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1. Wprowadzenie
Celem niniejszego raportu jest przedstawienie zwięzłego opisu sektora mechatroniki w
Austrii, łącznie z ogólnym przeglądem pokrewnych kwalifikacji. Dodatkowym celem jest
opisanie zastosowania podejścia opartego na efektach uczenia się w różnych sektorach
edukacji, a także procedur oceniania, koncentrując się na dziedzinie 'mechatronika'.
Niniejszy raport, wraz z raportami z innych państw partnerskich (Francja, Niemcy, Polska
oraz Wielka Brytania) stanowić będzie podstawę dla opracowania wspólnej tabeli
taksonomicznej, łącznie z definicjami/koncepcjami państw dotyczącymi rozumienia
kompetencji, koncepcją podejścia opartego na efektach uczenia się, a także koncepcją i
wdrażaniem oceniania.

Sektor mechatroniki w Austrii
Według klasyfikacji gałęzi gospodarki Austriackich Publicznych Służb Zatrudnienia (AMS),
mechatronika jest poddziedziną elektromechaniki i maszyn elektrycznych w inżynierii,
elektronice i telekomunikacji. Obejmuje ona szeroki wachlarz zawodów związanych z
produkcją, montażem, naprawą oraz obsługą/serwisem systemów mechatronicznych w
technologii budowy maszyn, budowie urządzeń technicznych oraz branżach produkcji
urządzeń.
W Austrii istnieje kilka kwalifikacji w dziedzinie mechatronika, uzyskiwanych na różnych
ścieżkach kształcenia i szkolenia zawodowego. Na przykład, absolwenci szkolenia typu
praktyka w zawodzie, po zdaniu egzaminu końcowego praktyki w zawodzie, uzyskują
‘Certyfikat mechatroniki z praktyki w zawodzie’ (ISCED 3b).1 Czas trwania szkolenia wynosi
trzy i pół roku. Aktualne dane, udostępnione przez austriackie izby gospodarcze (WKÖ),
pokazują, że w latach 2004–2013 łączna liczba uczniów-praktykantów w mechatronice
wzrosła z 826 do 1929. Od 2004 r. liczba kobiet wzrosła ponad czterokrotnie — z 32
uczniów-praktykantów w 2004 r. do 156 uczniów-praktykantów w 2013 r. Mimo to,
mechatronika jest nadal zawodem zdominowanym przez mężczyzn; odzwierciedla to
nadreprezentacja uczniów-praktykantów płci męskiej (Tab. 6).

1 zeugnisinfo.at.penguin-cloud.at/file_upload/9_tmpphpefLFkz.pdf
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Mężczyźni

Kobiety

Razem

2004 r.

794

32

826

2005 r.

916

43

959

2006 r.

1027

53

1080

2007 r.

1143

74

1217

2008 r.

1343

93

1436

2009 r.

1463

114

1577

2010 r.

1514

136

1650

2011 r.

1643

147

1790

2012 r.

175

152

1877

2013 r.

1773

156

1929

Tab. 1: Liczba uczniów-praktykantów w latach 2004–2013 (Źródło: austriackie izby gospodarcze - WKÖ2)

Ponadto, austriackie izby gospodarcze udostępniły aktualne dane dotyczące egzaminów
końcowych praktyki w zawodzie (Tab. 7).
Liczba ubiegających się

Zdane

Niezdane

egzaminy

egzaminy

Ogółem

Repetenci

Ogółem

Ogółem

mechatronika

693

60

574

119

mężczyźni

604

51

504

100

kobiety

89

9

70

19

Tab. 2: Egzaminy końcowe praktyki w zawodzie w mechatronice w Austrii, 2013 r., 2013 (Źródło: austriackie izby
gospodarcze - WKÖ)

Absolwenci specjalistycznych kolegiów VET, po zdaniu egzaminu końcowego (Reife- und
Diplomprüfung) uzyskują kwalifikację w

określonym obszarze

mechatroniki, np.

