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Diagnozowanie kompetencji zawodowych w środowisku
pracy i edukacji
System diagnozowania kompetencji zawodowych oznacza zbiór konwencjonalnych
metod oraz informatycznych narzędzi umożliwiających identyfikację potrzeb rozwoju
zawodowego pracowników poprzez określanie luk kompetencyjnych, jakie wynikają ze
zmian w wymaganiach stanowisk pracy. Kompetencje rozumiane są jako wszechstronne
umiejętności i cechy psychofizyczne pracownika, umożliwiająca pomyślne wykonanie zadań
w określonych sytuacjach zawodowych, z wykorzystaniem posiadanych kwalifikacji,
uzyskanych w trybie edukacji formalnej, pozaformalnej i nieformalnej
Opracowany system informatyczny jest rozwiązaniem, które posiada zdolność do
gromadzenia, przetwarzania i analizy wymagań kompetencyjnych dla dowolnego zawodu
funkcjonującego w gospodarce. Należy zaznaczyć, że na rynku brak jest tego typu rozwiązań,
które z jednej strony stanowiłyby bazę wiedzy o zadaniach zawodowych, umiejętnościach i
kompetencjach wymaganych w realnym środowisku pracy, z drugiej zaś strony dawały
możliwość interakcji z rzeczywistymi kwalifikacji pracowników. Jest to szczególnie istotne
dla zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie, w tym planowania i tworzenia programów
dokształcania i doskonalenia zawodowego pracowników.
Gospodarka oparta na wiedzy i współczesny rynek pracy potrzebują instrumentów
wspierających rozwój zasobów ludzkich. Wsparciem takim może być zaprojektowany system
diagnozowania kompetencji, który stanowi innowacyjne narzędzie wspierające zarządzanie i
rozwój zasobów ludzkich w przedsiębiorstwie.
Zbudowany system informatyczny wpisuje się w ideę Europejskich Ram Kwalifikacji
(European Qualifications Framework – EQF) w uczeniu się przez całe życie, które stanowią
nowy sposób interpretowania kwalifikacji w całej Europie oraz punkt odniesienia do
tworzenia przejrzystych struktur kwalifikacji w każdym kraju. Opracowane narzędzie
informatyczne nawiązuje również do Krajowych Standardów Kwalifikacji Zawodowych oraz
Krajowego Systemu Kwalifikacji. W Polsce obecnie brak jest tego typu rozwiązań, które z
jednej strony stanowiłyby bazę wiedzy o zadaniach zawodowych, umiejętnościach i cechach
psychofizycznych wymaganych w realnym środowisku pracy, z drugiej zaś strony dawały
możliwość interakcji z rzeczywistymi kwalifikacjami i kompetencjami po to, aby tworzyć
plany i programy dokształcania i doskonalenia zawodowego pracowników.
Rezultaty osiągnięte w wyniku realizacji zadania „wpisują się” w Krajową Strategię
Kształcenia Ustawicznego, a w szczególności:
– wspierają przedsiębiorstwa w zakresie rozwoju zawodowego kadry poprzez ocenę
rzeczywistych kwalifikacji i kompetencji pracowników, w korelacji z wymaganiami
stanowisk pracy,
– pozwalają pracownikom (i kandydatom do pracy) ocenić względną wartość posiadanych
kwalifikacji i kompetencji z wykorzystaniem opisów standardów kwalifikacji
zawodowych oraz narzędzi informatycznych wspierających te procesy,
– umożliwiają organizatorom usług kształcenia i doskonalenia zawodowego tworzenie
oferty usług edukacyjnych w korelacji z wymaganiami gospodarki oraz prognozami
zapotrzebowania na nowe umiejętności, kwalifikacje i kompetencje.
W oparciu o kryterium najczęściej stosowanych metod i narzędzi badawczych w
procesie diagnozowania kompetencji zawodowych przeprowadzono ich pogłębioną analizę i
określono przydatność z punktu widzenia:
•
pracownika posiadającego określone wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
•
grupy pracowników (np. kadra zarządzająca, mechanicy, operatorzy, pracownicy obsług
itp.);
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•

