
☐kurs ten jest zdecydowanie bardziej użyteczny od innych znanych mi form dokształcania
zawodowego
11. Jako oceniasz organizację treści w kursie?
a) Zawartość kursu jest podzielona na odpowiednio małe fragmenty – lekcje i ekrany (1
zdecydowanie się nie zgadzam, 5 zdecydowanie się zgadzam)
☐1
☐2
☐3
☐4
☐5
b) Struktura kursu jest czytelna (1 zdecydowanie się nie zgadzam, 5 zdecydowanie się
zgadzam
☐1
☐2
☐3
☐4
☐5
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c. Uczestniczący w kursie otrzymują wystarczającą informację zwrotną (1 zdecydowanie się
nie zgadzam, 5 zdecydowanie się zgadzam)
☐1
☐2
☐3
☐4
☐5
d. Każdy główny element tematyczny kursu jest zakończony odpowiednim podsumowaniem
(1 zdecydowanie się nie zgadzam, 5 zdecydowanie się zgadzam)
☐1
☐2
☐3
☐4
☐5
e. Jak oceniasz ilość zastosowanych w kursie elementów multimedialnych?
☐1 było zdecydowanie za mało elementów multimedialnych
☐2 było zbyt mało elementów multimedialnych
☐3 była odpowiednia ilość materiałów multimedialnych
☐4 było trochę za dużo elementów multimedialnych
☐5 było zdecydowanie za dużo elementów multimedialnych

Czy masz jakieś sugestie/propozycje dotyczące wprowadzenia zmian merytorycznych (zawartość treści
kursów) i / lub metodycznych (sposób i forma organizacji kursu) w kolejnych edycjach kursu ?
Uwagi/sugestie dotyczące zawartości merytorycznej kursu:
☐Nie widzę potrzeby wprowadzenia zmian
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................

Uwagi dotyczące metodyki kursu (sposobu i formy organizacji kursu)
☐Nie widzę potrzeby wprowadzenia zmian
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
Kursy o jakiej tematyce powinny Twoim zdaniem pojawić się na platformie?
Jeśli wymieniłeś/aś kursy z których chciałbyś/abyś korzystać nakreśl ogólnie zakres tematyczny dla każdego z
nich.
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
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Ankieta część C
Aspekty organizacyjno-techniczne
1.

Korzystanie z kursu nie wymaga dużych zdolności motorycznych (tj. nie ma potrzeby klikania
w zbyt małe elementy) (1 zdecydowanie się nie zgadzam, 5 zdecydowanie się zgadzam)
☐1
☐2
☐3
☐4
☐5

2.

Jakość techniczna materiałów multimedialnych jest odpowiednia ( 1 zdecydowanie się nie
zgadzam, 5 zdecydowanie się zgadzam)
☐1
☐2
☐3
☐4
☐5

3.

Narracja jest czytelna i łatwa w zrozumieniu ( 1 zdecydowanie się nie zgadzam, 5
zdecydowanie się zgadzam)
☐1
☐2
☐3
☐4
☐5

4.

Jak oceniasz czas pobierania kursu ? (1 czas pobierania kursu jest zdecydowanie za długi, 5
kurs jest pobierany bardzo szybko)
☐1
☐2
☐3
☐4
☐5

5.

Nie miałem problemu z odbiorem kursu w użytkowanej przeglądarce (1 zdecydowanie się nie
zgadzam, 5 zdecydowanie się zgadzam)
☐1
☐2
☐3
☐4
☐5
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6.

Czy napotkałeś/aś jakieś problemy techniczne w trakcie kursu? Jeśli tak to jakie?
☐Nie doświadczyłem żadnych problemów technicznych
..................................................................................................................................................................

7.

Czy masz jakieś sugestie/propozycje dotyczące wprowadzenia zmian w doborze, jakości i
sposobie udostępniania multimediów (grafik, animacji, filmów, ścieżek dźwiękowych)
☐Nie widzę potrzeby wprowadzenia zmian
..................................................................................................................................................................

Ankieta część D
1.

Czy uważasz, że to czego nauczyłeś się na kursie przyda się w Twojej pracy zawodowej i / lub
w zmianie Twojej sytuacji na rynku pracy? (1 zdobyta wiedza/umiejętności w ogóle nie będą
mi przydatne, 5 - zdobyta wiedza/umiejętności będą bardzo przydatne)
☐1
☐2
☐3
☐4
☐5

2.

Czy uzyskane w kursie kompetencje umieścisz w swoim CV? Jeśli nie, to dlaczego?
☐Tak
☐Nie, ponieważ ................................................................................................................................................

3.

Na jakie stanowisko planujesz aplikować?
..................................................................................................................................................................

4.

Czy Twoim zdaniem w wyniku ukończenia kursu ……….. masz większe szanse na znalezienie
pracy na stanowisku na jakie planujesz aplikować?
..................................................................................................................................................................

5.

Które z kompetencji, które zdobyłeś/zdobyłaś będą Twoim zdaniem kluczowe w znalezieniu
pracy/nowej pracy/zmianie stanowiska?
..................................................................................................................................................................

6.

Czy gdybyś miał możliwość zapisania się na kolejny kurs zrobiłbyś /zrobiłabyś to?
..................................................................................................................................................................

7.

Na jaki kurs chciałabyś/chciałbyś się zapisać?
..................................................................................................................................................................
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