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Przeprowadzone badanie i opracowanie raportu współfinansowane zostało ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu 

„Sektorowa Rada ds. Kompetencji Sektora Komunikacji Marketingowej”, realizowanego na 

mocy umowy podpisanej z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości o dofinansowanie nr 

UDA-POWR.02.12.00-00-SR07/18, w ramach Priorytetu II Efektywne polityki publiczne dla 

rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.12. Zwiększenie wiedzy o potrzebach 

kwalifikacyjno-zawodowych, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 

2014-2020.  
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Podstawa prawna i cele analizy 

Podstawą sporządzenia ekspertyzy jest umowa o dzieło nr 4/RS/DZ/2021 z dnia 

26.11.2021 

 

Jej przedmiotem jest przeprowadzenia analizy oraz opracowania raportu dotyczącego 

rozwiązań w obszarze edukacji, na poziomie szkolnictwa wyższego, w odniesieniu do 

sektora komunikacji marketingowej, w zakresie rekomendacji zmian, w obszarze tzw. 

punktów ECTS.  

Czyli oszacowanie możliwości zmian w naliczaniu ECTS za kompetencje społeczne i 

umiejętności praktyczne.  W szczególności, możliwości objęcie punktacją ECTS 

dodatkowych aktywności dotychczas nią nieobjętych oraz powiązania liczby zdobytych 

punktów z tytułu odbywania stażu/praktyki, z faktycznym wzrostem umiejętności 

praktycznych i kompetencji społecznych. 
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Główne wnioski 

1. Specyfika punktacji ECTS w niewielkim stopniu umożliwia powiązanie liczby 

zdobytych punktów, z tytułu odbywania stażu/praktyki, z faktycznym wzrostem 

umiejętności praktycznych i kompetencji społecznych. 

2. Istotą ECTS jest odzwierciedlenie nakładu pracy, a dopiero poprzez to 

uzyskanych efektu kształcenia (wiedzy, umiejętności, kompetencji). 

3. Punktacja ECTS nie jest skalowalna – spełnienie minimalnych kryteriów 

umożliwia otrzymanie całości punktów z praktyk. 

4. Możliwe zmiany spowodują najwyżej kilkupunktowe przesunięcia, nieistotne w 

ogólnej liczbie punktów ECTS, niezbędnych do zaliczenia pierwszego, czy 

drugiego stopnia studiów. 

5. Uczelnie posiadają autonomię w zakresie ustalenia efektów kształcenia, 

programu studiów kierunków i specjalności oraz syllabusów poszczególnych 

przedmiotów i praktyk, co wymagałoby indywidualnych wysiłków do 

przekonania każdej z nich (choć można np. przez KRASP)   

6. Kwerenda źródeł zagranicznych nie przyniosła informacji o takim zastosowaniu 

ECTS w pozostałych krajach UE.  

7. Istnieją bardziej efektywne metody uzyskania pożądanego przez sektor wpływu 

na jakość i kierunek kształcenia.  
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Metodologia i źródła ekspertyzy  

 

Opis wykorzystanych metod  

Metodyka ekspertyzy obejmowała analizę specyfiki punktowania ECTS i możliwości 

zwiększenia zakresu, w jaki może odzwierciedlać efekty praktyk i staży. Metody 

obejmowały wykorzystanie źródeł pierwotnych, w postaci informacji uzyskanych na 

podstawie wywiadów zrealizowanych w koordynatorami ECTS, oraz wtórnych, mających 

charakter kwerendy i analizy dokumentów regulujących ECTS.   

Źródła  

 

Źródła pierwotne: 

Do źródeł pierwotnych należą wywiady pogłębione przeprowadzone z koordynatorami 

ECTS na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, Uniwersytecie Warszawskim i Wyższej 

Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. 

 

Źródła wtórne: 

Źródła w postaci unijnych i polskich dokumentów regulujących kwestie ECST w szkolnictwie 

wyższym, a także opracowania i analizy związków między punktacją a KRK i efektami 

kształcenia. Dodatkowo wykorzystano istniejące analizy rynku pracy pod kątem oczekiwań 

pracodawców z sektora komunikacji marketingowej jeśli chodzi o wiedzę, umiejętności i 

kompetencje społeczne pracowników. 
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Geneza i istota systemu ECTS  

Skrót  

Europejski System Transferu Osiągnięć (European Credit Transfer System - ECTS) powstał w 

1989 r. jako narzędzie służące przenoszeniu wyników, uczestników programu wymiany 

Erasmus, uzyskanych za granicą, do uczelni macierzystej.  

Wzorem był amerykański system służący pierwotnie uniwersytetom Ligi Bluszczowej. 

W 1999 r. ECTS został wskazany, w Deklaracji Bolońskiej, jako bazowe narzędzie integracji 

systemów szkolnictwa wyższego w krajach procesu bolońskiego i tworzenia Europejskiego 

Obszaru Szkolnictwa Wyższego (EOSW). 

W 2003 roku, na Konferencji w Berlinie, ministrowie edukacji uznali, że ECTS może posłużyć 

budowie krajowych systemów akumulacji punktów służących do rozliczania toku studiów. 

 

 

Geneza ECTS 

Unia Europejska już w latach 80. promowała wymiany akademickie, szczególnie wymiany 

studentów. Wymiany te odbywały się nie tylko między lokalnymi uniwersytetami, ale też 

między krajami. Rzecz była o tyle skomplikowana, że uczelnie w poszczególnych krajach 

różniły się, nie tylko sposobem organizacji studiów (studia jednolite magisterskie i studia 

dwustopniowe typu licencjat i magisterskie), ale również sposobem  układania 

przedmiotów, gdzie jedne uczelnie preferowały krótkie, często pół-semestralne przedmioty, 

a inne długie, trwające przez cały rok akademicki. Oczywistym było, że student, 

uczestniczący w kilkutygodniowym kursie z jakiegoś przedmiotu, nie może, po powrocie, 

oczekiwać zaliczenia z tego przedmiotu, który w jego rodzimej uczelni trwał dwa semestry. 

Potrzeba wprowadzenia jakiegoś porządku, standaryzacji stawała się paląca.  

Pewną inspiracją były działania, jakie podjęła część amerykańskich uczelni, by ułatwić 

wymianę akademicką.  Przy zróżnicowanym i posiadającym wiele pośrednich poziomów 
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edukacji w USA przyjęto kilka standardów. GED (General Educational Development) jest, dla 

przykładu, systemem egzaminacyjnym pozwalającym stwierdzić, że dane świadectwo 

odpowiada poziomem świadectwa High School Diploma. Było to potrzebne, gdyż osobom, 

które nie posiadają standardowego High School Diploma, amerykańskie uczelnie stawiają 

dodatkowe wymagania odnośnie posiadanych kwalifikacji – wymagane jest od nich np. 

przedstawienie rekomendacji ze szkoły, zdanie dodatkowych egzaminów lub posiadanie 

Advanced Placement (AP). Szczególnie inspirujące było powołanie College Board Advanced 

Placement (AP) - specjalnie nadzorowanego programu umożliwiającego osobom 

kształcącym się w szkołach średnich ale na poziomie akademickim uzyskanie punktów z 

zakresu szkolnictwa wyższego. 