przedsiębiorstwa, jako organizacji prowadzącej określoną działalność.
Pod uwagę wzięto również następujące kryteria pomocnicze:
−
koszty zastosowania danej metody,
−
nieskomplikowany mechanizm proceduralny związany z wdrożeniem metody,
−
łatwość stosowania metody dla różnych grup odbiorców (specyfika branży lub sektorów
przemysłu),
−
dopasowanie do potrzeb i oczekiwań potencjalnych klientów i zmieniających się
wymagań gospodarki.
Przedmiotem analizy były m.in. takie metody i narzędzia jak: wywiad bezpośredni,
badanie opinii znawców zawodów (np. mistrz w zawodzie, wybitny specjalista, ekspert itp.),
wywiad zogniskowany, badanie ankietowe z wykorzystaniem metodologii projektowania
standardów kwalifikacji zawodowych, metoda ekspertyz, metoda analizy funkcjonalnej
i zadaniowej, metody prognozowania tendencji zmian w zawodzie, techniki socjometryczne
(socjogram, obserwacja uczestnicząca), analizy wytworów pracy, testy przydatności
zawodowej, analiza wtórnych źródeł informacji (prasa branżowa, materiały promocyjne,
foldery, raporty, wyniki analiz, ekspertyzy, raporty), obserwacja procesów pracy (np.
„fotografia dnia pracy”), studium przypadku, arkusz diagnostyczny i inne.
Należy podkreślić, że trafny dobór metod i narzędzi jest niezmiernie istotny, aby
osiągnąć adekwatne do wymagań środowiska pracy wyniki określające luki kompetencyjne
pracowników oraz właściwy ich transfer w celu tworzenia oferty doskonalenia kompetencji
specjalistów dla innowacyjnych obszarów gospodarki.
Efekty przeprowadzonych analiz, w formie opisów metod i sprawdzonych
empirycznie narzędzi badawczych zostały przetransformowane do informatycznego systemu
(rys. 1), który umożliwia diagnozowanie kompetencji zawodowych, w tym monitorowanie
i ewaluację kompetencji pracowników.

Rys. 1. „System Monitoringu i Ewaluacji Kompetencji Pracowników” (strona główna)
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System diagnozowania kompetencji dla potrzeb gospodarki umożliwia monitorowanie
wymagań dotyczących kompetencji pracowników oraz określanie potrzeb szkoleniowych w
zawodach wysokiej szansy i zaawansowanych technologii, w tym w zawodach szkolnych
podległych resortowi gospodarki. System z jednej strony stanowi bazę wiedzy o zadaniach
zawodowych, umiejętnościach i cechach psychofizycznych wymaganych w realnym
środowisku pracy, z drugiej zaś strony daje możliwość interakcji z rzeczywistymi
kwalifikacjami i kompetencjami po to, aby tworzyć plany rozwoju oraz programy
dokształcania i doskonalenia zawodowego pracowników.
System informatyczny zapewnia możliwość testowania (ewaluacji) posiadanych
kompetencji pracowników oraz generowania raportów określających potrzeby szkoleniowe, z
ukierunkowaniem na doskonalenie wykonywania konkretnych zadań zawodowych,
umiejętności oraz kształtowania określonych cech psychofizycznych, z jakimi ma aktualnie
trudności osoba poddająca się samoocenie. Narzędziem umożliwiającym identyfikację
potrzeb szkoleniowych pracownika jest kwestionariusz ankiety, który jest udostępniany
użytkownikom w dwóch opcjach:
• Skróconej (wówczas proces testowania kompetencji jest ogólnodostępny dla
wszystkich nie zarejestrowanych użytkowników, wyłącznie w zakresie zadań
zawodowych wymaganych w zawodzie). W tym przypadku uzyskany wynik
testowania daje jedynie ogólny pogląd o poziomie kompetencji osoby dokonującej
samooceny. Ponadto osoba niezalogowana ma możliwość zapoznania się wraz z
możliwością wydruku katalogu kompetencji w danym zawodzie;
• Rozszerzonej
(wówczas proces testowania kompetencji jest dostępny dla
zarejestrowanych w systemie użytkowników i dotyczy wszystkich trzech składników
kompetencji, tj.: zadań zawodowych, umiejętności i cech psychofizycznych). W tym
przypadku uzyskujemy pogłębiony wynik testowania kompetencji i bardziej precyzyjne
określenie potrzeb szkoleniowych pracownika.
•