automatyce3 lub mechanice precyzyjnej4 (ISCED 4A). Kwalifikacja ta ma dwojaki wymiar,
ponieważ uprawnia ona do wykonywania zawodu oraz daje dostęp do edukacji wyższej.
Czas trwania nauki wynosi pięć lat.
W odniesieniu do kształcenia zawodowego ustawicznego, dla osób pracujących istnieją np.
kursy mistrzowskie w dziedzinie mechatroniki. Pomyślne ukończenie danego kursu, łącznie
z egzaminem końcowym, prowadzi do uzyskania certyfikatu ‘Abschlussprüfungszeugnis

2

WKÖ, Lehrlingszahlen, www.bic.at/berufsinformation.php?beruf=mechatronik-lehrberuf&brfid=88

3

zeugnisinfo.at.penguin-cloud.at/file_upload/9_datak0003wwwsrv4vhost1phptmpphpsBvkZp.pdf

4

zeugnisinfo.at.penguin-cloud.at/file_upload/9_datak0003wwwsrv4vhost1phptmpphpoIEKIs.pdf
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der Werkmeisterschule für Berufstätige für Mechatronik’ (ISCED 5A)5. Kurs może trwać
maksymalnie cztery semestry.
Ze

względu

na

kwestię

porównywalności

kwalifikacji

dostępnych

w

innych

państwach-partnerach (tzn. Niemcy, Polska, oraz Wielka Brytania), raport krajowy
skoncentruje się na szkoleniu typu praktyka w zawodzie w dziedzinie mechatronika.

2. Podejście oparte na efektach uczenia się
W austriackim systemie kształcenia i szkolenia, proces wdrażania podejścia opartego na
efektach uczenia się trwa już od dłuższego czasu, liczonego w latach, i nie zostało ono
jeszcze w pełni wdrożone. Istnieje kilka inicjatyw, aby wzmocnić i dalej rozwijać to
podejście; niektóre z tych inicjatyw są blisko związane z procesem opracowywania
Krajowych Ram Kwalifikacji (NQF).
Kształcenie i szkolenie zawodowe oparte na szkole
W 2004 r. Federalne Ministerstwo Edukacji i Spraw Kobiet (‘bmbf’, poprzednio znane jako
Ministerstwo Edukacji, Sztuki i Kultury /’bmukk’) wprowadziło standardy kształcenia w
sektorze szkolnictwa zawodowego, tak aby zapewnić porównywalność i jakość szkoleń.
Standardy te tworzą część tzw. ramowych programów kształcenia, które definiują cele i treść
kształcenia i szkolenia w kolegiach VET i regulowane są przez Ministerstwo Edukacji.
Standardy te formułowane są w kategoriach efektów uczenia się; jednak nie opierają się one
na modelu wiedza/ umiejętności (kwalifikacje)/ kompetencje (‘KSC’). Skupiają się one na
kwalifikacjach całościowych, integrujących następujące kompetencje podstawowe: a)
kompetencje podstawowe w zakresie edukacji ogólnej, b) kompetencje podstawowe
związane z zawodem oraz c) kompetencje podstawowe społeczne i osobiste (por.
BMUKK/BMWF 2011 r., str. 107).
Od 2007 r. standardy kształcenia i szkolenia zawodowego (VET) przechodzą kompleksowe
testowanie podczas tzw. faz pilotażowych. W czerwcu 2010 r. Ministerstwo Edukacji
opublikowało „Poradnik projektowania programów kształcenia opartych na kompetencjach
i zorientowanych na efekty uczenia się dla kolegiów VET i kolegiów szkolenia
dodatkowego” (por. BMUKK 2010 r.).

