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3.4. Wywiady kompetencyjne charakterystyczne dla 4 zawodów (odpowiadające poziomom EQF oraz niemieckim poziomom NQF)
To narzędzie jest przeznaczone dla konkretnych zawodów i profesji. Jest oparte na badaniach
ekspertów dotyczących kluczowych umiejętności i jest częścią specyficznych dla EQF i dla niemieckich NQF, w kontekście kluczowych kompetencji. Narzędzie to oferuje kandydatom zarys
wymagań kompetencyjnych na niemieckim rynku pracy, jednak możliwa jest zamiana pewnych
kompetencji, włączenie włoskich, polskich czy innych wymagań dotyczących umiejętności oraz
włączenie samooceny i oceny zewnętrznej. W związku z tym, narzędzie to może być niezwykle
użyteczne w kontekście mobilności w całej Unii Europejskiej.
Narzędzie to nie jest skomplikowane w użyciu i rozbudowie ze względu na to, że odpowiada konkretnym kwalifikacjom. W zależności od wymaganych danych kwalifikacji, eksperci muszą udzielić
wywiadów, a umiejętności i kluczowe kompetencje, które mają zostać poddane ocenie, muszą
zostać szczegółowo opisane. Jednakże, konsultant do spraw walidacji kwalifikacji docelowych
będzie stopniowo przygotowywał obszerną listę takich wymagań oraz nieprzerwanie rozszerzał
ją przy współpracy z innymi konsultantami do spraw walidacji kwalifikacji. W ten sposób, dla każdego z narzędzi istnieje opis jednej profesji związany z należącymi do niej pozaformalnymi i nieformalnymi kompetencjami. Te kluczowe kompetencje są dokładnie opisane poprzez określone
zdolności do działania. Do każdej kompetencji przyporządkowana jest inna określona liczba zdolności. Narzędzie zawiera 4 kwestionariusze przystosowane do 4 zawodów z sektora zdrowia.
Fizjoterapeuta – Poziom 6 niemieckich NQF
Sanitariusz geriatrii – Poziom 4 niemieckich NQF
Manager opieki zdrowotnej – Poziom 6 niemieckich NQF
Kierownik zakładu opieki społecznej i ZOZ – Poziom 5 niemieckich NQF
Jako, że powyższe profile zawodowe zostały już przypisane odpowiednim poziomom Niemieckich
Ram Kwalifikacji, poszczególne wyniki wywiadu kompetencyjnego, wraz z macierzami konwersji,
również mogą zostać dopasowane zarówno do Eropejskich jak i Niemieckich Ram Kwalifikacji
(zob. Rozdział 2.4.). W celu pełnego wykorzystania narzędzia, na wywiad trzeba poświęcić od 3060 minut.
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Przykład Wywiadu Kompetencyjnego Specyficznego dla Zawodu Fizjoterapeuty
Poniższa tabela przedstawia podsumowanie wyników osiągniętych przez fizjoerapeutę podczas
wywiadu kompetencyjnego KøDE-NQF specyficznego dla zawodu. Badany fizjoterapeuta to ta
sama osoba, której wypowiedzi przedstawione są w innych przykładach zawartych w tym podręczniku. W tabeli widać trzy kompetencje (Nr 2, 7, 12) które wydają się być rozwinięte słabiej niż
powinny być na 6 poziomie niemieckich NQF. Z drugiej strony jednak, osoba badana posiada dobrze rozwienięte kompetencje (nr 9 i 18), które nie są wymagane na poziomie 6 niemieckich NQF.
Tabela. Podsumowanie kluczowych kompetencji. Fizjoterapeuta.
Nr.