•
•
•
•

Opracowany system informatyczny zapewnia:
gromadzenie i aktualizację informacji (wiedzy) o wymaganiach w zakresie kwalifikacji
zawodowych w zawodach funkcjonujących w gospodarce, z koncentracją na zadania
zawodowe, umiejętności i cechy psychofizyczne właściwe dla zawodu. Na etapie
budowania prototypu systemu informatycznego w bazie danych są osadzane informacje, w
szczególności dla zawodów branży: mechanicznej, budowlanej, elektrycznej
i elektronicznej oraz informatycznej,
pozwala pracownikom (i kandydatom do pracy) ocenić względną wartość posiadanych
kwalifikacji i kompetencji,
poprawia możliwości pracodawców w zakresie rozwoju zawodowego kadry poprzez ocenę
rzeczywistych kwalifikacji pracownika, w korelacji z wymaganiami stanowisk pracy,
umożliwia placówkom edukacyjnym i szkoleniowym porównywanie zawartości własnej
oferty z wymaganiami gospodarki co do oczekiwań w zakresie kwalifikacji i kompetencji.
generowanie raportów z przeprowadzonych badań i rejestr logowań użytkowników
systemu.

Główne cechy charakteryzujące opracowaną aplikację pod względem
zaimplementowanych rozwiązań są następujące:
− w zakresie cech funkcjonalnych:
- modułowa architektura aplikacji, co powinno umożliwiać jej ewentualny dalszy
rozwój,
- minimalne wymagania dotyczące oprogramowania funkcjonującego w systemie
operacyjnym użytkownika,
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-

możliwości dostępu do bazy danych w dowolnym czasie i z dowolnego miejsca
niezależnie od wykorzystywanego systemu operacyjnego oraz konfiguracji sprzętowej
stacji roboczej użytkownika,
• w zakresie narzędzi informatycznych:
- zastosowanie standardu MySQL jako platformy systemu zarządzania relacyjnymi
bazami danych,
- wykorzystanie języka PHP do implementacji powyższego systemu informatycznego,
- wykorzystanie obiektowej biblioteki szablonów Smarty. System Smarty cechuje się
wysoką wydajnością dzięki kompilowaniu szablonów do postaci skryptów php,
a także wbudowanemu systemowi buforowania.
Do budowy aplikacji interfejsu użytkownika przyjęte zostały następujące założenia:
1. Dostęp w dowolnym czasie i z dowolnego miejsca poprzez przeglądarkę WWW bez
konieczności instalacji dodatkowego oprogramowania na stacjach roboczych
użytkowników.
2. Niezależność działania aplikacji od platformy stacji klienckich - dostęp do bazy jest
niezależny od tego, czy użytkownik korzysta z komputera klasy PC + MS Windows, ze
stacji roboczej Unix, czy też z Macintosha.
3. Dynamiczne generowanie stron WWW w odpowiedzi na żądania użytkownika.
4. Zastosowanie protokołu HTTP jako platformy transmisji danych do lub z bazy danych.
5. Zapewnienie skalowalności ze względu na fakt, że aplikacje internetowe obsługują
o wiele większe populacje użytkowników końcowych niż aplikacje klient/serwer.
Aplikacje internetowe muszą obsługiwać większą liczbę połączeń, co wymusza większą
skalowalność, wydajność, przepustowość oraz zarządzanie danymi.
6. Umieszczenie aplikacji na centralnym serwerze w celu ograniczenia kosztów eksploatacji,
usprawnienia zarządzania modułami aplikacji, optymalizacji usług sieciowych i
internetowych realizowanych na serwerze.
7. Zastosowanie standardów umożliwiających rozszerzalności aplikacji (dodawanie nowych
komponentów), łatwą pielęgnacyjność wykonanego intefejsu. Wykorzystanie w aplikacji
sprawdzonych technologii, dla których prognozowany jest dalszy rozwój, powinno
zagwarantować ewentualny rozwój aplikacji bez konieczności jej budowania od podstaw.
8. Zapewnienie bezpieczeństwa danych na poziomie:
• serwera bazy danych,
• dostępu do zasobów bazy danych w wyniku zastosowania procedur operacyjnych
kodowania i weryfikacji haseł użytkowników.
Na podstawie przyjętych założeń zaproponowano koncepcję aplikacji informatycznej
złożonej z centralnej bazy danych typu MySQL do implementacji której użyto skryptowego
języka PHP wraz z obiektową biblioteką szablonów Smarty. Zdalny dostęp do zasobów bazy
danych zapewnia protokół HTTP opracowanych na potrzeby sieci www. W obszarze
rozwiązań sprzętowych składowymi systemu są: komputer z zainstalowanym
oprogramowaniem APACHE wraz z obsługą języka skryptowego PHP w wersji 5 oraz
system zarządzania relacyjnymi bazami danych MySQL.
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Informacje o systemie informatycznym
Ze względu na swój charakter baza danych jest zlokalizowana na serwerze
internetowym pod adresem www.diagnozowaniekompetencji.pl. Aplikacja bazodanowa jest
ogólnodostępna dla wszystkich użytkowników z poziomu przeglądarki internetowej
komputera klasy PC podłączonego do sieci Internet.