W rezultacie, opracowano pewną liczbę nowych

programów kształcenia, łącznie z programem kształcenia kolegiów VET dla mechatroniki. W
porównaniu ze starym programem kształcenia 6, w nowym programie kształcenia efekty
uczenia się powiązane z zawodem są wyraźnie określone, a kompetencje społeczne i osobiste

5

Abschlussprüfungszeugnis der Werkmeisterschule für Berufstätige für Mechatronik. Internet:
zeugnisinfo.at.penguin-cloud.at/file_upload/9_datak0003wwwsrv4vhost1phptmpphp8FR2IK.pdf (dostęp
25.04.2014).
6 BGBl. I Nr. 382/1998. Lehrplan der Höheren Lehranstalt der Mechatronik. URL:
www.htl.at/fileadmin/content/Lehrplan/HTL/HL_MECHATRONIK_Anlage_1.1.6_BGBl._382-98.pdf (dostęp
25.04.2014).
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są zintegrowane. Opisy efektów uczenia się nie są jednak powiązane ze standardami
oceniania7.
Szkolenie typu praktyka w zawodzie
Ogólnie biorąc, w Austrii szkolenie typu praktyka w zawodzie, określane także jako „system
dualny”, zawiera szkolenie w przedsiębiorstwie (co stanowi 4/5 całego czasu trwania
szkolenia) oraz naukę w niepełnym wymiarze czasu (1/5 całego szkolenia) w szkole
zawodowej. Szkolenie w przedsiębiorstwie jest szczególnie zorientowane na praktykę, tzn.
zapewnia ono uczniom-praktykantom uzyskanie umiejętności i kompetencji specyficznych
dla określonej pracy. Znajduje się ono w sferze kompetencji Federalnego Ministerstwa
Nauki, Badań i Gospodarki (‘bmwfw), znanego poprzednio jako Ministerstwo Gospodarki,
Rodziny i Młodzieży /’bmwfj), które opracowuje Ustawę o szkoleniu zawodowym (BAG) i
przyjmuje uregulowania dotyczące szkoleń dla poszczególnych zawodów objętych praktyką
w zawodzie. Warto odnotować, że partnerzy społeczni podejmują decyzje w sprawie treści
uregulowań dotyczących szkoleń.8
Uregulowania dotyczące szkoleń obejmują profil kompetencji zawodowych (‘Berufsprofil’)
wraz z pokrewnymi czynnościami i opisami pracy, oraz profil zawodu (‘Berufsbild’) wraz z
wiedzą i umiejętnościami uzyskiwanymi przez uczniów-praktykantów. ‘Berufsprofil’ oraz
‘Berufsbild’ formułowane są w dużej mierze w sposób zorientowany na efekty uczenia się
(Tab. 8).
 umiejętność rozumienia i stosowania dokumentów technicznych
 określanie kroków, urządzeń w pracy oraz metod pracy
 planowanie i kontrola przepływu zadań; ocena wyników końcowych/wyników pracy;
stosowanie systemów zarządzania jakością
 produkowanie, przetwarzanie i obróbka elementów mechatronicznych; montaż i
regulacja komponentów i podzespołów
 mechatronicznych
 montaż, dopasowywanie oraz instalowanie elementów, komponentów i podzespołów
mechanicznych, elektrycznych oraz elektronicznych
 mierzenie i testowanie parametrów dotyczących technologii budowy maszyn, a także
zmiennych elektrycznych
 dopasowywanie, instalowanie oraz testowanie komponentów sprzętu i oprogramowania
mechatroniki
7