W Europie, po długich pracach, w 1989 został ustanowiony system ECTS, początkowo 

funkcjonujący jedynie w ramach programu wymiany Erasmus. Pierwotnie miał służyć jako 

sposób na przeliczenie i uznanie punktów, które studenci osiągnęli w trakcie ich studiów za 

granicą, na punkty, które liczone były do ich oceny, na macierzystych uczelniach, do których 

wracali po wymianie.  

W kolejnych latach system, dzięki swej prostocie, okazał się tak dogodny, że zaczął być 

używany nie tylko do transferu punktów, na podstawie oceny nakładu pracy i osiągniętych 

efektów uczenia się, ale także do gromadzenia ich w wewnętrznych programach studiów 

wyższych.  

ECTS pomagał w projektowaniu, opisie i dostarczaniu programów studiów, umożliwiał  

zintegrowanie różnych form studiów łącznie z perspektywą uczenia się przez całe życie i 

ułatwiał mobilność studentów poprzez łagodzenie procesu uznawania kwalifikacji. ECTS 

można zastosować do wszystkich programów, niezależnie od trybu realizacji (na sali 

wykładowej, w miejscu pracy, kształcenie na odległość) i do form studiów  (pełne, 

wieczorowe i zaoczne).  

System sprawdzał się tak dobrze, że w 1999 r. w Deklaracji Bolońskiej został wskazany, jako 

jedno z kluczowych narzędzi ujednolicenia systemów szkolnictwa wyższego w krajach 

uczestniczących w procesie bolońskim i integralny element Europejskiego Obszaru 
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Szkolnictwa Wyższego (EOSW). ECTS implementowano, jako część krajowego systemu 

akumulowania i przenoszenia osiągnięć, w większości państw należących do Europejskiego 

Obszaru Szkolnictwa Wyższego.  

W Europejskim Obszarze Szkolnictwa Wyższego ECTS zwiększa przejrzystość i czytelność 

procesu kształcenia i dlatego pełni ważną rolę w stymulowaniu zmian i modernizacji 

kształcenia. Wdrożenie ECTS wspiera także przechodzenie uczelni od podejścia 

ukierunkowanego na nauczyciela i nauczanie, do podejścia zorientowanego na studenta i 

proces uczenia się. Kształcenie zorientowane na studenta uznaje się za podstawową zasadę 

Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego, zaś punktacja ECTS ma być jego sprawnym 

narzędziem. Wykorzystanie efektów uczenia się i nakładu pracy na etapie opracowywania i 

realizacji programu studiów ECTS sprawia, że student znajduje się w centrum procesu 

dydaktycznego. Powyższe zresztą było następstwem uzgodnień, jakie ministrowie edukacji 

państw – członków UE poczynili podczas konferencji w Berlinie w 2003 roku. 

Również w innych regionach świata ECTS jest coraz szerzej wykorzystywany przez instytucje 

lub z powodzeniem współdziała z lokalnymi systemami akumulowania i przenoszenia 

osiągnięć funkcjonujących na podstawie porównywalnych zasad, odgrywając tym samym 

ważną rolę w ogólnoświatowym systemie edukacji. 

Istota ECTS  

ECTS to skoncentrowany na studencie system akumulacji i transferu punktów w oparciu o 

przejrzystość procesów i efektów uczenia się. Ma na celu unifikacje procesów planowania, 

dostarczanie, oceny, uznawania i walidacja kwalifikacji i wiedzy co ma ułatwiać mobilność 

studentów. 
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KLUCZOWE CECHY ECTS 

1) Punkty ECTS są oparte na nakładzie pracy, potrzebnym studentom do osiągnięcia 

oczekiwanych wyników nauki. 

2) Efekty uczenia się, opisują, co uczeń powinien wiedzieć, rozumieć i umieć wykonać 

(obszary wiedzy, umiejętności i kompetencji) po pomyślnym zakończeniu studiów. Te efekty 

są powiązane z deskryptorami (opisami) poszczególnych poziomów edukacji, w ramach 

krajowych i europejskich ram kwalifikacji. 

3) Pomiar obciążenia czasowego pracą wskazuje, ile czasu studenci zazwyczaj potrzebują na 

wykonanie wszystkich czynności edukacyjnych (m.in. wykłady, seminaria, projekty, praca 

praktyczna, samokształcenie i egzaminy) wymaganych do osiągnięcia oczekiwanych 

efektów uczenia się. 

Założono następujące ilości punktów ECTS 

• 60 punktów ECTS jest związanych z nakładem pracy, w roku akademickim, w pełnym 

wymiarze godzin, poniesionym do osiągnięcia odpowiednich efektów uczenia się. 

• Niemal wszędzie na uniwersytetach w Europie, nakład pracy studenta waha się od 1500 

do 1800 godzin w każdym roku akademickim. 

• Wynika więc, że jeden punkt ECTS odpowiada 25 do 30 godzinom pracy studenta. 
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Stosowanie punktacji ECTS 

• Punkty są przydzielane zarówno do całych programów studiów, jak i poszczególnych 

modułów, jednostek, prac doktorskich, praktyk i prac laboratoryjnych. Liczba punktów 

przypisanych do każdego komponentu opiera się na jego wadze, pod względem nakładu 

pracy, jakiego potrzebują studenci, aby osiągnąć efekty uczenia się. 

• Punkty są przyznawane każdemu studentowi (w pełnym lub niepełnym wymiarze godzin) 

po ukończeniu studiów  w zakresie wymaganym przez oficjalny program studiów lub przez  

komponent edukacyjny i pomyślną ocenę osiągniętego uczenia się.  

Punkty mogą się kumulować, w celu uzyskania kwalifikacji czy stopnia naukowego, 

decyduje o tym instytucja nadająca stopień naukowy. Jeśli studenci osiągnęli efekty w 

innych formach studiów lub różnych ramach czasowych (formalne, pozaformalne lub 

nieformalne), powiązane punkty mogą zostać przyznane po pomyślnej ocenie lub uznaniu 

efektów uczenia się. 

• Punkty przyznane w jednym programie, mogą zostać przeniesione do innego programu, 

oferowane przez tę samą lub inną instytucję. Ten transfer może mieć jednak miejsce tylko 

wtedy, gdy instytucja przyznająca stopnie naukowe uznaje punkty i związane z nimi efekty 

studiów. Instytucje partnerskie z góry uzgadniają wzajemne uznawanie okresów studiów za 

granicą. 

• Transfer i akumulację punktów są ułatwione, dzięki wykorzystaniu kluczowych 

dokumentów ECTS takich jak: Katalog kursów, Formularz zgłoszeniowy studenta, Umowa o 

programie zajęć i Tłumaczenie dokumentów oraz Suplement do dyplomu. 

ECTS to system punktowy dla szkolnictwa wyższego stosowany w Europejskim Obszarze 

Szkolnictwa Wyższego przez 46 krajów zaangażowanych w Proces Boloński. ECTS jest 

jednym z fundamentów Procesu Bolońskiego, gdyż umożliwiający standaryzację procesu 

nauczania i integruje zróżnicowane systemy studiów i ocen. 

