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1. DANE IDENTYFIKACYJNE ZAWODU
1.1. Nazwa i kod zawodu (wg Klasyfikacji zawodów i specjalności)
Egzaminator on-line 235902

1.2. Nazwy zwyczajowe zawodu




Egzaminator zdalny.
Egzaminator internetowy.
Nauczyciel egzaminujący na odległość.

1.3. Usytuowanie zawodu w klasyfikacjach: ISCO, PKD
W Międzynarodowym Standardzie Klasyfikacji Zawodów ISCO-08 odpowiada grupie:


2359 Teaching professionals not elsewhere classified.

Według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007):


Sekcja P – Edukacja.

1.4. Notka metodologiczna, autorzy i eksperci opiniujący
Notka metodologiczna
Opis informacji o zawodzie opracowano na podstawie:
 analizy źródeł (akty prawne, klasyfikacje krajowe, międzynarodowe), źródeł internetowych oraz
wyników badań i analiz prowadzonych w projekcie PO KL (2011–2013) „Rozwijanie zbioru
krajowych standardów kompetencji zawodowych wymaganych przez pracodawców”,
 analizy opisu zawodu zamieszczonego w wyszukiwarce opisów zawodów na Wortalu
Publicznych Służb Zatrudnienia,
 zebranych opinii od recenzentów, członków panelu ewaluacyjnego oraz zespołu ds. walidacji
i jakości informacji o zawodach.
Autorzy i eksperci opiniujący
Zespół Ekspercki:




Joanna Trzepałka – TEB Edukacja, Radom.
Anna Wisła-Świder – Instytut Chemii, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja, Kraków.
Edyta Kozieł – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.

Zespół ds. walidacji i jakości informacji o zawodzie:




Krzysztof Symela – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.
Ireneusz Woźniak – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.
Małgorzata Sołtysiak – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.

Recenzenci:



Maria Kopsztejn – Wyższa Szkoła „Humanitas”, Sosnowiec.
Artur Wojno – Uczelnia Łazarskiego, Warszawa.
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Panel ewaluacyjny – przedstawiciele partnerów społecznych:



Mirosław Górczyński – Forum Związków Zawodowych Branża Nauki i Oświaty, Warszawa.
Aleksander Lotko – Polskie Towarzystwo Towaroznawcze Oddział Mazowiecki, UTH Radom.

Data (rok) opracowania opisu informacji o zawodzie: 2018 r.
WAŻNE:
W tekście opisu informacji o zawodzie występują podkreślenia wybranych określeń wraz z indeksem górnym,
który wskazuje numer definicji w słowniku branżowym w punkcie 7.2.

2. OPIS ZAWODU
2.1. Synteza zawodu
Egzaminator on-line zajmuje się oceną kompetencji osób egzaminowanych, stosując w procesie
egzaminowania nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK)4 oraz bazy pytań i zadań
egzaminacyjnych.

2.2. Opis pracy i sposobu jej wykonywania
Opis pracy
Praca egzaminatora on-line polega przede wszystkim na weryfikacji wiedzy i umiejętności
uczestników egzaminu w formie zdalnej. W tym celu stosuje on specjalnie przygotowana narzędzia
informatyczne. Egzaminator on-line opracowuje również strukturę egzaminu zgodnie w wytycznymi
instytucji/firmy odpowiedzialnej za jego organizację i przeprowadzenie. Zadaniem egzaminatora online jest współpraca z ekspertem lub zespołem ekspertów w danej dziedzinie, w zakresie
formułowania treści zadań, pytań egzaminacyjnych oraz tworzenia regulaminów przeprowadzania
e-egzaminów.
Osoba zatrudniona w tym zawodzie przeprowadza egzamin i nadzoruje jego prawidłowy przebieg,
ocenia prace i przygotowuje protokół egzaminacyjny. Egzaminator on-line jest także odpowiedzialny
za weryfikację poprawności działania narzędzi stosowanych do przeprowadzenia egzaminu oraz
środków multimedialnych użytych w zadaniach egzaminacyjnych, pod kątem ich poprawności
technicznej, funkcjonalności oraz zharmonizowania z platformą edukacyjną3. Ponadto egzaminator
on-line ma obowiązek aktualizacji zadań i pytań oraz modyfikacji ich treści.
Sposoby wykonywania pracy
W swojej pracy egzaminator on-line stosuje metody, techniki i procedury dotyczące:
 opracowywania struktury egzaminu zgodnie z wytycznymi instytucji/firmy odpowiedzialnej za
organizację i przeprowadzenie egzaminu,
 formułowania pytań i zadań egzaminacyjnych oraz opracowywania kryteriów egzaminacyjnych
we współpracy z ekspertem lub zespołem ekspertów w danej dziedzinie wiedzy i metodykiem
edukacji na odległość,
 wskazywania efektów kształcenia i umiejętności weryfikowanych przez poszczególne zadania
i pytania egzaminacyjne we współpracy z ekspertem lub zespołem ekspertów w danej dziedzinie
wiedzy i metodykiem edukacji na odległość,
 przeprowadzania egzaminu i nadzorowania jego prawidłowego przebiegu,
 oceniania prac egzaminacyjnych, opracowania informacji zbiorczej o egzaminie i opublikowania
jego wyników,
 opracowywania protokołu egzaminacyjnego i archiwizowania prac,
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sprawdzania poprawności działania narzędzi i rozwiązań multimedialnych pod kątem ich
poprawności technicznej, funkcjonalności oraz współdziałania z narzędziami platformy
edukacyjnej,
aktualizowania bazy pytań i zadań oraz – jeśli to konieczne – modyfikowania form egzaminu,
nadzorowania organizacji stanowiska pracy, z uwzględnieniem zasad BHP, ochrony ppoż.,
ergonomii i ochrony środowiska pracy.