Użytkownicy systemu
W projekcie systemu informatycznego użytkowników podzielono na cztery kategorie, którym
przydzielono odpowiednie uprawnienia:
−

administrator bazy danych, który tworzy i zarządza strukturą i obiektami bazy danych.
Posiada uprawnienia do tworzenia nowych branży, zawodów, zarządzania budową ankiet
i użytkownikami systemu oraz zasadami ich funkcjonowania.

−

operatorzy bazy danych, których zadaniem jest współpraca z bazą danych przy użyciu
aplikacji umożliwiających: wprowadzenie i aktualizację danych o wymaganiach
kwalifikacyjnych
w zawodach. Administrator wyznacza grupę ankiet w których tworzeniu będzie brał udział
określony operator. Operator w zakresie przypisanych ankiet będzie zgłaszał nowe
propozycje pytań testowych które jego zdaniem powinny wchodzić w skład danej ankiety
oraz określał współczynnik wagowy dla każdego z pytań. Po podsumowaniu wszystkich
głosowań operatorów na poszczególne pytania testowe ankiety uzyskuje się końcową
wypadkową wagę pytania. Jeżeli wypadkowa waga jest większa niż próg wagowy
wyznaczony przez administratora pytanie automatyczne dołączone zostaje do ankiety i
staje się widoczne dla wszystkich użytkowników systemu jako składowa ankiety biorąca
udział w testowaniu.

−

użytkownicy bazy danych, posiadają pełne uprawnienia do przeprowadzania badań
ankietowych bazując na końcowych pełnych i zatwierdzonych przez Operatorów i
Administratora pytaniach testowych i otrzymują po przeprowadzeniu badania
szczegółowy wynik testowania swoich kompetencji w ramach danego zawodu.

−

użytkownicy niezalogowani, posiadają ograniczone uprawnienia dostępu do ankiet w
ramach którym mogą przeprowadzać badania testowe. Uzyskują ograniczone
podsumowania wyników testowania.
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Podstawowe funkcje systemu
Użytkownicy systemu
Nowe zgłoszenie
Do funkcjonowania użytkownika w systemie niezbędne jest utworzenie osobistego konta
identyfikowanego unikalnym loginem i hasłem. Osoba która jest zainteresowana uzyskaniem
od administratora konta z odpowiednimi uprawnieniami jest zmuszona wypełnić formularz
zgłoszeniowy znajdujący się zakładce Monitoring kompetencji:

Ilustracja 1: menu aplikacji – Monitoring kompetencji

Formularz zgłoszeniowy powinien być uzupełniony o szczegółowe dane odnośnie instytucji /
eksperta:

Ilustracja 2: formularz zgłoszeniowy - monitoring kompetencji
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Jeżeli wszystkie niezbędne dane nie zostaną wprowadzone w formularzu zgłoszeniowym
zostanie wygenerowany komunikat. Jego treść wskazywać będzie na pola które nie zostały
wypełnione.