Wśród innych celów, Proces Boloński tworzy standard ustanowienie systemu punktów 

oceny jako najlepszy środek promowania i ułatwiania mobilności studentów. 
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ECTS przyczynia się też do realizacji kilku pozostałych celów bolońskich: 

• Punkty ECTS są kluczowym elementem Bolońskich Ram Kwalifikacji zgodnych z 

Europejskimi Ramami Kwalifikacji przyjętymi dla uczenia się przez całe życie (ERK). 

Zgodnie z Bolońskimi Ramami Kwalifikacji, pierwszy i drugi cykl edukacyjny mają 

własne przedziały oceny. W związku z tym punkty ECTS są wykorzystywane do 

formułowania krajowych ramy kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego. Ramy te mogą 

zawierać bardziej szczegółowe krajowe rozwiązania punktowe, ale muszą być zgodne z 

przyjętymi standardami, bo to jest właśnie istota punktowania. 

• ECTS pomaga instytucjom edukacyjnym w zapewnieniu jakości. W niektórych krajach 

ECTS jest wymogiem do akredytacji programów szkolnictwa wyższego lub zdobywania 

kwalifikacji. 

• ECTS jest standardem, coraz częściej, stosowanym również przez instytucje edukacyjne na 

innych kontynentach i dlatego odgrywa, jak już wcześniej wspomniano, rolę w rosnącym, 

globalnym wymiarze Procesu Bolońskiego 
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ECTS w polskim systemie szkolnictwa wyższego  

Skrót 

Punktacja ECTS wprowadzona została 1 stycznia 2007 r. Najnowsze zasady stosowania 

systemu ECTS w polskim szkolnictwie wyższym wynikają z tzw. Ustawy 2.0, z późniejszymi 

poprawkami. 

Ustawa różnicuje profile kształcenia na praktyczny, ponad połowa punktów ECTS jest 

przypisana zajęciom kształtującym umiejętności praktyczne i ogólnoakademickim, na 

którym ponad połowa punktów ECTS jest przypisana zajęciom związanym z działalnością 

naukową uczelni.  

Na profilu praktycznym wymagany jest co najmniej 6 m-cy praktyk na pierwszym i 3 m-ce 

na drugim stopniu studiów (zawieszono na czas epidemii). 

Na profilu ogólnoakademickim decyzję o praktykach studenckich podejmuje Rada Wydziału 

/ Instytutu danej uczelni. 

ECTS w świetle prawa 

Zapowiedzią integracji systemów edukacji były już traktaty akcesyjne. Wiadomo było, że 

możliwa dzięki wstąpieniu do UE wymiana akademicka wymagała będzie przyjęcia 

wspólnych standardów. W Polsce system ECTS wprowadzony został, po przygotowaniach, 1 

stycznia 2007 r. Podstawą prawną było Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego z 3 października 2006 r. Rozwijało ono zasady zawarte w Ustawie „Prawo o 

szkolnictwie wyższym” z dnia 27 lipca 2005 r. Aktualne zasady stosowania systemu ECTS w 

polskim szkolnictwie wyższym wynikają z tzw. Ustawy 2.0 czyli Ustawy Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r.  

Co mówi ustawa odnoście punktacji ECTS?.  Opisują to w swoim opracowaniu Chmielewska, 

Sławiński, Saruysz-Wolski i Stęchły. Według nich już w artykule 63. 1 rozstrzyga o formie 

prowadzonych studiów i wyraźnie związuje ją z odpowiednim przypisaniem punktacji ECTS 

do zajęć. Studia mogą być prowadzone w formie:  
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• studiów stacjonarnych, w których co najmniej połowa punktów ECTS objętych 

programem studiów jest uzyskiwana w ramach zajęć z bezpośrednim udziałem nauczycieli 

akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia i studentów;  

• studiów niestacjonarnych wskazanych w uchwale senatu, w ramach których, mniej niż 

połowa punktów ECTS objętych programem studiów może być uzyskiwana z bezpośrednim 

udziałem nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia i studentów.  

Również Artykuł 64, p. 2 rozstrzyga sposób określenia profilu studiów, także wykorzystując 

w tym celu punktację ECTS. Studia są prowadzone na profilu:  

• praktycznym, na którym ponad połowa punktów ECTS jest przypisana zajęciom 

kształtującym umiejętności praktyczne;  

• ogólnoakademickim, na którym ponad połowa punktów ECTS jest przypisana zajęciom 

związanym z prowadzoną w uczelni działalnością naukową.  

Artykuł 67 określa, że studia są prowadzone na określonym kierunku, poziomie i profilu na 

podstawie programu studiów, który określa: efekty uczenia się (zgodnie z Ustawą o ZSK), 

opis procesu prowadzącego do uzyskania efektów uczenia się oraz liczbę punktów ECTS 

przypisanych do zajęć. Przy czym, zgodnie z rozwiązaniami stosowanymi w Europejskim 

Obszarze Szkolnictwa Wyższego, punkty ECTS stanowią miarę średniego nakładu pracy 

studenta niezbędnego do uzyskania efektów uczenia się. To oznacza, że jeden punkt ECTS 

odpowiada 25–30 godzinom pracy studenta obejmującym zajęcia organizowane przez 

uczelnię oraz jego indywidualną pracę związaną z tymi zajęciami. Powiązanie polskich 

przepisów z regulacjami europejskimi jest oczywiste.  

76, p. 1 związuje warunki ukończenia studiów i uzyskania dyplomu z poziomami Polskiej 

Ramy Kwalifikacji oraz uzyskaniem efektów uczenia się określonych w programie studiów, 

którym przypisano co najmniej:  

• 180 punktów ECTS – w przypadku studiów pierwszego stopnia (6 poziom PRK),  

• 90 punktów ECTS – w przypadku studiów drugiego stopnia (7 poziom PRK),  

• 300 punktów ECTS – w przypadku jednolitych studiów magisterskich trwających 9 albo 10 

semestrów (7 poziom PRK),  
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• 360 punktów ECTS – w przypadku jednolitych studiów magisterskich trwających 11 albo 

12 semestrów (7 poziom PRK);  

Wzmianki dotyczące punktacji ECTS można znaleźć w artykułach związanych z prawami 

studenta gdzie stwierdza się (art. 85.1.), że student m.in. ma prawo do uzyskania 

przeniesienia i uznania przyznanych mu już punktów ECTS, zwłaszcza w przypadku 

odbywania studiów według indywidualnej organizacji studiów, zmiany kierunku studiów, 

przeniesienia na studia stacjonarne albo niestacjonarne, itp.  

Ustawa 2.0 przewiduje także wykorzystanie systemu ECTS do potwierdzania efektów 

uczenia się uzyskanych poza systemem studiów, choć w ograniczonym zakresie. Te 

ustawowe zasady dotyczące stosowania systemu ECTS są i rozwijane w niektórych 

rozporządzeniach MNiSW związanych z programami i procesem kształcenia oraz w 

standardach oceny jakości kształcenia Polskiej Komisji Akredytacyjnej. 

 

Z przyjętych ram prawnych wynikają więc bezpośrednio, stosowane w całym obszarze 

europejskiej przestrzeni edukacyjnej zasady przypisywania punktów ECTS przedmiotom. 