WAŻNE:
Specyfika zawodu egzaminator on-line wymaga nie tylko biegłego posługiwania się technologiami
informacyjnymi i komunikacyjnymi, ale także kompetencji pedagogicznych oraz gotowości do nieustannego
aktualizowania swojej wiedzy i podwyższania kompetencji.
Więcej szczegółowych informacji znajduje się w sekcjach: 3.1. Zadania zawodowe oraz 3.2. i 3.3.
Kompetencje zawodowe.

2.3. Środowisko pracy (warunki pracy, maszyny i narzędzia pracy, zagrożenia, organizacja
pracy)
Warunki pracy
Miejscem pracy egzaminatora on-line jest pracownia lub specjalnie przegotowane pomieszczenie
wyposażone w urządzenia TIK z dostępem do sieci internet. Praca w tym zawodzie jest realizowana
w przeważającej części w pozycji siedzącej, przy użyciu komputera wyposażonego w specjalistyczne
oprogramowanie i rozbudowane aplikacje. Stanowisko pracy powinno być zorganizowane zgodnie
z wymaganiami bezpieczeństwa i ergonomii pracy.
Egzaminator on-line może pracować w:
 ośrodkach egzaminacyjnych,
 instytucjach oświatowych i edukacyjnych różnych szczebli,
 firmach edukacyjno-szkoleniowych,
 ośrodkach kształcenia i doskonalenia zawodowego,
 szkołach wyższych.
Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.1. Możliwości podjęcia pracy w zawodzie.

Wykorzystywane maszyny i narzędzia pracy
Egzaminowanie on-line może być realizowane przy użyciu pilotów multimedialnych2, internetowych
platform edukacyjnych, na których udostępnia się zadania za pośrednictwem różnego rodzaju
urządzeń technologii informacyjnej.
Podstawowym narzędziem pracy egzaminatora on-line jest komputer, a także tablet lub smartfon.
Spośród urządzeń peryferyjnych wejściowych wykorzystuje w swojej pracy m.in.:
 skaner,
 kamerę,
 aparat cyfrowy,
 tablet,
 mikrofon,
 mysz/touchpad,
 klawiaturę.
Spośród urządzeń peryferyjnych wyjściowych wykorzystuje w swojej pracy m.in.:
 monitor,
 drukarkę,
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głośniki,
słuchawki.

Spośród innych urządzeń peryferyjnych wykorzystuje w swojej pracy m.in.:
 nagrywarki,
 dyski zewnętrzne,
 pendrive,
 routery i modemy.
Sprzęt komputerowy wykorzystywany w pracy egzaminatora on-line jest wyposażony
w specjalistyczne oprogramowanie, narzędzia multimedialne i dźwiękowe oraz jest połączony
z internetem. Oprogramowanie i narzędzia informatyczne są niezbędne do tworzenia i obsługi
zaawansowanych strukturalnie egzaminów.
Organizacja pracy









Typowym miejscem pracy egzaminatora on-line jest pomieszczenie zapewniające właściwe,
bezpieczne i efektywne posługiwanie się komputerem z zainstalowanym oprogramowaniem,
umożliwiającym tworzenie baz pytań i zadań egzaminacyjnych, przeprowadzenie egzaminu
on-line oraz z dostępem do internetu.
Praca egzaminatora on-line może mieć charakter zarówno zespołowy, jak i indywidualny,
niezależnie od tego czy jest wykonywana w ośrodkach egzaminacyjnych, instytucjach
oświatowych, edukacyjnych, czy też w firmach edukacyjno-szkoleniowych, które świadczą usługi
egzaminowania on-line.
Egzaminator on-line zwykle pracuje nie więcej niż 8 godzin na dobę w ciągu dnia, a jego praca
odbywa się w ustalonych godzinach. W przypadku realizacji dużej liczby zleceń możliwa jest praca
w godzinach nadliczbowych oraz w dni wolne od pracy.
Ze względu na opracowywanie różnorodnych tematycznie pytań i zadań egzaminacyjnych oraz
dobór form egzaminu praca egzaminatora on-line nie jest monotonna, jednak sposób jej
wykonywania jest zasadniczo podobny, gdyż używa się tych samych narzędzi, aplikacji
i oprogramowania komputerowego.
Praca w tym zawodzie nie niesie za sobą dużej odpowiedzialności finansowej oraz materialnej.
Pracownika obowiązuje zasada poufności i bezstronności i jest on odpowiedzialny za powierzony
sprzęt oraz ponosi odpowiedzialność zawodową lub służbową określoną w regulaminach firm,
w których jest zatrudniony.

Zagrożenia mające wpływ na bezpieczeństwo pracy człowieka
Egzaminator on-line wykonuje pracę w pozycji siedzącej, która daje dobrą stabilizację dla precyzyjnej
pracy rąk i skutkuje niewielkim wydatkiem energetycznym wykonywanych czynności, gdyż nie
angażuje dużych grup mięśni. Jednak praca egzaminatora on-line, zwłaszcza wykonywana
w nieodpowiednich warunkach, może stać się źródłem wielu uciążliwości prowadzących do
pogorszenia stanu zdrowia i ogólnej kondycji fizycznej lub psychicznej pracownika, a w konsekwencji
również znacznego spadku wydajności pracy.
Podstawowe czynniki uciążliwe, które mogą występować w pracy egzaminatora on-line, to:
 obciążenia mięśniowo-szkieletowe,
 niewłaściwe oświetlenie,
 stres,
 nieodpowiednia wentylacja.
Do występujących w zawodzie chorób można zaliczyć m.in.:
 zwyrodnienia narządów ruchu,
 zwyrodnienia kręgosłupa,
 choroby związane ze stresem,
6
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choroby wzroku.
Praca przy komputerze to przede wszystkim intensywna praca wzroku, która może powodować różne
dolegliwości narządu wzroku, m.in. pogorszenia widzenia, zmęczenie oczu, przesuszenie gałki ocznej,
tzw. zespół suchego oka (pieczenie, uczucie kłucia w oku), bóle głowy, zmęczenie i znużenie.
WAŻNE:
Szczególnie ważne jest wykonywanie pracy egzaminatora on-line zgodnie z zasadami oraz przepisami:
bezpieczeństwa i higieny pracy, przeciwpożarowymi, ochrony środowiska, ergonomii.