8

Lehrplan der Höheren Lehranstalt der Mechatronik (2012). URL:
www.htl.at/fileadmin/content/Lehrplan/HTL_SV_2011_2012_2013/SV_Lehrplan_HL_Mechatronik_modul_201
2.pdf (dostęp 25.04.2014).
Dla porównania, rola partnerów społecznych w projektowaniu ramowych programów kształcenia dla kolegiów
kształcenia i szkolenia zawodowego jest bardziej ograniczona. W tzw. komitetach ds. programów kształcenia
nauczyciele i eksperci z Ministerstwa Edukacji oraz gospodarki opracowują projekty programów kształcenia
dla poszczególnych przedmiotów. Następnie partnerzy społeczni otrzymują te projekty i opiniują je.
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 ustanawianie oraz testowanie elektrycznych, pneumatycznych lub hydraulicznych
elementów sterowania
 programowanie i testowanie układów mechatronicznych
 montaż, dopasowywanie, badanie oraz testowanie maszyn, urządzeń oraz instalacji
 instalowanie, dopasowywanie, testowanie, regulacja, eksploatacja oraz uruchamianie
układów specyficznych dla przedsiębiorstwa w urządzeniach, maszynach i instalacjach
 konserwacja i obsługa układów mechatronicznych
 lokalizowanie, diagnozowanie i usuwanie błędów, defektów oraz awarii układów
mechatronicznych
 ustanawianie, badanie oraz dokumentowanie działań zapobiegawczych mających na
celu uniknięcie szkód osobowych i majątkowych
 wykonywanie pracy, z uwzględnieniem przepisów i norm bezpieczeństwa oraz zasad
ochrony środowiska
 zbieranie i dokumentowanie danych technicznych dotyczących przepływu zadań i
wyników pracy
 usługi doradcze dla klientów w zakresie wykorzystania, stosowania i obsługi układów
mechatronicznych
 odpowiednia znajomość języka w mowie i piśmie oraz odpowiedni sposób wyrażania
się, a także znajomość języka obcego w zakresie dotyczącym danego zawodu
Tab. 3: Profil kompetencji zawodowej w mechatronice (źródło: ibw: Lehrberufsbeschreibungen Deutsch-Englisch. grudzień
2013 r.)

Na zasadzie kontrastu, element szkolenia typu praktyka w zawodzie oparty na szkole
skupia się na przekazaniu podstawowej wiedzy teoretycznej i edukacji ogólnej. Ministerstwo
Edukacji jest odpowiedzialne za tę część szkolenia (tzn. opracowanie wstępnego projektu
odpowiednich aktów prawnych oraz ramowych programów kształcenia). Do chwili obecnej,
programy kształcenia szkół kształcenia i szkolenia zawodowego dla uczniów-praktykantów
były przede wszystkim zorientowane na zawartość. Programy kształcenia są jednak
aktualnie poddawane rewizji; jest to inicjatywa, która rozpoczęła się w 2011 r.
Nowelizacja Ustawy o szkoleniu zawodowym (BAG) w 2006 r. stworzyła możliwość
modularyzacji praktyk w zawodzie. Od 2010 r. kilka zawodów objętych praktyką w
zawodzie (mechatroniki nie ma wśród nich) zostało zmodularyzowanych. Modularyzacja
odnosi się do modułowej struktury szkolenia typu praktyka w zawodzie, z kilkoma
kombinacjami i opcjami specjalizacji. Zawiera ona trzy ‘moduły’. Moduł podstawowy trwa
zasadniczo dwa lata i obejmuje wiedzę oraz umiejętności, które odpowiadają podstawowym
czynnościom jednej praktyki lub kilku praktyk w zawodzie w określonej dziedzinie
zawodowej. Moduł główny trwa co najmniej jeden rok. Obejmuje on wiedzę i umiejętności,
które wykraczają ponad poziom podstawowy i składają się na typowe kwalifikacje praktyki
w zawodzie lub kilku praktyk w zawodzie w określonej dziedzinie zawodowej. Może istnieć
kilka modułów głównych, które budują na module podstawowym. Natomiast moduł
5

specjalny trwa pół roku albo cały rok i ma dostarczyć dodatkową wiedzę i dodatkowe
umiejętności odpowiadające konkretnym sposobom produkcji lub usług. (Tritscher-Archan
2012, str. 8).
Kursy mistrzowskie z zakresu mechatroniki dla osób pracujących
Programy kształcenia kursów mistrzowskich ustrukturyzowane są w podobny sposób jak
programy kształcenia dla kształcenia i szkolenia zawodowego opartego na szkole.9 Zakres
umiejętności i kompetencji obejmuje umiejętności i kompetencje techniczne, a także
kompetencje osobiste i społeczne.10
Umiejętności i kompetencje techniczne dotyczą następujących zagadnień:


planowanie oraz projektowanie układów mechatronicznych;



wybór materiałów oraz przygotowanie do produkcji;



koordynowanie produkcji oraz zapewnienie jakości;



stosowanie odpowiedniego oprogramowania i systemów CAD;



znajomość odpowiednich zasad i procedur.