• Punkty ECTS są przyznawane na podstawie oszacowanego nakładu pracy przeciętnego 

studenta; chroni to wszystkich studentów, zarówno tych wybitnych jak i słabych przed 

nadmiernie przeładowanymi lub zbyt „lekkimi” programami; jednocześnie przyznana liczba 

punktów ECTS nie jest bezpośrednio związana z liczbą godzin zajęć – tzw. godzinami 

kontaktowymi; godzina wykładu może wymagać od studentów dodatkowo 3 godzin 

samodzielnej pracy, natomiast przygotowanie do seminarium może zająć cały tydzień  

• Nie powinno się przyporządkowywać większej liczby punktów ECTS, niż 60 punktów za 

zaliczenie roku studiów. Można to zrobić tylko w szczególnych wypadkach, jednak należy to 

uzasadnić i udokumentować w katalogu przedmiotów  

• Punkty ECTS student może uzyskać tylko po wykonaniu wymaganej pracy i zaliczeniu 

(uzyskaniu oceny pozytywnej) przedmiotu – liczba punktów ECTS za zaliczenie danego 

elementu programu ma charakter bezwzględny i nie zależy od uzyskanej oceny  
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• Punkty ECTS nie określają statusu zajęć, ich ważności w programie studiów, czy prestiżu 

wykładowcy.  

• Punkty ECTS przyznaje się za wszystkie elementy programu studiów (def.: niezależne i 

formalnie wyróżnione elementy studiowania takie jak: moduł, zajęcia, praktyki, praca 

dyplomowa), zarówno tym należącym do programów studiów kończących się uzyskaniem 

dyplomu, jak i modułom prowadzonym dla osób, które nie odbywają pełnych studiów. 

 

Z nich wynikają również bezpośrednio ilości punktów możliwe do zdobycia na 

poszczególnych etapach i typach studiów. Przypomnę raz jeszcze, że kształtują się one 

następująco: 

 

• I stopień studiów (Licencjat) 3 lata = 6 semestrów = 6 x 30 pkt. ECTS 180 punktów  

• ECTS II stopień studiów (Magister) 2 lata = 4 semestry = 4 x 30 pkt. ECTS 120 

punktów ECTS  

• I stopień studiów (np. inżynierskie) 4 lata = 8 semestrów = 8 x 30 pkt. ECTS 240 

punktów 

• ECTS II stopień studiów (specjalizacja) 1,5 /2 lata = 3 /4 semestry = 3 /4 x 30 pkt. 

ECTS 90 lub 120 punktów ECTS  

• Studia jednolite magisterskie (np. prawnicze) 5 lat = 10 semestrów = 10 x 30 pkt. 

ECTS 300 punktów ECTS 

• Studia jednolite magisterskie (np. lekarskie) 6 lat = 12 semestrów = 12 x 30 pkt. ECTS 

360 punktów ECTS 
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Umiejętności i kompetencje oczekiwane przez sektor 

komunikacji marketingowej 
 

Skrót 

Zróżnicowane oczekiwania dotyczące umiejętności kandydatów do pracy w sektorze 

komunikacji marketingowej w: 

  - agencjach reklamowych i marketingowych 

  - agencjach badawczych i analitycznych 

  - agencjach socjal mediowych  

  - agencjach produkcji filmowej czy telewizyjnej  

Zbliżone oczekiwania co do kompetencji kandydatów do pracy w sektorze komunikacji 

marketingowej: 

  - gotowość uczenia się i zmiany 

  - umiejętność pracy w grupie 

 

Oczekiwania sektora 

 

Precyzyjne oczekiwania sektora stanowi przedmiot dość precyzyjnych analiz prowadzonych 

w ramach działań sektorowych. Warto jednak zwrócić uwagę na kilka generalnych 

obserwacji, jakie niesie analiza raportów.  Można bowiem zauważyć pewien dualizm. 

Z jednej strony zróżnicowanie między podmiotami sektora co do konkretnego zestawu 

wiedzy i umiejętności jakie powinien mieć absolwent –kandydat do pracy. Z drugiej zaś 
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uniwersalny i wspólny dla wszystkich firm sektora, a być może nawet dla większości 

pracodawców, zestaw deficytowych, a przez to pożądanych kompetencji społecznych.  

Źródłem zróżnicowania oczekiwania wobec umiejętności i wiedzy kandydatów do pracy w 

sektorze komunikacji marketingowej jest specyfika aktywności poszczególnych firm z 

sektora komunikacji marketingowej. Dotyczy to przede wszystkim małych i średnich, 

wyspecjalizowanych podmiotów operujących na rynku. W mniejszym stopniu dotyczy do 

olbrzymich koncernów zawierających wszystkie czy niemal wszystkie aspekty czy możliwe 

kierunki aktywności komunikacyjnych. To jednak małe i średnie firmy stanowią większość i 

to ich potrzeby powinny być bardziej akcentowane. Wynika to z dwóch powodów. Duże 

firmy dysponują własnymi zasobami umożliwiającymi kształcenie i kreowania pożądanej 

ścieżki rozwoju zawodowego pracownika. Po drugie, małe i średnie firmy często działają w 

przestrzeni lokalnej, stanowiąc naturalny element współpracy dla większości ośrodków 

akademickich.  

Inne więc będą oczekiwania agencji reklamowych i marketingowych oczekujących raczej 

absolwenta uniwersytetu ekonomicznego biegłego w tworzeniu i realizacji strategii czy 

kampanii reklamowych. Inne agencji badawczych i analitycznych gdzie bardziej przydaje się 

wiedza socjologiczna, ale również znajomość analiz statystycznych, które uzyskuje się po 

studiach socjologicznych czy matematycznych. 

W agencjach socjal mediowych liczą się kompetencje cyfrowe, znajomość algorytmów, 

programowania analityki sieciowej, które często cechują absolwentów politechnik. 

W agencjach produkcji filmowej czy telewizyjnej bardzo liczy się wrażliwość artystyczna, ale 

i znajomość realiów i potrzeb planu filmowego, gdzie sprawdzają się humaniści po 

uczelniach filmowych, ale i kulturoznawcy.   

Jednak każda z tych firm ceni zestaw cech czyniących pracownika jeszcze bardziej cennym i 

uniwersalnym. Specyfika rynku powoduje konieczność nieustannych zmian, dostosowań, 

pogoni za postępem technologicznym i zmieniającym się oczekiwaniami klientów.  To 

powoduje zbliżone oczekiwania co do kompetencji kandydatów do pracy w sektorze 

komunikacji marketingowej. Najważniejsze z tych oczekiwań to gotowość uczenia się i 
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akceptacji konieczności zmiany ze strony młodego pracownika czy adepta. Drugim, często 

sygnalizowanym, to kompetencja społeczna, którą zwłaszcza sygnalizują pracodawcy 

zagraniczni czy firmy operujące globalnie, jaką jest umiejętność pracy w grupie, 

przywództwa, współpracy w zespole. 

