projektu z zastosowaniem wypracowanych narzędzi (Zmodyfikowana
Europejska Biografia; Wywiad Narracyjny; Wywiad Oparty na
Kompetencjach Zawodowych; Wywiad Dotyczący Kompetencji
Specyficznych dla Zawodu). Badania pozwolą również na porównanie
pewnych rezultatów z oryginalnym systemem KODE® na razie badania
dotyczą odniesienia kluczowych kompetencji do Niemieckich Ram
Kwalifikacji.

Newsletter 3
Działania w projekcie rozwijają się bardzo szybko. Jak już było
przedstawione w Newsletter 2, narzędzia badawcze są gotowe i wszyscy
partnerzy zostali przeszkoleni w zakresie systemu KODE® zatem, projekt
znajduje się obecnie w fazie w której tłumaczony jest podręcznik i
narzędzia na język niemiecki, polski i włoski.
Równocześnie eksperci z Niemiec, Włoch i z Polski
oceniają podręcznik i zamieszczają swoje uwagi na
stronie internetowej. Uwagi te zostaną wykorzystane
przy przygotowaniu finalnej wersji. To jest ogromna
praca ponieważ 15 ekspertów z każdego kraju
partnerskiego prowadzi ta ocenę. Opracowany
podręcznik jest materiałem szkoleniowym dla trenerów,
doradców zawodowych i nauczycieli szkolnictwa
zawodowego. Obejmuje on wiedzę na temat
wymaganych kompetencji odnośnie do poziomów
europejskich i narodowych ram kwalifikacyjnych.
Zaraz po skończeniu tłumaczeń, Partnerzy
rozpoczną szkolenia doradców kariery oraz rozpoczną
się badania we wszystkich 3 krajach.
Oczekuje się że zostaną zbadane cztery
następujące zawody, fizjoterapeuta, pielęgniarka
geriatryczna, menager służby zdrowia i kierownik publicznej placówki
zdrowia lub placówki opieki społecznej. To będzie pilotażowa faza

Międzynarodowa Konferencja w Stołecznym Królewskim Mieście
Krakowie

14.05.2013
Multiplier conference
Project KODE - NQF, Leonardo da Vinci, Transfer of Innovation
Uniwersytet Jagielloński, Collegium Maius
http://krakow-info.com/maius.htm

Rejestracja: projects@vhs-cham.de ; nfdk.kr@nfdk.pl
Tematyka konferencji:
 Odniesienie system KODE® do ERK i NRK – metodologia I rezultaty
projektu;
 Rozpoznawanie i walidacja kompetencji uzyskanych w nieformalnym
i poza formalnym kontekście w Polsce, Niemczech i we Włoszech;
 Instrumenty rozpoznawania i walidacji nieformalnego i poza
formalnego uczenia się oraz zapewnienia jakości;
 Wdrażanie systemów punktów kredytowych ECVET, ECTS oraz innych
instrumentów promujących mobilność.

Konferencja jest poświęcona następującym zagadnieniom:
 Regionalne i narodowe uwarunkowania, autorytety i nauka;
 Doradca zawodowy a organizacja rynku pracy;
 Pracodawcy;
 Edukacja zawodowa na polu rozpoznawania, walidacji i certyfikowania
nieformalnego i poza formalnego uczenia się oraz kompetencji.
Prezentacje na konferencji będą prowadzone przez partnerów projektu
oraz zaproszonych znanych profesorów I praktyków z kilku krajów
europejskich.
Miejsce konferencji:
Uniwersytet
Jagielloński
W roku 1364 król
Kazimierz Wielki uzyskał
po latach starań zgodę
papieża na założenie
uniwersytetu
w
Krakowie,
stolicy
królestwa. Był to drugi,
po powstałym w 1348 r. w Pradze, uniwersytet w środkowej Europie. Wkrótce
powstaną uniwersytety w Wiedniu (1365), Peczu (1367) oraz w Heidelbergu
(1386). Dopiero zabiegi królowej Jadwigi na dworze papieskim w Awinionie,
a potem zapis w testamencie jej majątku osobistego na rzecz uniwersytetu
sprawiły, że wznowił on działalność w roku 1400, w rok po śmierci donatorki. Tym
razem powstał już pełny uniwersytet średniowieczny, z wszystkimi czterema
wydziałami, zorganizowany na wzór paryski. Odtąd rektora
wybierało grono profesorskie; powstały kolegia, w których
zamieszkiwali profesorowie, oraz bursy dla żaków.
Starożytny Uniwersytet Jagielloński, pokryty mchem
wieków, jest jednocześnie młodą, innowacyjną uczelnią.
Uniwersytet Jagielloński ma unikatową w Polsce strukturę.
Wśród 15 wydziałów, wchodzących w jego skład, znajdują
się trzy tworzące Collegium Medicum: Lekarski z Oddziałem
Stomatologii, Farmaceutyczny i Nauk o Zdrowiu.
Uniwersytet Jagielloński kształci na każdym z trzech stopni

studiów: licencjackim, magisterskim i doktoranckim zgodnie z zasadami Procesu
Bolońskiego. Studiować można na stu kilkudziesięciu kierunkach i specjalnościach
studiów w języku polskim, a także na kilkunastu kierunkach w języku angielskim.
Na wszystkich kierunkach i specjalnościach prowadzi się europejski system
punktów kredytowych (ECTS), umożliwiający bezproblemowe łączenie studiów na
UJ ze studiami w innych krajach europejskich. Przyczynia się to, wraz z
rozwijaniem współpracy z szeregiem uczelni na całym świecie, do intensyfikacji
mobilności studentów. O nowoczesności studiowania świadczy także
elektroniczny system zaliczania zajęć, zniesienie tradycyjnych indeksów i
elektroniczna legitymacja studencka.

Partnerzy
projektu
zapraszają
wszystkich
zainteresowanych
rozpoznawaniem i walidacją nieformalnych i poza formalnych
kompetencji w kontekście narodowych ram kwalifikacji, do udziały w
międzynarodowej konferencji w Królewskim Mieście Krakowie.
Zapraszamy do dyskusji które połączą naukowców i praktyków przy
okrągłym stole w najstarszym uniwersytecie w Polsce i jednym z
najstarszych w Europie członkiem Grupy Coimbra.
Partnerzy Projektu
 Volkshochschule im Landkreis Cham e.V. (VHS Cham), Leader;
 Éupolis Lombardia (Eupolis), Milan.
 Forum Inicjatyw Rozwojowych (FIR), Białystok;
 Narodowe Forum Doradztwa Kariery (NFDK), Warszawa;
 Politecnico di Milano (METID), Milan;
 Trainingszentrum für Personalentwicklung (TfP), Regensburg;
Partnerzy Stowarzyszeń
 Centro Europeo di Formazione per gli Affari Sociali e la Sanita
Pubblica (CEFASS), Milan, Włochy
 Heyse Stiftung, Regensburg, Niemcy
Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym
Komisji Europejskiej. Publikacja odzwierciedla jedynie
stanowisko autora i Komisja Europejska ani Narodowa
Agencja nie ponoszą odpowiedzialności za umieszczoną w
niej zawartość merytoryczną oraz za sposób wykorzystania
zawartych w niej informacji. Numer Projektu: DE/ll/LLPLdV/TOl/147 413/2011-l-DE2-LEO05-08019 Umowa numer:
DE/11/ LLP-LdV/TO!/147 413