2.4. Wymagania psychofizyczne i zdrowotne
Wymagania psychofizyczne
Dla pracownika wykonującego zawód egzaminator on-line ważne są:
w kategorii wymagań fizycznych
 sprawność układu mięśniowo-szkieletowego,
 sprawność narządu wzroku i słuchu,
 sprawność układu oddechowego;
w kategorii sprawności sensomotorycznych
 koordynacja wzrokowo-ruchowa,
 ostrość wzroku i słuchu,
 rozróżnianie barw,
 zręczność rąk i palców,
 spostrzegawczość;
w kategorii sprawności i zdolności
 zdolność koncentracji uwagi,
 podzielność uwagi,
 rozumowanie logiczne,
 wyobraźnia przestrzenna,
 zdolność twórczego myślenia,
 uzdolnienia techniczne;
w kategorii cech osobowościowych
 predyspozycje do pracy w warunkach monotonnych,
 bezstronność,
 dokładność i rzetelność,
 wytrwałość i cierpliwość,
 dyskrecja,
 sumienność,
 samodzielność,
 wysoka samodyscyplina,
 skrupulatność i terminowość,
 dobra organizacja pracy własnej i nadzorowanego zespołu,
 gotowość współdziałania.
Więcej informacji znajduje się w sekcjach: 3.4. Kompetencje społeczne; 3.5. Profil kompetencji kluczowych
dla zawodu.
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Wymagania zdrowotne
Wykonywanie zawodu egzaminator on-line wymaga kreatywnej, długotrwałej pracy
z wykorzystaniem sprzętu komputerowego i urządzeń peryferyjnych, co powoduje wymuszoną
pozycję ciała, obciążenia układu mięśniowego, krwionośnego i nerwowego oraz narządu wzroku.
Praca w zawodzie egzaminator on-line wymaga:
 dobrego wzroku,
 sprawności układu ruchu, a w szczególności kończyn górnych.
Poważniejsze wady wzroku, których nie da się skorygować, takie jak np. zaburzenia w rozróżnianiu
barw i percepcji kształtów, mogą ograniczyć dostęp do wykonywania zawodu.
Nie ma przeciwwskazań do wykonywania zawodu dla osób z lekkim stopniem niepełnosprawności.
WAŻNE:
O stanie zdrowia i ewentualnych przeciwwskazaniach do wykonywania zawodu orzeka lekarz medycyny pracy.
Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.4. Możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

2.5. Wykształcenie, tytuły zawodowe, kwalifikacje i uprawnienia niezbędne/preferowane
do podjęcia pracy w zawodzie
Wykształcenie niezbędne do podjęcia pracy w zawodzie
Do podjęcia pracy w zawodzie egzaminator on-line preferowane jest wykształcenie wyższe I stopnia
oraz posiadanie kwalifikacji pedagogicznych.
Tytuły zawodowe, kwalifikacje i uprawnienia niezbędne/preferowane do podjęcia pracy
w zawodzie
Kandydat do pracy w zawodzie egzaminator on-line powinien posiadać:



dyplom potwierdzający ukończenie wyższych studiów I lub II stopnia,
dyplom potwierdzający kwalifikacje pedagogiczne uzyskane w ramach studiów (I lub II stopień
lub studia podyplomowe) na kierunku pedagogika.

Dodatkowym atutem przy zatrudnieniu jest posiadanie:
 certyfikatów potwierdzających udział w szkoleniach i studiach podyplomowych z zakresu
zastosowań TIK, aplikacji i narzędzi e-learningu w procesie egzaminowania on-line,
 certyfikatów potwierdzających kompetencje z zakresu metodyki tworzenia zdalnych baz pytań
i zadań przy zastosowaniu TIK.
WAŻNE:
Praca egzaminatora on-line polega nie tylko na weryfikacji i ocenie wiedzy uczestników egzaminu, lecz jest
on również odpowiedzialny za współtworzenie baz pytań i zadań przy zastosowaniu TIK i aplikacji
egzaminującej. Zatem kompetencje osób zatrudnionych na stanowisku egzaminatora on-line powinny
obejmować zarówno wiedzę metodyczną i pedagogiczną, jak i umiejętności stosowania TIK oraz komunikacji
zdalnej.
Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.2. Instytucje oferujące kształcenie, szkolenie i/lub potwierdzanie
kompetencji w ramach zawodu.
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2.6. Możliwości rozwoju zawodowego, awansu i potwierdzania kompetencji
Możliwości rozwoju zawodowego i awansu
Praca w zawodzie egzaminator on-line wymaga ciągłego poszerzania wiedzy i umiejętności nie tylko
w zakresie nowych TIK, aplikacji, narzędzi komunikacji zdalnej wykorzystywanych w egzaminowaniu
i kształceniu on-line, ale również w obszarze metodyki tworzenia pytań i zadań egzaminacyjnych.
Po zdobyciu doświadczenia zawodowego egzaminator on-line może awansować na stanowisko
koordynatora egzaminatorów. Formą awansu zawodowego egzaminatora on-line może być również
objęcie stanowiska kierownika ośrodka lub centrum egzaminacyjnego.
Egzaminator on-line może również, po uzupełnieniu kompetencji, podjąć pracę w zawodach
pokrewnych.
Możliwości potwierdzania kompetencji
Obecnie (2018 r.) nie ma możliwości potwierdzenia kompetencji zawodowych i uzyskania kwalifikacji
(świadectwa) w zawodzie egzaminator on-line.
Preferowaną przez pracodawców formą potwierdzenia kompetencji jest posiadanie certyfikatów
organizacji branżowych bądź dyplomów studiów podyplomowych, związanych z projektowaniem
i prowadzeniem kształcenia i egzaminowania on-line.
Więcej informacji można uzyskać w Bazie Usług Rozwojowych https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl oraz
Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl

2.7. Zawody pokrewne
Osoba zatrudniona w zawodzie egzaminator on-line może rozszerzać swoje kompetencje zawodowe
w zawodach pokrewnych:
Nazwa zawodu pokrewnego
zgodnie z Klasyfikacją zawodów i specjalności
Metodyk edukacji na odległość
Metodyk technologii informacyjnych i komunikacyjnych
Dydaktyk multimedialny
Nauczyciel nauczania na odległość
Nauczyciel w placówkach pozaszkolnych
Wykładowca na kursach (edukator, trener)

Kod zawodu
235103
235104
235901
235907
235910
235915

3. ZADANIA ZAWODOWE I WYMAGANE KOMPETENCJE
3.1. Zadania zawodowe
Pracownik w zawodzie egzaminator on-line wykonuje różnorodne zadania, do których należą
w szczególności:
Z1 Przygotowywanie we współpracy z ekspertem w określonej dziedzinie wiedzy pytań i zadań
egzaminacyjnych.
Z2 Dobieranie formy egzaminu on-line.
Z3 Opracowywanie we współpracy z autorem kursu kryteriów oceniania i zaliczenia egzaminu on-line.
Z4 Opracowywanie i aktualizowanie wersji elektronicznej egzaminu on-line.
Z5 Nadzorowanie przebiegu egzaminu on-line.
Z6 Ocenianie prac egzaminacyjnych.
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Z7 Opracowywanie i publikowanie wyników oraz raportów i statystyk związanych z przebiegiem
egzaminu on-line.
Z8 Przekazywanie, zabezpieczanie oraz archiwizowanie prac i protokołów egzaminacyjnych.

3.2. Kompetencja zawodowa Kz1: Opracowywanie zestawów pytań i zadań
egzaminacyjnych
Kompetencja zawodowa Kz1: Opracowywanie zestawów pytań i zadań egzaminacyjnych obejmuje
zestaw zadań zawodowych Z1, Z2, Z3, Z4, do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory
wiedzy i umiejętności.
Z1 Przygotowywanie we współpracy z ekspertem w określonej dziedzinie wiedzy pytań i zadań
egzaminacyjnych
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:









Przepisy prawa autorskiego i ochrony własności
intelektualnej;
Metody i techniki dydaktyki zdalnej;
Podstawy pomiaru dydaktycznego;
Zasady przygotowywania i opracowywania pytań
oraz zadań egzaminacyjnych.







Stosować przepisy prawa autorskiego i ochrony
własności intelektualnej do tworzenia pakietów
pytań i zadań egzaminacyjnych;
Opracowywać we współpracy z ekspertem
w danej dziedzinie nauki treść pytań i zadań
egzaminacyjnych;
Opracowywać we współpracy z ekspertem
w danej dziedzinie nauki odpowiedzi
i rozwiązania do pytań i zadań egzaminacyjnych;
Przygotowywać we współpracy z ekspertem
w danej dziedzinie nauki klucz odpowiedzi do
pytań i zadań egzaminacyjnych.

Z2 Dobieranie formy egzaminu on-line
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:










Formy cyfrowego przekazu i weryfikacji wiedzy;
Formy organizacji egzaminów on-line;
Technologie i narzędzia e-learningu;
Aplikacje umożliwiające przeprowadzanie
egzaminów on-line;
Metodykę weryfikacji osiągnięć uczestników
kształcenia na odległość.





Stosować cyfrowe formy przekazu i weryfikacji
wiedzy;
Dobierać narzędzia e-learningu użyteczne do
opracowania egzaminu w wybranej formie;
Dobierać aplikacje niezbędne do opracowania
egzaminu w wybranej formie;
Dobierać strukturę i formę egzaminu on-line do
specyfiki dziedziny nauki, której dotyczy egzamin.

Z3 Opracowywanie we współpracy z autorem kursu kryteriów oceniania i zaliczenia egzaminu
on-line
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:









Przepisy prawa dotyczące egzaminowania
i oceniania;
System egzaminowania i oceniania on-line;
Zasady pomiaru dydaktycznego;
Narzędzia platformy e-learningowej służące do
pomiaru dydaktycznego, w tym ustalania
kryteriów oceniania.
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Stosować przepisy prawa dotyczące
egzaminowania i oceniania;
Opisywać system oceniania i egzaminowania
on-line, z uwzględnieniem przepisów prawa,
w sposób zrozumiały zarówno dla instytucji
zlecającej przeprowadzenie egzaminu, jak i dla
jego uczestników;
Określać zrozumiałe dla odbiorców kryteria
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oceny poszczególnych zadań i pytań
egzaminacyjnych;
Opracowywać zrozumiałe dla odbiorców
warunki zaliczenia egzaminu;
Przekazywać niezbędne informacje o egzaminie
on-line oraz warunkach jego zaliczenia.

Z4 Opracowywanie i aktualizowanie wersji elektronicznej egzaminu on-line
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:









Zasady tworzenia elektronicznych materiałów
edukacyjnych na potrzeby nauczania zdalnego;
Narzędzia ICT do opracowania egzaminów
w formie elektronicznej;
Aplikacje do tworzenia wersji elektronicznej
egzaminów on-line;
Metody weryfikacji wiedzy i umiejętności
oferowane przez najbardziej popularne
środowiska zdalnego nauczania.






Tworzyć wersję elektroniczną zadań i pytań
egzaminacyjnych;
Stosować narzędzia ICT do opracowania
egzaminów w wersji elektronicznej;
Stosować dostępne aplikacje umożliwiające
projektowanie egzaminów i testów on-line;
Weryfikować i korygować poprawność pytań
i zadań egzaminacyjnych;
Aktualizować i uzupełniać pakiety zadań
egzaminacyjnych zgodnie z wytycznymi autora
zadań i bieżącymi potrzebami.