Warto przy tym zauważyć, że wysokim poziom pierwszej ze wzmiankowanych kompetencji 

czyli szybkość uczenia się, zdobywania nowych umiejętności może znacząco kompensować 

deficyty w obszarze wiedzy i umiejętności zawodowych. Większość pracodawców zakłada 

zresztą że i tak będzie musiała kandydatów nauczyć realiów zawodu, przekazać im wiedzę i 

umiejętności.  

Jednak właściwie prowadzona współpraca z uczelniami wyższymi, choć w części, może 

przerzucić na uczelnie ciężar bazowego przygotowania do przyszłego zawodu.   

  



 

22 

 

Możliwości powiązania punktów ECTS ze wzrostem 

umiejętności i kompetencji 

 

Skrót 

W zależności od statutu Uczelni 

– Senat (lub inne ciało) uczelni określa efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i 

kompetencji społecznych (art. 11 ust. 1-3),  

– rada wydziału (Instytutu etc.) uchwala program studiów (art. 68 ust. 1 pkt.  

- Katedry opiekujące się poszczególnymi specjalnościami proponują przedmioty a 

prowadzący ustalają, zgodnie z przyjętymi przez senat efektami kształcenia sylabusy 

dla poszczególnych przedmiotów, wraz z programem nauczania, wymogami, 

lekturami i sposobem weryfikacji wiedzy.  

- Na tej samej zasadzie powstają również syllabusy praktyk, stosownie do programów 

studiów budowanych by uzyskać senackie efekty kształcenia 

 praktyki i ich punktowanie pełnią relatywnie niską rolę w sumarycznej ilości punktów. Na 

profilu praktycznym 6 miesięcy praktyk może odpowiadać 6 punktom ECTS na 180 

przewidzianym w całym cyklu kształcenia 

Procedura tworzenia programu studiów z uwzględnieniem ECTS 

W polskim systemie szkolnictwa wyższego zagwarantowano autonomię szkół wyższych w 

zakresie decyzji dotyczących form i kierunków kształcenia. Dlatego, w zależności od statutu 

Uczelni, czyli wewnętrznego, podstawowego aktu regulującego sposób jej funkcjonowania 

procedura tworzenia programu może wyglądać jak poniżej. Efekty kształcenia w zakresie 

wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych (art. 11 ust. 1-3) jakie będzie dostarczała 

swoim studentom określa, w zależności od zapisów statutu Senat lub inne ciało (np. Rada 

Uczelni). Te zapisy są obowiązujące dla rad wydziału (Instytutu etc., w zależności od 

sposobu organizacji Uczelni) która, biorąc je pod uwagę, ustala i uchwala programy studiów 
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(art. 68 ust. 1 pkt.). Zaś wypełnianiem programów studiów treściami w postaci konkretnych 

przedmiotów zajmują się katedry, zgodnie ze swoimi kompetencjami czy specjalizacjami. To 

Katedry proponują przedmioty a pracownicy prowadzący te przedmioty ustalają, zgodnie z 

przyjętymi przez Senat efektami kształcenia sylabusy (opisy) dla poszczególnych 

przedmiotów, wraz z programem nauczania, wymogami, lekturami i sposobem weryfikacji 

wiedzy. Na tej samej zasadzie formowane są również sylabusy praktyk. Są one tworzone, 

zgodnie z programem studiów, tak by realizować i wypełniać efekty kształcenia ustalone 

przez Senat Uczelni. 

Podstawą projektowania programu zajęć na wybranym kierunku studiów jest szacowanie 

czasu, który rozumie się, jako nakład pracy studenta. Każdemu z nich przyporządkowuje się 

30 punktów ECTS na semestr i 60 na rok akademicki. Dalej procedura jest prosta. Jej 

założeniem jest, że student powinien, na studia w pełnym wymiarze, poświęcać przeciętnie 

ok. 8 godzin dziennie. Jeśli poświęcać go będzie mniej – to oznacza, że czas, który powinien 

przeznaczyć na studia przeznacza na coś innego (pracę, rozrywki) nie powinien, więc 

otrzymać zaliczenia. Jeśli pracuje więcej – dzieje się to ze szkodą dla jego zdrowia, życia 

prywatnego, rozwijania indywidualnych zainteresowań, etc. Od studenta oczekuje się więc, 

że będzie pracował w wymiarze 60 punktów ECTS na rok, czyli wspomnianych już 1500 – 

1800 godzin. Zadaniem uczelni jest, więc takie zaprojektowanie programu całych studiów i 

programy poszczególnych zajęć, żeby student mieścił się w tych ramach. Oczywiście są one 

orientacyjne, a czas pracy jest również orientacyjny, szacowany. Ilość realnie spędzonych 

godzin zależy od predyspozycji studenta. Jednak zakładana ilość godzin w dniu, tygodniu, 

semestrze jest przewidziane w systemie ECTS i w skali całych studiów szacunek jest dość 

dobrze dopasowany do nakładu pracy przeciętnego studenta. Uczelnia, więc przelicza: 8 

godzin dziennie x 5 dni roboczych w tygodniu x 15 tygodni na semestr = 600 godzin na 

semestr, czyli 1200 godzin na rok. Do tego trzeba doliczyć sesje egzaminacyjne, czyli czas 

potrzebny na przygotowanie się do egzaminów i same egzaminy czy inne formy zaliczeń. W 

tym mieszczą się także praktyki zawodowe, szkoły letnie czy zimowe, dodatkowe formy 

szkoleń. Można szacować, że to łącznie ok. 300 – 600 dodatkowych godzin nakładu pracy, 

co daje sumę ok. 1500 – 1800 godzin pracy rocznie, a więc postulowane 60 punktów ECTS 
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w zależności od tego czy przelicznik nakładu pracy na 1 punkt wynosi 25 czy 30 godzin. 

Wliczone w to jest także 6 tygodni wakacji. Taka kalkulacja dotyczy przeciętnego nakładu 

pracy studentów studiujących w formie stacjonarnej. W przypadku studentów 

niestacjonarnych, choć nakład pracy powinien być taki sam, (bo i liczba punktów ECTS dla 

studiów stacjonarnych jest taka sama jak niestacjonarnych), można się spodziewać nieco 

innych obliczeń - ze zmniejszoną liczbą godzin nauki w tygodniu roboczym, a za to ze 

zwiększonym wysiłkiem w weekendy oraz wakacje; ze zmniejszoną liczbą godzin pracy w 

bezpośrednim kontakcie z nauczycielem (tzw. godzin kontaktowych), na rzecz zwiększonej 

liczby godzin pracy własnej studenta. Przy projektowaniu programu studiów system ECTS 

pozwala na przejrzyste określenie struktury programu studiów poprzez przypisanie 

odpowiedniej ich liczby do wyróżnionych grup zajęć i w ten sposób uformowanie programu 

odpowiadającego poziomowi kształcenia, formie i profilowi studiów, zamierzeniom uczelni, 

potrzebom interesariuszy, kwalifikacjom kadry nauczającej i innym celom, przy 

jednoczesnym podporządkowaniu się przepisom prawa, wzmiankowanych kilka stron 

wcześniej. Pozwala także na oszacowanie, jaka część programu (liczona nakładem pracy 

studenta) poświęcona jest wiedzy teoretycznej i faktograficznej, jaka umiejętnościom, a 

jaka kształtowaniu kompetencji społecznych. Ich zbilansowanie i zrównoważenie powinno 

odpowiadać koncepcji programu, celom edukacyjnym, które uczelnia chce osiągnąć przez 

jego wdrożenie. Jeszcze raz warto podkreślić szacunkowy charakter obliczeń.  Nie sposób 

dokładnie wskazać, ile pracy student poświęci na poszczególne rodzaje efektów kształcenia, 

jednakże pozwalają one na trafniejsze określenie profilu merytorycznego programu. 