Ilustracja 3: komunikat o nie wypełnionych polach w formularzu zgłoszeniowym
Po wprowadzeniu wszystkich niezbędnych do wysłania formularza zgłoszeniowego danych
zostanie wygenerowany komunikat o tym że operacja została wykonana pomyślnie:

Ilustracja 4: Komunikat o poprawnym wysłaniu
zgłoszenia

Uwaga: Aby formularz został wyświetlony, niezbędna jest praca z włączoną obsługa
JavaScript.
Domyślne ustawienia przeglądarki uwzględniają obsługę JavaScript lecz jeśli obsługa
zostanie wyłączona przez użytkownika spowoduje to nie wyświetlenie formularza
zgłoszeniowego a na jego miejscu widoczny będzie komunikat.

Ilustracja 5: Komunikat o wyłączonej obsłudze JavaScript niezbędnej do
funkcjonowania aplikacji
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Po wysłaniu formularza zgłoszeniowego przez użytkownika, Administrator zostanie
poinformowany o nowym zgłoszeniu wiadomością e-mail.

Badania Ankietowe
Testowanie kompetencji

Ilustracja 6: Etapy prac nad ankietą

Użytkownik zalogowany jest ostatecznym odbiorcą badań ankietowych. Administrator
systemu kiedy przydzieli ankiecie status: aktywna, ankieta wchodzi w skład ankiet z których
użytkownicy maja możliwość przeprowadzać badania ankietowe swoich kompetencji.
Aby dokonać testowania, badania w zakresie danego zawodu należy wybrać zakładkę:
Testowanie kompetencji
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Następnie zostanie wyświetlona lista ankiet nad którymi pracę Operatorów i Administratora
zostały zakończone i status ankiety został ustawiony przez Administratora na aktywna (status:
aktywna).

Ilustracja 7: Zakładka testowanie kompetencji

Ilustracja 8: zawartość zakładki testowanie kompetencji

Po wybraniu nazwy zawodu przedstawionej na ilustracji 8 zostaje wyświetlona struktura
ankiety ilustracja 9.
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Ilustracja 9: Struktura badania ankietowego
Użytkownik który zalogował się do systemu posiada możliwość przeprowadzenia badania
ankietowego w całym jego zakresie. Posiada pełny dostęp do zadań zawodowych, cech
psychofizycznych i umiejętności. Podczas badania nie jest wymagane by podawał wszystkie
odpowiedzi na pytania testowe. Pytania, na które nie udzieli odpowiedzi zostaną
potraktowane jako odpowiedzi z wartością najniższą z możliwych odpowiadającą odpowiedzi
„Wcale nie potrafię”. Użytkownik otrzyma po użyciu przycisku Sprawdź kompetencje
ilustracja 10 szczegółowy raport odnośnie swoich kompetencji.
Użytkownik który nie posiada możliwości logowania do systemu może przeprowadzić
badanie tylko w zakresie zadań zawodowych i będzie musiał wypełnić wszystkie pytania
ankietowe by zostać zweryfikowanym.

Ilustracja 10: Przycisk sprawdzania kompetencji
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Wyszukiwanie kompetencji
Wyszukiwarka umożliwia odszukiwanie ankiet dla określonego zawodu w celu
testowania kompetencji.

Ilustracja 11: formularz wyszukiwania
Aby w wynikach wyszukiwania wyświetliła się szukana ankieta, należy wybrać z
powyższego formularza branże. Po wybraniu branży zostanie wyświetlona lista zawodów
jakie wchodzą w skład danej branży. Po wybraniu zawodu zostaje wyświetlona ankieta.
Kliknięcie na ankietę powoduje wyświetlenie danej ankiety.