Kompetencje

Suma

Średnia

1

Umiejętności konsultacyjne

52

5,20

2

Umiejętności oceny

28

2,55

3

Otwartość, zdolność do dialogu

51

5,10

4

Odpowiedzialność

39

4,33

5

Działanie zorientowane na wynik

40

5,70

6

Reputacja profesjonalisty

38

4,22

7

Wielodyscyplinarność

20

2,00

8

Wiedza specjalistyczna

34

4,25

9

Świadomość konsekwencji *

36

5,14

10

Myślenie całościowe*

30

3,75

11

Umiejętności planowania

42

4,20

12

Inicjatywa

16

2,00

13

Zdolności komunikacyjne

28

4,36

14

Zdolności koncepcyjne*

34

3,09

15

Umiejętność kooperacji

39

4,33

16

Gotowość/chęci do nauki

43

6,14

17

Wspieranie rozwoju pracowników

54

4,91

18

Nastawienie etyczno-normatywne*

42

5,25

19

Otwartość na zmiany

46

4,60

20

Umiejętność planowego działania

42

4,67

21

Umiejętność rozwiązywania problemów

39

4,33

22

Kreatywność

28

5,60

23

Zarządzanie sobą

43

4,60

24

Umiejętność pracy w zespole

46

5,11

25

Zdolność rozumienia

55

4,58

26

Zorientowanie na wiedzę

38

4,22

27

Zarządzanie zorientowane na osiągnięcie celu

41

4,56

Suma całkowita

1044

Całkowita średnia wartość

4,40

*Kompetencje niewymagane na poziomie 6 niemieckich NQF (Tabela 2. Macierz konwersji)
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Poniższy wykres ilustruje profil kompetencyjny przedstawiony w powyższej tabeli.

Ogólnie rzecz biorąc, powyższy profil, zgodnie z wcześniejszymi wynikami uzyskiwanymi przez
fizjoterapeutę, pokazuje obraz osoby otwartej, potrafiącej współpracować z innymi oraz posiadającej chęć dalszego rozwoju.
Profil ukazuje także mniej rozwinięte kompetencje. Są to umiejętność oceny, wielodyscyplinarność
oraz inicjatywa. Należy jenak podkreślić, że specyfika pracy fizjoterapety nie wymaga od niego wysokiego poziomu inicjatywy i wiedzy interdyscyplinarnej. Jeśli chodzi o umiejętności oceny mogą
one zostać rozwinięte w trakcie dalszej edukacji, a na pewno w czasie planowanych przez Niego
studiów doktorskich. Leczenie fizjoterapeutyczne jest przeważnie oparte o wcześniejszą diagnozę
lekarską oraz o zalecenie terapii.
Macierz Konwersji – Niemieckie Ramy Kwalifikacji i Atlas kompetencji KODE® wskazują kompetencje na poziomie 6 oraz indywidualny stopień rozwoju każdej z nich. Kolor jasnoniebieski
wskazuje niski poziom rozwoju, a kolor ciemmnoniebieski – wysoki. Kolor czerwony określa kompetencje, które wychodzą poza granice kompetencyjne fizjoterapeuty.

68

Projekt nr: DE/11/LLP-LdV/TOl/147 413/2011-1-DE2-LEO05-08019
Porozumienie nr: DE/11/ LLP-LdV/TOl/147 413

Kluczowe Kompetencje

Poziom
1

Poziom
2

Poziom
3

Poziom
4

Poziom
5

Poziom
6

Poziom
7

Poziom
8

1. Umiejętności konsultacyjne
2. Umiejętności oceny
3. Otwartość, zdolność do dialogu
4.Odpowiedzialność
5. Działanie zorientowane na wynik
6. Posiadanie wiedzy i umiejętności zawodowych
7.Wielodyscyplinarność
8. Posiadanie wiedzy i umiejętności zawodowych
9. Świadomość konsekwencji
10. Myślenie całościowe
11. Potencjał kreatywny
12. Inicjatywa
13. Zdolności komunikacyjne
14. Zdolności koncepcyjne
15. Umiejętność kooperacji
16. Gotowość/chęci do nauki
17. Wspieranie rozwoju pracowników
18. Nastawienie etyczno-normatywne
19. Otwartość na zmiany
20. Umiejętność planowego
działania
21. Umiejętność rozwiązywania
problemów
22. Kreatywność
23. Samozarządzanie
24. Umiejętność pracy w zespole
25. Zdolność rozumienia
26. Zorientowanie na wiedzę
27. Zarządzanie zorientowane
na osiągnięcie celu
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