Pozwalają także na precyzyjniejszą charakterystykę studiów I i II stopnia poprzez inne 

zbilansowanie typów przedmiotów. System ułatwia także inne interwencje w program 

studiów. Tak się dzieje przy zaleceniu, by w programach studiów niehumanistycznych, co 

najmniej 5 punktów ECTS przeznaczone było na przedmioty humanistyczne. 

Taki szacunek punktów ECTS jest fundamentem planowania nowych kierunków czy 

przedmiotów na uczelniach.  

Oczywiście przypisywanie punktów ECTS zajęciom czy praktykom bierze pod uwagę tylko 

nakład pracy studenta. Warto jednak dodać, że dotyczy on czegoś więcej niż liczbę godzin 
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czystych zajęć czy praktyk spędzonych na uczelni z prowadzącym, czyli tzw. godzin 

kontaktowych. Punkty ECTS uwzględniają, w znaczącej części, czas pracy studenta poza 

uczelnią. Liczba godzin zajęć kontaktowych znajduje swe odbicie w nakładzie pracy 

nauczyciela – godzinach liczonych do pensum dydaktycznego, ale nie może być wprost 

łączona z nakładem pracy studenta. Składa się na niego, prócz godzin kontaktu z 

nauczycielem, praca własna studenta. Tradycyjnemu wykładowi z ćwiczeniami (z dużą liczba 

godzin kontaktowych i podobną liczbą godzin pracy własnej studenta) oraz przypisanych 

zajęciom prowadzonym metodą „problem-based learning” (mała liczba godzin 

kontaktowych, duża liczba godzin pracy indywidualnej i zespołowej studentów) może być 

taka sama, ponieważ sumaryczna ocena nakładu pracy studenta jest zbliżona. Nie można 

też przypisywać punktacji ECTS z „ważnością” merytoryczną zajęć, dla programu studiów. 

Liczba punktów ECTS przypisanych tradycyjnemu wykładowi z ćwiczeniami, 

fundamentalnemu dla zrozumienia podstaw teoretycznych studiowanej dyscypliny i liczba 

ECTS przypisanych lektoratowi z podstaw dodatkowego języka obcego może być podobna, 

ponieważ w obydwu przypadkach podobny jest nakład pracy studenta. Należy też zwrócić 

uwagę na to, że nie jest rzeczą możliwą (poza wyjątkowymi przypadkami) przypisanie 

nakładu pracy przynależnej do poszczególnych efektów uczenia się zdobywanych w 

trakcie zajęć. Sumowanie godzin pracy studenta odbywa się raczej poprzez przypisanie ich 

czynnościom wymaganym do zdobycia tych efektów, takich jak: uczestnictwo w zajęciach, 

lektury, przygotowanie prac przejściowych i inne. Przykłady obliczeń punktacji ECTS dla 

rozmaitych zajęć pokazują, co może składać się na nakład pracy. Warto także pamiętać, że 

przypisanie do zajęć odpowiedniej liczby punktów ECTS nakłada na nauczyciela 

prowadzącego te zajęcia obowiązek egzekwowania takich efektów uczenia się, których 

zdobycie wymagało podanego nakładu pracy studenta.  

Jakość edukacji a punktacja ECTS  

Procedury przewidują szereg działań mających wpływać na jakość studiów. Już na etapie 

konstrukcji programu studiów wymaga się, na przykład, obecności przedstawiciela 
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studentów. Przewodnik użytkownika ECTS zaleca także monitorowanie programu studiów 

w celu ustalenia, czy przypisane punkty, zakładane efekty kształcenia, szacowany nakład 

pracy są realistyczne, osiągalne i odpowiednie. Monitorowanie prowadzi się  z 

wykorzystaniem kwestionariuszy, grup fokusowych lub wywiadów albo poprzez analizę 

uzyskanych wyników. Niezależnie od zastosowanej metody, informacje zwrotne od 

studentów, nauczycieli oraz, w określonych przypadkach, od innych interesariuszy, którym 

może przecież być przyszły pracodawca powinny stanowić zasadniczy element służący do 

weryfikacji i rewizji przypisania punktów. Uczelnie także powinny wykorzystać dane 

dotyczące terminowości ukończenia studiów i uzyskanych przez studentów wyników 

studiów oraz ocen z poszczególnych przedmiotów. 

Na straży prawidłowośći oszacowania łącznego nakładu pracy studenta, a w konsekwencji 

określenia liczby punktów ECTS przypisanych do zajęć (lub grup zajęć) czuwa (i ocenia) 

Polska Komisja Akredytacyjna – instytucja odpowiedzialna za zewnętrzną ocenę jakości 

kształcenia. W trakcie postępowania akredytacyjnego oceniane są wszystkie wymienione w 

przepisach prawa aspekty programu i procesu kształcenia, które związane są z przypisaniem 

i uzyskaniem punktów ECTS, a więc programy studiów, ich forma i profil, programy zajęć, 

rozwiązania związane z weryfikacją efektów uczenia się zdobytych poza uczelnią itd. 

Standard nr 2 PKA poświęcony jest zastosowaniu punktów ECTS do potwierdzania uzyskania 

założonych efektów uczenia się. 

Podczas akredytacji ocenia się również zaangażowanie studentów w wewnętrzne systemy 

zapewniania jakości. Z danych zgromadzonych przez PKA wynika, że w polskich uczelniach 

jest to powszechna praktyka. W ankietach oceniających jakość zajęć przez studentów z 

reguły pojawia się pytanie dotyczące prawidłowości oszacowania nakładu pracy związanego 

z tymi zajęciami, ponieważ tylko studenci mogą zweryfikować poprawność oszacowania 

własnego nakładu pracy. Z doświadczeń PKA wynika także, że najwięcej kłopotów sprawia 

uczelniom takie zaprojektowanie metod weryfikacji uzyskania efektów uczenia się, aby 

mogły one także oszacować i potwierdzić faktyczny nakład pracy studenta potrzebny do ich 

uzyskania.   
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Rekomendacje działań  

 

Skrót  

 

W świetle informacji nie rekomenduję traktowania punktacji ECTS, jako miernika czy 

motywatora do faktycznego wzrostu umiejętności praktycznych i kompetencji społecznych 

nabytych podczas praktyk. 

  

Sugeruję wykorzystanie innych narzędzi leżących w dyspozycji Rady Sektorowej: 

Opracowanie Sektorowych Ram Kwalifikacji dla Sektora Komunikacji Marketingowej 

Opracowanie rekomendacji dla uczelni kształcących przyszłych pracowników sektora, 

dotyczących pożądanych przez rynek pracy efektów kształcenia 

Zachęcenie do ściślejszej współpracy firm przyjmujących praktykantów i stażystów z 

uczelniami. Są naturalnym partnerem wspierającym wykładowców i organizatorów praktyk 

w kształtowaniu syllabusów zgodnie z oczekiwaniami rynku pracy – łącznie  z określeniem 

form i kryteriów oceny praktyk. 