Ewaluacja/Testowanie kompetencji
Informacje ogólne
Ewaluacja kompetencji jest procesem oceniania (wartościowania) rzeczywistych
kompetencji jakie posiada pracownik (lub kandydat do pracy) w korelacji z kompetencjami
wymaganymi w zawodzie i określonym w standardzie kwalifikacji zawodowych. Wgląd do
tych kompetencji jest możliwy z poziomu zakładki "Katalog kompetencji".
System informatyczny zapewnia możliwość testowania (ewaluacji) posiadanych kompetencji
pracowników oraz generowania raportów określających potrzeby szkoleniowe, z
ukierunkowaniem na doskonalenie wykonywania konkretnych zadań zawodowych,
umiejętności oraz kształtowania określonych cechy psychofizycznych, z jakimi ma aktualnie
trudności osoba poddająca się samoocenie.
Narzędziem umożliwiającym identyfikację potrzeb szkoleniowych pracownika jest
kwestionariusz samooceny w formie ankiety, która jest udostępniana użytkownikom w dwóch
opcjach:
• Skróconej

(wówczas proces testowania kompetencji jest ogólnodostępny dla wszystkich
nie zarejestrowanych użytkowników, wyłącznie w zakresie zadań zawodowych
wymaganych w zawodzie). W tym przypadku uzyskany wynik testowania daje jedynie
ogólny pogląd o poziomie kompetencji osoby dokonującej samooceny.

• Rozszerzonej

(wówczas proces testowania kompetencji jest dostępny dla
zarejestrowanych w systemie użytkowników i dotyczy wszystkich trzech składników
kompetencji, tj.: zadań zawodowych, umiejętności i cech psychofizycznych). W tym
przypadku uzyskujemy pogłębiony wynik testowania kompetencji i bardziej
precyzyjne określenie potrzeb szkoleniowych pracownika.

System informatyczny umożliwia zliczanie liczby uzyskanych punktów w zależności od
wyborów jakich dokonała osoba oceniając się wg przyjętej skali od 0 do 5.
Maksymalna liczba punktów to 100%, co oznacza że osoba oceniająca się dokonała wyborów
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na „5 - bardzo dobrze" we wszystkich punktach kwestionariusza ankiety testowej. W
zależności od liczby uzyskanych punktów przyjęto sześć poziomów kompetencji, co
odpowiada nw.:
1) 95-100% - Jesteś bardzo kompetentny, nie musisz aktualnie uzupełniać kwalifikacji (pod
warunkiem że nie było oceny „0").
2) 90-94% - Jesteś kompetentny, ale musisz dążyć do perfekcji (pod warunkiem że nie było
oceny „0").
3) 85-89% - Jesteś nadal kompetentny, ale powinieneś zaplanować uzupełnienie
kwalifikacji (pod warunkiem że nie było oceny „0").
4) 80-84% - Przestajesz być kompetentny i powinieneś w najbliższym czasie uzupełniać
kwalifikacje (dopuszczalna jest ocena „0").
5) 75-79% Twoje kompetencje przeżywają wyraźny kryzys, powinieneś niezwłocznie
uzupełniać kwalifikacje (dopuszczalna jest ocena „0")
6) Poniżej 75% - Jesteś niekompetentny i powinieneś niezwłocznie uzupełniać kwalifikacje
(dopuszczalna jest ocena „0"). Sprawdź jakie umiejętności i cechy psychofizyczne
powinieneś doskonalić.