Kompetencje osobiste i społeczne dotyczą następujących zagadnień:


dokładne i systematyczne wykonywanie zadań zgodnie ze specyfikacjami
technicznymi, standardami oraz wymaganiami prawnymi;



realizowanie powierzonych zadań w pracy samodzielnie lub w zespole wraz z
innymi profesjonalistami;



szkolenie dodatkowe w obszarach związanych z mechatroniką;



komunikowanie się z klientami i dostawcami, sporządzanie odpowiedniej
dokumentacji, rozumienie opisów technicznych i literatury technicznej.

Nie zidentyfikowano żadnych informacji dodatkowych dotyczących wdrażania orientacji na
efekty uczenia się i kompetencje w stosunku do kursów mistrzowskich.
Edukacja wyższa
W edukacji wyższej integracja efektów uczenia się rozpoczęła się wraz z wdrażaniem
programów na poziomie licencjata, magistra i doktora, i dotyczy modularyzacji programów
kształcenia. Według austriackiego raportu dotyczącego wdrażania procesu bolońskiego w
latach 2009-2012, efekty uczenia się definiuje się w krajowych dokumentach sterujących
wyłącznie w powiązaniu z deskryptorami dublińskimi i zgodnie z ustaleniami w
kategoriach wiedzy, umiejętności i kompetencji w poszczególnych programach kształcenia,
ustanowionych w ramach autonomii uniwersytetów. Należy zwrócić uwagę, że stosowanie

9
10

Programy kształcenia dostępne są w języku niemieckim pod adresem: www.bmukk.gv.at
Tłumaczenie umiejętności i kompetencji technicznych, społecznych oraz osobistych zostało wykonane przez 3s.
Wersja oryginalna dostępna jest w języku niemieckim pod adresem: zeugnisinfo.at.penguincloud.at/file_upload/9_datak0003wwwsrv4vhost1phptmpphp8FR2IK.pdf
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efektów uczenia się w opracowywaniu programów kształcenia i ocenianiu studentów jest
warunkiem wstępnym akredytacji wszystkich programów studiów na uniwersytetach nauk
stosowanych.11