Możliwe narzędzia zwiększenia kompetencji społecznych i 

umiejętności praktycznych, niezbędnych w sektorze komunikacji 

marketingowej   

 

Na bazie dokumentacji i wywiadów można określić narzędzia, które w bardziej efektywny i 

skuteczny sposób wpływały będą na uzyskiwanie przez studentów pożądanych przez sektor: 
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wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.  Wydaje się bowiem że takie 

oddziaływanie może iść dwutorowo.  

Z jednej strony, niejako od góry, docierając do władz uczelni poprzez opracowane zestawy 

rekomendacji dla uczelni wyższych w zakresie kształcenia przyszłych pracowników sektora. 

Rekomendacje takie powinny zawierać oczekiwane i pożądane przez rynek pracy efekty 

kształcenia. Uczelnie wprawdzie pilnie strzegą swej autonomii decyzyjnej. Zdają sobie 

również, jednak, sprawę, że muszą funkcjonować w konkretnym otoczeniu, a rynek pracy 

dla absolwentów stanowi istotny element tego otoczenia.  Opracowując rekomendacje 

warto zdać sobie sprawę z kilku czynników: 

• Dla Uczelni rekomendacje to ważne, ale jednak tylko, sugestie. Uczelnie więc mogą, 

ale nie muszą ich uwzględniać, zwłaszcza gdy specyfika kształcenia, w opinii samej 

Uczelni ukierunkowana jest na inny profil absolwenta, niż pracownik sektora  

komunikacji rynkowej. Dużym wsparciem, jeśli chodzi o przekonywanie Uczelni, 

byłyby analizy pokazujące rzeczywiste drogi karier absolwentów, perspektywy i 

atrakcyjność sektora komunikacji marketingowej zwłaszcza w kontekście wyborów 

kandydatów na studia. 

• Warto uwzględnić sporą inercję czasową. Procesy decyzyjne i zmiany, zwłaszcza na 

Uczelniach publicznych charakteryzuje dość niska dynamika. Każda zmiana wymaga 

realizacji dość skomplikowanych procedur, wewnętrznych przetasowań. Ich częścią 

są również wewnętrzne tarcia. Zmiany wymagają od pracowników uczelni wysiłku 

włożonego w opracowanie nowych przedmiotów, zakresu tematycznego, form 

prowadzenia czy  kryteriów oceniania, co rzadko jest przyjmowane z entuzjazmem. 

W dodatku wprowadzenie nowych przedmiotów czy całych specjalności wzmaga 

konkurencję wewnętrzną o studentów a często wiąże się z koniecznością korekt, czy 

wręcz eliminacji specjalności, czy przedmiotów już istniejących, co wywołuje 

zrozumiały opór osób je prowadzących. 

• Różnice w podejściach różnych uczelni. Duże, renomowane ośrodki akademickie 

będą, najprawdopodobniej, mniej skore do zmian. Nie muszą aż tak mocno 
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orientować się na wymogi rynku pracy. Kształtują swój etos akademicki w stronę 

edukacji bardziej uniwersalnej, ogólnej, akademickiej. Z kolei uczelnie 

specjalizacyjne jak uczelnie ekonomiczne czy artystyczne bardziej muszą dostosować 

się do wymagań rynku, stąd ich większa skłonność do uwzględnienia rekomendacji 

sektora. Najbardziej elastyczne powinny być małe uczelnie prywatne, traktowane 

jako przedsięwzięcia komercyjne, integralnie zrośnięte z rynkiem i dla tego rynku 

gotowe na niemal każde, mieszczące się w ramach prawnych, rozwiązania. Problem 

jednak tkwi w tym że, generalnie, najlepszy jeśli chodzi o potencjał intelektualny, typ 

studentów aspiruje do dużych akademickich uniwersytetów. Do prywatnych szkół 

wyższych na rynkach lokalnych trafiają kandydaci o mniejszym potencjale 

intelektualnym, niższym kodzie kulturowym i stosownie do tego, mniejszych 

ambicjach zawodowych i potencjale. 

Drugi kierunek to działanie, niejako, od dołu. Warto zachęcać do ściślejszej współpracy 

firmy ze sektora, przyjmujące praktykantów i stażystów, z uczelniami. Takie firmy to 

naturalny partner wspierający wykładowców i organizatorów praktyk w kształtowaniu 

sylabusów zgodnie z oczekiwaniami rynku pracy – łącznie  z określeniem form i kryteriów 

oceny praktyk.  

Dodatkowo taka współpraca może wpływać na realizację prowadzonych praktyk czy 

akcentowania w nauczanych przedmiotach treści  bez formalnych zmian w zapisach. 

Wykładowcy cenią sobie możliwość swobodnego kreowania treści przy zachowaniu norm 

zapisanych w sylabusach. 

Tego rodzaju współpraca pozwała na realizację szeregu dodatkowych aktywności mogących 

zwiększyć wpływ firm z sektora na sposób i kierunek kształcenia. Do takich form oprócz 

sytemu praktyk, czy staży może należeć uczestnictwo w wykładach czy ćwiczeniach 

gościnnych, przygotowanie dla prowadzących materiałów pomocniczych, czy case. 

Dostarczanie form współpracy w postaci konkursów dla studentów czy nawet kampanii, 

wspólnie realizowanych ze studentami.  
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Dużą rolę przy podobnej współpracy pełni promocja dobrych przekładów i wzorów takiej 

współpracy i dla pracowników Uczelni i dla firm z sektora mogą one stanowić źródło 

inspiracji i kierunek możliwych działań. 

Dodatkowym czynnikiem jest tworzenie płaszczyzn, platform do nawiązywania przez 

przedstawicieli sektora kontaktów ze światem akademickim. Nie negując tradycyjnych 

narzędzi jak zapraszanie przedstawicieli świata akademickiego do życia branżowego, 

konkursów branżowych, kreowanie wspólnych przedsięwzięć eksperckich czy badawczych 

warto zwrócić uwagę na innych potencjał. Są nimi absolwenci uczelni pracujący w sektorze. 

Mogą oni, dzięki osobistym relacjom, być dobrymi łącznikami ze swoimi macierzystymi 

Alma Matris.  

Czynnikiem zwiększającym możliwość współpracy jest również fakt, że uczelnie publiczne i 

ich pracownicy zaczynają być oceniane nie tylko przez pryzmat osiągnięć naukowych oraz 

prowadzonej dydaktyki. Ważnym czynnikiem staje się tzw. trzecie kryterium oceny którym 

jest wpływ społeczny. Ten wpływ, to przede wszystkim współpraca z praktyką gospodarczą 

prowadzona na polu badawczym ale i dydaktycznym. Popularyzacja tego kryterium może 

być znaczącym impulsem zachęcającym do współpracy z praktyką gospodarczą.      