3.3. Kompetencja zawodowa Kz2: Przeprowadzanie egzaminu on-line
Kompetencja zawodowa Kz2: Przeprowadzanie egzaminu on-line obejmuje zestaw zadań
zawodowych Z5, Z6, Z7, Z8, do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy
i umiejętności.
Z5 Nadzorowanie przebiegu egzaminu on-line
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:










Akty prawne dotyczące warunków i sposobu
przeprowadzania egzaminu on-line;
Zasady etyki w egzaminowaniu on-line;
Procedury dotyczące przeprowadzania egzaminu
on-line;
Aplikacje i narzędzia wspomagające
nadzorowanie egzaminów on-line;
Zasady nadzorowania w egzaminowaniu on-line.









Stosować przepisy prawa i procedury
obowiązujące w egzaminowaniu on-line;
Stosować zasady etyki odnoszące się do
procedury przeprowadzania egzaminu on-line;
Przeprowadzać egzaminy on-line zgodnie
z przepisami prawa i zasadami ustalonymi przez
instytucję zlecającą przeprowadzenie egzaminu;
Wykorzystywać aplikacje i narzędzia
wspomagające nadzorowanie egzaminów
on-line;
Stosować zasady nadzorowania określone dla
egzaminów on-line;
Korzystać z narzędzi platformy e-learningowej
podczas nadzorowania przebiegu egzaminu
on-line.

Z6 Ocenianie prac egzaminacyjnych
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:






Zasady etyki obowiązujące egzaminatora.
Zasady oceniania egzaminu on-line;
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Stosować zasadę poufności i bezstronności
w ocenie prac egzaminacyjnych;
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Kryteria oceny pytań i zadań egzaminacyjnych;
Zasady opracowania kluczy odpowiedzi do zadań
egzaminacyjnych;
Aplikacje i narzędzia wspomagające
przeprowadzenie oceny w trakcie egzaminów
on-line.












Przestrzegać zasad oceniania egzaminów
on-line;
Określać efekty kształcenia, które sprawdzają
poszczególne zadania;
Oceniać prace egzaminacyjne zgodnie
z przyjętymi kryteriami oceny;
Stosować w procesie oceny prac
egzaminacyjnych wytyczne określone w kluczach
odpowiedzi;
Wykorzystywać aplikacje i narzędzia
wspomagające przeprowadzenie oceny w trakcie
egzaminów on-line;
Przypisywać liczbę punktów oraz wynik oceny do
każdej z prac egzaminacyjnych;
Stosować technologie e-learningu, szczególnie
odnoszące się do sprawdzania kompetencji;
Korzystać z narzędzi platformy e-learningowej
służących do pomiaru dydaktycznego, w tym
ustalania kryteriów oceniania.

Z7 Opracowywanie i publikowanie wyników oraz raportów i statystyk związanych z przebiegiem
egzaminu on-line
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:










Ustawę o ochronie danych osobowych;
Procedury upowszechniania wyników egzaminu
on-line;
Zasady i wytyczne do opracowywania wyników
egzaminu on-line;
Zasady sporządzania raportów przebiegu
egzaminu;
Metody statystyczne do opracowania danych.








Stosować wytyczne Ustawy o ochronie danych
osobowych podczas publikowania wyników
egzaminu;
Opracowywać zestawienia zbiorcze wyników
egzaminu zgodnie z wytycznymi określonymi
w dokumentacji;
Stosować procedury upowszechniania wyników
egzaminu on-line;
Publikować wyniki egzaminu;
Sporządzać raport z przeprowadzonego
egzaminu;
Przygotowywać opracowanie statystyczne
wyników egzaminu.

Z8 Przekazywanie, zabezpieczanie oraz archiwizowanie prac i protokołów egzaminacyjnych
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:








Procedury archiwizacji wyników egzaminu
on-line;
Zasady sporządzania protokołów
egzaminacyjnych;
Zasady przekazywania wyników egzaminu
on-line do archiwizacji.





12

Przekazywać informacje o wynikach egzaminu
do archiwizacji zgodnie z obowiązującymi
procedurami;
Stosować procedury zabezpieczania wyników
egzaminu;
Archiwizować wyniki oraz dokumentację
przebiegu egzaminu;
Sporządzać protokoły egzaminacyjne,
a następnie archiwizować je zgodnie
z przyjętymi procedurami.
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3.4. Kompetencje społeczne
Pracownik w zawodzie egzaminator on-line powinien mieć kompetencje społeczne niezbędne
do prawidłowego i skutecznego wykonywania zadań zawodowych.
W szczególności pracownik jest gotów do:









Ponoszenia odpowiedzialności za skutki podejmowanych działań (bezpieczeństwo i zdrowie
ludzi) oraz za powierzony sprzęt komputerowy i inne urządzenia wykorzystywane w procesie
egzaminowania on-line oraz do tworzenia baz pytań i zadań on-line.
Podejmowania działania i współdziałania podczas wykonywania zadań zawodowych właściwych
dla zawodu egzaminatora on-line.
Weryfikowania działania własnego i oceny osób, którymi kieruje w zakresie realizacji zadań
zawodowych właściwych dla zawodu egzaminatora on-line.
Podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów związanych z przebiegiem egzaminów online.
Podejmowania inicjatyw służących doskonaleniu jakości procesu egzaminowania on-line.
Podnoszenia kompetencji zawodowych w kontekście zmian prawnych i nowych rozwiązań
technologicznych w obszarze zastosowań technologii komunikacyjno-informacyjnych w procesie
egzaminowania on-line.
Funkcjonowania w zespole pracowniczym w różnych miejscach i na stanowiskach pracy
właściwych dla zawodu egzaminatora on-line.
Postępowania zgodnie z zasadami etyki zawodowej, w tym przestrzegania zasad uczciwości,
rzetelności, poufności.

3.5. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu
Pracownik powinien mieć zdolność właściwego wykonywania zadań zawodowych i predyspozycje do
rozwoju zawodowego. Dlatego wymaga się od niego odpowiednich kompetencji kluczowych. Zostały
one zilustrowane w formie profilu (rys. 1) ukazującego ważność kompetencji kluczowych dla zawodu
egzaminator on-line.