3. Procedury egzaminacyjne
Kształcenie i szkolenie zawodowe oparte na szkole
Od roku szkolnego 2015/16 w kolegiach VET wprowadzony zostanie ustandaryzowany,
zorientowany na kompetencje, egzamin końcowy na poziomie wyższym szkoły średniej —
‘Reife- und Diplomprüfung’ oraz ustanowione zostaną wspólne standardy jakości. Egzamin
ten będzie dotyczył wszystkich kandydatów i będzie obejmował pracę dyplomową
(określoną pracę związaną z danym przedmiotem, łącznie z prezentacją i rozmową) oraz
ustandaryzowane formy egzaminów pisemnych z języka niemieckiego, języków obcych
nowożytnych oraz matematyki stosowanej12.
Szkolenie typu praktyka w zawodzie
Egzamin końcowy praktyki w zawodzie (LAP) w mechatronice składa się z części
teoretycznej i części praktycznej. Część teoretyczna egzaminu poprzedza część praktyczną i
jest w formie pisemnej. Składa się ona z trzech komponentów dotyczących technologii,
organizacji pracy oraz analizy funkcjonalnej. Komponent 'technologia' obejmuje pytania
testowe z kilku obszarów (tzn. układy mechatroniczne, podstawy elektrotechniki, techniki
testowania i mierzenia itp.). Czas na udzielenie odpowiedzi wynosi 90 minut. 'Organizacja
pracy' obejmuje przygotowanie planu pracy dotyczącego instalacji i montażu układu
mechatronicznego na podstawie konkretnych wytycznych. Czas przeznaczony na
wykonanie tego zadania wynosi 150 minut. 'Analiza funkcjonalna' obejmuje opis procedur
dotyczących konserwacji zapobiegawczej oraz dotyczących minimalizowania błędów w
układzie mechatronicznym. Czas wykonania wynosi maksymalnie 150 minut13. „Kandydat
może zostać zwolniony z egzaminu teoretycznego, jeżeli potrafi wykazać się pomyślnym
ukończeniem, wraz otrzymaniem końcowej oceny, szkoły zawodowej w niepełnym
wymiarze czasu” (Tritscher-Archan 2012, str. 20).
Część praktyczna obejmuje pracę kontrolną (‘Prüfarbeit’) dotyczącą praktycznego knowhow oraz umiejętności zawodowych kandydata. Następnie odbywa się rozmowa fachowa
(‘Fachgespräch’) kandydata z komisją egzaminacyjną. W skład komisji egzaminacyjnej
wchodzi przewodniczący, który musi być upoważnionym szkoleniowcem praktyki w
zawodzie oraz prawnie ustanowieni interesariusze, tzn. pracodawcy oraz przedstawiciele
pracowników, którzy muszą być profesjonalnymi ekspertami w dziedzinie mechatroniki.

11
12

National Report regarding the Bologna Process implementation 2009-2012 Austria, str. 1-2, sekcja 4
www.bmukk.gv.at

13 BGBl. I Nr.374/2003. Verordnung des Bundesministers für Wirtschaft und Arbeit über die Berufsausbildung im Lehrberuf Mechatronik (Mechatronik-Ausbildungsordnung)
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Przedmiotowa praca kontrolna dotyczy opracowania próbki mechatronicznej zgodnie z
wytycznymi, sformułowanymi w postaci kontraktu przedsiębiorstwa. Konkretne zadania
obejmują budowę, modyfikację lub konserwację układu mechatronicznego, instalację
programu sterowania, planowanie pracy oraz dokumentację kroków pracy. Kandydat ma
14 godzin na wykonanie całego zadania. Rozmowa fachowa bazuje na pracy kontrolnej i
udowadnia, czy kandydat potrafi wykazać się znajomością terminologii fachowej, oraz czy
potrafi zaproponować profesjonalne rozwiązania problemów związanych z danym tematem
i określić procedury ich realizacji. Czas przeznaczony na przedmiotową rozmowę wynosi
maksymalnie 30 minut.

4. Wnioski
W Austrii kształcenie i szkolenie zawodowe obejmuje rozmaite ścieżki, co daje kilka
możliwości uzyskania kwalifikacji w dziedzinie mechatroniki. Wdrażanie podejścia opartego
na efektach uczenia się (w stosunku do projektowania programów kształcenia, określania
standardów oceniania) w kształceniu i szkoleniu zawodowym oraz innych sektorach
edukacji jest działaniem będącym w toku i na różnych etapach, nawet w tym samym
sektorze edukacji. Jest to zilustrowane szkoleniem typu praktyka w zawodzie. Podczas gdy
profil kompetencji zawodowych i profil zawodu (określane w uregulowaniach dotyczących
szkolenia przez Ministerstwo Gospodarki) formułowane są w dużej mierze w sposób
zorientowany na efekty uczenia się, to programy kształcenia dla części szkolenia opartej na
szkole (regulowanej przez Ministerstwo Edukacji) były do tej pory przede wszystkim
zorientowane na zawartość. Stanowi to wyzwanie przy wdrażaniu podejścia opartego na
efektach uczenia się, ponieważ treść kształcenia opisana jest w oddzielnych dokumentach, za
które odpowiadają odrębne instytucje.
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