 

Każdy z tych kierunków działań będzie efektywniejszy jeśli istniały będą konkretne 

Sektorowe Ramy Kwalifikacyjne dla Sektora Komunikacji Marketingowej. Ramy takie stają 

się szkieletem merytorycznym i treściowym współpracy. Ich zapis może pomóc zarówno w 

kreowaniu rekomendacji do kreowania i modyfikacji wybranych efektów kształcenia jak i 

stanowić istotną podpowiedź przy współpracy oddolnej z prowadzącymi praktyki czy 

przedmioty szczególnie interesujące dla sektora. 

Dopiero zharmonizowane oddziaływanie tych trzech czynników powinno dać pożądany 

przez sektor efekt. Na wysokie szanse jego uzyskania wpływa fakt, że tworzą schemat gry 

win-win gdzie każdy z uczestników gry wygrywa: 
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• Sektor poprzez wpływ na kształcenie ma szanse uzyskać pracowników o lepszych i 

bardziej pożądanych z punktu widzenia swoich oczekiwań zakresach wiedzy, 

umiejętności i kompetencji społecznych 

• Uczelnie i ich pracownicy elastyczniej i sprawniej reagują na potrzeby rynku. 

Wzbogacają swą ofertę dydaktyczną, upraktyczniają ją i czynią bardziej atrakcyjną i 

pożądaną przez kandydatów na studentów. Dla pracowników akademickich taka 

współpraca to również możliwość rozwoju naukowego –pozyskiwania grantów, 

uczestnictwo w projektach badawczych, ekspertyzach. 

• Dla studentów to możliwość zdobycia praktycznego wykształcenia zgodnego z 

oczekiwaniami rynku pracy. Co więcej, dobry system praktyk, może powodować, że 

już na etapie studiów kandydat wiąże się z przyszłym pracodawcą płynnie wchodząc 

na rynek pracy i budując podstawy swej kariery zawodowej.  

 

Ciekawym uzupełnieniem standardowych trybów nauczania może być tzw. micro-

credentials (mikrokwalifikacje) .  Micro-credentials o dowód uzyskania przez uczącego się 

danego efektu uczenia się w ramach krótkiego, przejrzyście ocenionego kursu lub modułu. 

Kursy takie mogą być organizowane w systemie stacjonarnym, online lub w systemie 

łączącym obie te formy.  

Dzięki mikrokwalifikacjom/mikropoświadczeniom możliwości uczenia się dostępne są dla 

wszystkich, w tym osób pracujących w pełnym wymiarze godzin. 

Jest to więc wysoce elastyczna i równościowa forma uczenia się umożliwiająca nabywanie 

konkretnych umiejętności i kompetencji. 

Micro-credentials przyznawane są przez instytucje szkolnictwa wyższego i kształcenia 

zawodowego, a także przez organizacje prywatne. 

Mogą być szczególnie pomocne dla osób, które chcą: 
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• poszerzyć dotychczas zdobytą wiedzę, ale nie chcą odbywać pełnego cyklu studiów 

wyższych 

• podnieść poziom umiejętności lub przekwalifikować się po rozpoczęciu pracy 

zawodowej, aby zwiększyć swoje szanse na rynku pracy lub rozwinąć karierę 

zawodową. 

Ich zastosowanie może mieć formę krótkich szkoleń realizowanych najczęściej w 

formie podyplomowej. Polskie uczelnie coraz częściej zwracają uwagę na takie 

formy edukacji i kształcenia.  

Intensywniejsze działania związane z wiązaniem microcredentials w punktami ECTS warto 

jednak powstrzymać do czasu rozstrzygnięć Komisji Europejskiej. W okresie od 26 maja do 

17 września 2020 r. powołana w tym celu grupa odbyła trzy wirtualne posiedzenia i 

zaproponowała wspólną europejską definicję, wspólne opisy referencyjne i plan działania. 

Plan działania zawiera propozycje dotyczące działań na szczeblu europejskim i krajowym, 

jakie konieczne są do opracowania i wdrożenia europejskiego podejścia do 

mikrokwalifikacji, oraz wstępny harmonogram tych działań. 

Plan działania koncentruje się na następujących kwestiach: 

• opracowanie wspólnych europejskich standardów jakości i przejrzystości we 

współpracy ze wszystkimi zainteresowanymi stronami (podmiotami zajmującymi się 

kształceniem i szkoleniem, podmiotami działającymi na rynku pracy, partnerami 

społecznymi, organizacjami młodzieżowymi, społeczeństwem obywatelskim, izbami 

handlowymi, pracodawcami ze wszystkich państw członkowskich UE i krajów 

należących do europejskiego obszaru szkolnictwa wyższego) 

• zbadanie możliwości włączenia mikrokwalifikacji do krajowych ram kwalifikacji, z 

ewentualnym odniesieniem do europejskich ram kwalifikacji 

• opracowanie listy zaufanych organizatorów kursów i wspieranie procesów 

zapewniania jakości 
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• zbadanie, w jaki sposób europejski system transferu i akumulacji punktów (ECTS) 

może być wykorzystywany w kontekście mikrokwalifikacji na innych szczeblach 

edukacji i w innych sektorach 

• opracowanie wytycznych dotyczących szybszego uznawania kwalifikacji poprzez 

dostosowanie istniejących instrumentów ich walidacji i uznawania lub opracowanie 

nowych instrumentów 

• wykorzystanie mikrokwalifikacji do poprawy dostępu do możliwości uczenia się 

przez całe życie poprzez zapewnienie większej przenikalności między sektorami 

kształcenia i szkolenia oraz umożliwienie osobom uczącym się świadomego wyboru 

kursu poprzez rozszerzenie usług poradnictwa w oparciu o rzeczywiste dane 

dotyczące rynku pracy 

• zapewnienie wsparcia ze strony Unii za pośrednictwem Erasmus i funduszy 

strukturalnych na rzecz instytucji szkolnictwa wyższego, placówek kształcenia i 

szkolenia zawodowego oraz innych instytucji kształcenia i szkolenia oraz 

organizatorów szkoleń w celu promowania wykorzystywania mikrokwalifikacji. 

Proponowane działania koncentrują się głównie na szkolnictwie wyższym, ale obejmują 

również inne poziomy i sektory kształcenia i szkolenia. Rozstrzygnięcia mogą wytyczyć ramy 

dalszego postępowania Rady Sektorowej w tym zakresie. 

Do czasu jednak sformowania wytycznych, uczelnie mogą niechętnie przystępować do 

działań wiążących punktacje ECTS z micro-credentials, nie mając pewności w jakim kierunku 

mogą pójść ustalenia UE a więc i krajowe uregulowania.   
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Lider projektu: SAR Partner: IAB Polska 

Przeprowadzone badanie i opracowanie raportu współfinansowane zostało ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu 

„Sektorowa Rada ds. Kompetencji Sektora Komunikacji Marketingowej”, realizowanego na 

mocy umowy podpisanej z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości o dofinansowanie nr 

UDA-POWR.02.12.00-00-SR07/18, w ramach Priorytetu II Efektywne polityki publiczne dla 

rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.12. Zwiększenie wiedzy o potrzebach 

kwalifikacyjno-zawodowych, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 

2014-2020. 

 

 

 

 

 