Umiejętność obsługi komputera i wykorzystania Internetu
Umiejętności matematyczne
Umiejętność czytania ze zrozumieniem i pisania
Sprawność motoryczna
Planowanie i organizowanie pracy
Wywieranie wpływu/przywództwo
Komunikacja ustna
Współpraca w zespole
Rozwiązywanie problemów

0

1

2

3

Rys. 1. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu egzaminator on-line
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Uwaga:
Wykaz kompetencji kluczowych opracowano na podstawie wykazu stosowanego w Międzynarodowym Badaniu
Kompetencji Osób Dorosłych − projekt PIAAC (OECD).

3.6. Powiązanie kompetencji zawodowych z opisami poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji
oraz Sektorowej Ramy Kwalifikacji
Kompetencje zawodowe pracownika w zawodzie egzaminator on-line nawiązują do opisów
poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji.
Opis zawodu, zadań zawodowych i wymagań kompetencyjnych może stanowić materiał informacyjny
dla przygotowania (lub aktualizacji) opisów kwalifikacji wprowadzanych do Zintegrowanego Systemu
Kwalifikacji (ZSK). Więcej informacji:
 Zintegrowany System Kwalifikacji: https://www.kwalifikacje.gov.pl
 Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji: https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl

4. ODNIESIENIE DO SYTUACJI ZAWODU NA RYNKU PRACY I MOŻLIWOŚCI
DOSKONALENIA ZAWODOWEGO
4.1. Możliwości podjęcia pracy w zawodzie
Zapotrzebowanie na pracowników w zawodzie egzaminator on-line jest coraz bardziej widoczne, co
wiąże się z dynamicznym rozwojem e-learningu i otwartych zasobów edukacyjnych, a co za tym idzie
potrzebą weryfikacji wiedzy i umiejętności uczących się przy wykorzystaniu komunikacji zdalnej.
Egzaminator on-line może ubiegać się o pracę w instytucjach oświatowych i edukacyjnych różnych
szczebli oraz działających na rzecz rozwoju edukacji formalnej i pozaformalnej, takich jak:
 szkoły podstawowe,
 szkoły ponadpodstawowe różnego typu,
 szkoły językowe,
 szkoły wyższe,
 firmy edukacyjno-szkoleniowe,
 ośrodki kształcenia i doskonalenia zawodowego,
 centra egzaminacyjne,
 instytucje naukowo-badawcze zajmujące się rozwiązaniami technologicznymi w obszarze
kształcenia zdalnego.
WAŻNE:
Zachęcamy do sprawdzenia dostępnych ofert pracy w Centralnej Bazie Ofert Pracy:
http://oferty.praca.gov.pl
Natomiast aktualizacje informacji o możliwościach zatrudnienia w zawodzie, przyszłe zapotrzebowanie na
dany zawód na rynku pracy oraz dodatkowe informacje można uzyskać, korzystając z polecanych źródeł
danych.
Polecane źródła danych [dostęp: 10.07.2018]:
Ranking (monitoring) zawodów deficytowych i nadwyżkowych:
http://mz.praca.gov.pl
https://www.mpips.gov.pl/analizy-i-raporty/raporty-sprawozdania/rynek-pracy/zawody-deficytowe-inadwyzkowe
Barometr zawodów: https://barometrzawodow.pl
Wojewódzkie obserwatoria rynku pracy:
Mazowieckie – http://obserwatorium.mazowsze.pl
Małopolskie – https://www.obserwatorium.malopolska.pl
Lubelskie – http://lorp.wup.lublin.pl
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Regionalne Obserwatorium Rynku Pracy w Łodzi – http://obserwatorium.wup.lodz.pl
Pomorskie – http://www.porp.pl
Opolskie – http://www.obserwatorium.opole.pl
Wielkopolskie – http://www.obserwatorium.wup.poznan.pl
Zachodniopomorskie – https://www.wup.pl/pl/dla-instytucji/zachodniopomorskie-obserwatorium-rynkupracya
Podlaskie – http://www.obserwatorium.up.podlasie.pl
Zielona Linia. Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia:
http://zielonalinia.gov.pl
Portal Prognozowanie Zatrudnienia:
www.prognozowaniezatrudnienia.pl
Portal EU Skills Panorama:
http://skillspanorama.cedefop.europa.eu/en
Europejski portal mobilności zawodowej EURES:
https://eures.praca.gov.pl
https://ec.europa.eu/eures/public/pl/homepage

4.2. Instytucje oferujące kształcenie, szkolenie i/lub potwierdzanie kompetencji w ramach
zawodu
Kształcenie
Obecnie (2018 r.) w ramach systemu kształcenia w Polsce nie przygotowuje się specjalistów do
wykonywania zawodu egzaminator on-line. Nie jest również prowadzone potwierdzanie kompetencji
w tym zawodzie.
Kandydat zainteresowany podjęciem zatrudnienia w zawodzie egzaminator on-line powinien podjąć
kształcenie w szkole wyższej (studia I i II stopnia lub studia podyplomowe) przykładowo na
kierunkach: informatyka, pedagogika.
Egzaminator on-line ma możliwość podejmowania studiów uzupełniających jego kompetencje
zawodowe. Studia przeznaczone są dla osób posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych,
które chcą uzyskać dodatkowe kwalifikacje do pracy w nowym zawodzie.
Może skorzystać z oferowanych przez uczelnie wyższe kierunków studiów podyplomowych, np.:
 Metodyka kształcenia na odległość.
 Kształcenie zdalne w edukacji.
 Kształcenie na odległość dla nauczycieli, edukatorów, doradców, konsultantów, szkoleniowców.
Szkolenie
Praca egzaminatora on-line wymaga aktualizowania i rozszerzania wiedzy i umiejętności poprzez
systematyczne uczestnictwo w specjalistycznych kursach i szkoleniach. Stosunkowo łatwo dostępną
formą uzupełniania i poszerzania wiedzy jest również udział w webinariach5 poświęconych nowym
narzędziom ICT i aplikacjom, np. authoring tools1, czy też rozwiązaniom metodycznym stosowanym
w edukacji na odległość. W zależności od zakresu obowiązków przypisanych do stanowiska
egzaminatora on-line i specyfiki wykonywanych zadań zawodowych pracodawcy sami organizują
szkolenia lub mogą skorzystać z oferty usług szkoleniowych firm komercyjnych czy też uczelni
wyższych.
Szkolenia/webinaria (dla kandydatów do pracy) organizują firmy specjalizujące się w wykorzystaniu
oprogramowania do e-egzaminowania.
Szkolenia są oferowane na wolnym rynku usług edukacyjno-szkoleniowych, w tym w ramach
projektów realizowanych z Funduszy Europejskich.