Monitoring kompetencji
Informacje ogólne
Monitoring kompetencji polega na prowadzeniu cyklicznych przeglądów i aktualizacji
zadań zawodowych, umiejętności i cech psychofizycznych właściwych dla każdego z
zawodów zamieszczonego w bazie danych. Proces ten jest realizowany z udziałem
pracodawców, ekspertów z różnych dziedzin, organizacji branżowych oraz środowisk
naukowych. Głównym kryterium uczestnictwa w tego typu pracach jest deklaracja
instytucji/eksperta uczestnictwa w tworzeniu i aktualizacji wymagań kompetencyjnych dla
zawodów i specjalności stanowiących przedmiot zainteresowania określonej branży.
Instytucje zainteresowane rozwojem kompetencji stanowiących podstawowy składnik
standardów kwalifikacji zawodowych oraz udziałem w pracach Zespołów Monitorujących
Kompetencje Pracowników (ZMKP), proszone są o wypełnienie załączonego formularza
zgłoszeniowego. Administrator systemu dokona weryfikacji danych przesłanych drogą
elektroniczną i pocztą tradycyjną oraz przypisze Instytucję do odpowiedniego ZMKP pod
warunkiem, że proces weryfikacji będzie pozytywny. Tym samym Instytucja otrzyma
unikalny „login" i „hasło", dzięki któremu będzie mogła uczestniczyć w sesjach monitoringu
kompetencji oraz nieodpłatnie korzystać z zasobów bazy danych.
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Baza kompetencji
Informacje ogólne
Baza kompetencji jest katalogiem całej bazy danych kompetencji. Zawarte są tam
wszystkie informacje dotyczące konkretnego zawodu – zadania, umiejętności i cechy –
umieszczone w przejrzystych i czytelnych tabelach.

Ilustracja 12: Struktura ankiety

Ilustracja 13: lista ankiet
Aby przejrzeć wszystkie dane odnośnie konkretnego zawodu, należy wybrać jeden z nich z
listy, która wyświetla się w zakładce Katalog kompetencji.

Baza instytucji
Informacje ogólne
W tej zakładce znajdują się informacje dotyczące wszystkich instytucji i
przedsiębiorstw, które brały udział w tworzeniu tej bazy danych. Po kliknięciu w zakładkę
Baza instytucji, wyświetli się lista instytucji. By obejrzeć szczegóły danego przedsiębiorstwa,
należy kliknąć w wybrany element listy.
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Ilustracja 14: Lista Instytucji

Baza ekspertów
Informacje ogólne
W tej zakładce znajdują się informacje dotyczące wszystkich ekspertów, którzy brali
udział
w tworzeniu tej bazy danych. Po kliknięciu w zakładkę Baza ekspertów, wyświetli się lista
ekspertów. By obejrzeć szczegóły o danym ekspercie, należy kliknąć w wybrany element
listy.

Ilustracja 15: Lista ekspertów zarejestrowanych w systemu

Baza wiedzy
Informacje ogólne
W tym module systemu informatycznego gromadzone są zbiory wiedzy (w formie
artykułów) związane z rozwojem kwalifikacji i kompetencji pracowników.
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Po wybraniu zakładki „Baza wiedzy” wszystkie zbiory wiedzy zostają wyświetlone. Zawsze
wyświetlany jest tytuł danego zbioru wiedzy wraz z datą i początkowa treść zbioru. Po
kliknięciu na więcej użytkownikowi wyświetla się cała zawartość danego zbioru wiedzy.

Narzędzia badawcze
Informacje ogólne
W tym module systemu informatycznego gromadzone są narzędzia badawcze (w formie
artykułów) związane z rozwojem kwalifikacji i kompetencji pracowników.

Narzędzia prezentowane są w postaci artykułów w skład których wchodzi: tytuł, data dodania,
pełny tekst wprowadzony w edytorze i plik do pobrania. Link do pliku do pobrania wyświetla
się jedynie dla zalogowanych użytkowników.
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Linki
Informacja ogólna
W tej sekcji prezentowane są odnośniki do stron o podobnej tematyce oraz do stron instytucji
związanych z tym projektem.

Pomoc
Informacja ogólna
Na stronach pomocy zamieszczane są najczęściej zadawane pytania wraz z odpowiedziami na
nie.

Info
Informacja ogólna
Tutaj znaleźć można najistotniejsze dane twórców projektu, a także można bezpośrednio
skontaktować się z nimi za pomocą formularza internetowego.

Aktualności
Informacja ogólna
W zakładce Aktualności publikowane są informacje najbardziej aktualne, dotyczące tego, co
dzieje się w otoczeniu projektu i bazy danych. Informacje wyświetlane są w formie artykułów
po wybraniu „więcej” wyświetlana jest cała zawartość danej aktualności.
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