15

INFORMACJA O ZAWODZIE – Egzaminator on-line 235902
Przykładowa tematyka szkoleń:
 Ocenianie prac egzaminu gimnazjalnego z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania,
 Ocenianie prac egzaminu maturalnego z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania,
 Prowadzenie kursów on-line,
 Jak przygotować kurs on-line na platformie edukacyjnej?
Przykładowa tematyka konferencji:
 E-learning w społeczeństwie wiedzy,
 Wirtualne Kampusy – nowy wymiar edukacji,
 E-learning a nauczanie tradycyjne – modele relacji,
 Kształcenie na odległość – metody i narzędzia.
Przykładowa tematyka materiałów edukacyjnych do samokształcenia:
 Blog – użyteczne narzędzie w nauczaniu,
 Burza mózgów w wydaniu elektronicznym – jak to zrobić na forum,
 Czy e-learning wymaga nowych kompetencji od nauczyciela?
 Facebook, twitter, skype – moi nauczyciele,
 Indywidualizacja nauczania w edukacji na odległość,
 Jak przekazywać emocje na zajęciach on-line?
 Jak przygotować pracę domową za pomocą smartfona?
 Jak tworzyć sylabus e-kursu?
 Jak zapobiegać nieporozumieniom i problemom w e-nauczaniu, wynikającym z pisemnego
charakteru komunikacji?
WAŻNE:
Więcej informacji o instytucjach oferujących kształcenie, szkolenie i/lub walidację kompetencji w ramach
zawodu można uzyskać, korzystając z polecanych źródeł danych.
Polecane źródła danych [dostęp: 10.07.2018]:
Szkolnictwo wyższe:
www.wybierzstudia.nauka.gov.pl
Szkolnictwo zawodowe:
https://www.gov.pl/web/edukacja/ksztalcenie-zawodowe
http://doradztwo.ore.edu.pl/wybieram-zawod
http://www.zrp.pl
Szkolenia zawodowe:
Rejestr Instytucji Szkoleniowych – http://www.stor.praca.gov.pl/portal/#/ris
Baza Usług Rozwojowych – https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl
Inne źródła danych:
Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji – https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl
Bilans Kapitału Ludzkiego – https://bkl.parp.gov.pl
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – http://www.frse.org.pl, http://europass.org.pl
Learning Opportunities and Qualifications in Europe – https://ec.europa.eu/ploteus

4.3. Zarobki osób wykonujących dany zawód/daną grupę zawodów
Wynagrodzenie (2018 r.) osób pracujących w zawodzie egzaminator on-line jest zróżnicowane
i wynosi od 2700 zł do 7300 zł miesięcznie brutto w przeliczeniu na jeden etat.
Zadania egzaminatora on-line można wykonywać w ramach standardowych zadań zawodowych
w placówkach oświatowych, firmach edukacyjno-szkoleniowych lub w formule egzaminatora
zewnętrznego, za dodatkowym wynagrodzeniem. W pierwszym przypadku szkoleniowcy, trenerzy
w placówkach oświatowych, firmach szkoleniowych, ośrodkach egzaminacyjnych w ramach
wyznaczonych obowiązków przeprowadzają e-testy, e-kolokwia z wykorzystaniem różnych platform
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e-learningowych. Drugi wariant dotyczy osób, pełniących funkcje egzaminatora, za które otrzymują
dodatkowe wynagrodzenie.
Poziom wynagrodzeń uzależniony jest od miejsca zatrudnienia oraz zajmowanego stanowiska:
 na stanowiskach niższego szczebla, jak np.: specjalista ds. szkoleń, lektor w szkole językowej,
nauczyciel – wynagrodzenie kształtuje się w przedziale od 2700 zł do 5300 zł,
 na stanowiskach wyższego szczebla, np. trener, wynagrodzenie kształtuje się w przedziale
od 6100 zł do 7300 zł.
Poziom wynagrodzeń osób wykonujących zawód egzaminatora on-line uzależniony jest od:
 szczegółowego zakresu zadań,
 stopnia trudności sprawdzanych prac,
 liczby sprawdzanych prac,
 rodzaju pracodawcy (prywatny, publiczny),
 wielkości i kapitału firmy,
 wykształcenia,
 stażu pracy,
 regionu zatrudnienia i wielkości aglomeracji.
WAŻNE:
Zarobki osób wykonujących dany zawód/grupę zawodów są orientacyjne i mogą szybko stracić aktualność.
Dlatego na bieżąco należy sprawdzać, jakie zarobki oferuje rynek pracy, korzystając z polecanych źródeł
danych.
Polecane źródła danych [dostęp: 10.07.2018]:
Wynagrodzenie w Polsce według danych GUS:
http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-zatrudnieni-wynagrodzenia-koszty-pracy
Przykładowe portale informujące o zarobkach:
https://wynagrodzenia.pl/gus
https://wynagrodzenia.pl/kategoria/zarobki-na-stanowiskach-i-szczeblach
https://sedlak.pl/raporty-placowe
https://zarobki.pracuj.pl
https://www.forbes.pl/ogolnopolskie-badanie-wynagrodzen
https://www.kariera.pl/wynagrodzenia

4.4. Możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie
W zawodzie egzaminator on-line możliwe jest zatrudnienie osób niepełnosprawnych.
Warunkiem niezbędnym jest identyfikacja indywidualnych barier i dostosowanie technicznych
i organizacyjnych warunków środowiska oraz stanowiska pracy do potrzeb zatrudnienia tych osób:
 z niewielką dysfunkcją kończyn dolnych (05-R),
 z niewielką dysfunkcją kończyn górnych (05-R),
 z dysfunkcją narządu wzroku (04-O),
 słabosłyszących, głuchych i głuchoniemych (03-L),
 z chorobami psychicznymi (02-P),
 cierpiących na padaczkę (06-E).
WAŻNE:
Decyzja o zatrudnieniu osoby z jakimkolwiek rodzajem niepełnosprawności może być podjęta wyłącznie
po indywidualnej konsultacji z lekarzem medycyny pracy.
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5. ODNIESIENIE DO EUROPEJSKIEJ KLASYFIKACJI
UMIEJĘTNOŚCI/KOMPETENCJI, KWALIFIKACJI I ZAWODÓW (ESCO)
Europejska klasyfikacja umiejętności/kompetencji, kwalifikacji i zawodów (European
Skills/Competences, Qualifications and Occupations – ESCO) jest narzędziem łączącym rynek edukacji
z rynkiem pracy. ESCO jest częścią strategii „Europa 2020”. W klasyfikacji określono i uszeregowano
umiejętności, kompetencje, kwalifikacje i zawody istotne dla unijnego rynku pracy oraz kształcenia
i szkolenia. Tworzenie europejskiego rynku pracy, a w przyszłości wspólnego obszaru kształcenia
ustawicznego wymaga, aby zdobywane przez jednostki umiejętności oraz kwalifikacje były zrozumiałe
oraz łatwo porównywalne między krajami, a także – by promowały mobilność wśród pracowników.
Obecnie (2018 r.) klasyfikacja ESCO jest dostępna w 27 językach (w 24 językach UE, islandzkim,
norweskim i arabskim) za pośrednictwem platformy ESCO:
https://ec.europa.eu/esco/portal/home
Klasyfikacja ESCO została oparta na trzech filarach i pokazuje w sposób systematyczny relacje między
nimi:
• Zawody: https://ec.europa.eu/esco/portal/occupation
• Umiejętności/Kompetencje: https://ec.europa.eu/esco/portal/skill
• Kwalifikacje: https://ec.europa.eu/esco/portal/qualification

6. ŹRÓDŁA DODATKOWYCH INFORMACJI O ZAWODZIE
Podstawowe regulacje prawne:
Stan prawny na dzień: 30.06.2018 r.













Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000).
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.).
Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (t.j. Dz. U.
z 2017 r. poz. 986, z późn. zm.).
Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2183,
z późn. zm.).
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U.
z 2018 r. poz. 1265 i 1149).
Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2018 r.
poz. 1191, z późn. zm.).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych
kwalifikacji wymaganych od nauczyciela (Dz. U. poz. 1575).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie
charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji
o charakterze zawodowym – poziomy 1– 8 (Dz. U. poz. 537).
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie
klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (t.j.
Dz. U. z 2018 r. poz. 227).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie warunków
wynagradzania egzaminatorów za udział w przeprowadzaniu sprawdzianu i egzaminów oraz
nauczycieli akademickich za udział w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego (t.j.
Dz. U. z 2015 r. poz. 1281, z późn. zm.).
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie
standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. poz. 131).
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Baza danych standardów kwalifikacji/kompetencji zawodowych i modułowych programów
szkoleń: ftp://kwalifikacje.praca.gov.pl
Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie: https://cke.gov.pl
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie: http://www.oke.waw.pl
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi: http://www.komisja.pl
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku: http://www.oke.gda.pl
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łomży: http://www.oke.lomza.pl
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie: http://www.oke.krakow.pl
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie: http://www.oke.jaworzno.pl
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu: http://www.oke.poznan.pl
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu: https://oke.wroc.pl
Portal Asystent BHP: https://asystentbhp.pl
Standardy orzecznictwa lekarskiego ZUS: http://www.zus.pl/lekarze/publikacje/standardyorzecznictwa-lekarskiego-zus
Sektorowa Rama Kwalifikacji dla Sektora Informatycznego (SRK IT):
http://www.kwalifikacje.edu.pl/download/ramy_polska/telekomunikacja/SRKTele.pdf
Sektorowa Rama Kwalifikacji Usług Rozwojowych (SRK UR):
http://kwalifikacje.edu.pl/sektorowa-rama-kwalifikacji-uslug-rozwojowych-srk-ur
Stowarzyszenie E-learningu Akademickiego: http://www.sea.edu.pl
Stowarzyszenie Edukacji na Odległość, Konin:
Centrum kształcenia na odległość przy Uniwersytecie Śląskim w Katowicach:
http://www.cko.us.edu.pl
Ośrodek Rozwoju Edukacji: https://www.ore.edu.pl/2017/02/ksztalcenie-na-odleglosc
Polski Uniwersytet Wirtualny:
https://www.puw.pl/pl/aktualnosc/787/certyfikaty-metodyka-stowarzyszenia-e-learninguakademickiego-dla-dwu-specjalistek
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7. SŁOWNIK POJĘĆ
7.1. Definicje powiązane z opisem informacji o zawodzie (zawodoznawcze)
Nazwa pojęcia

Definicja pojęcia

Awans zawodowy

Wyróżnia się dwa podstawowe rodzaje awansu – pionowy oraz poziomy. Awans pionowy
oznacza zmianę stanowiska na wyższe w hierarchii przedsiębiorstwa/organizacji oraz przyznanie
wyższego wynagrodzenia i poszerzenie uprawnień, np. awans polegający na osiągnięciu
wyższego stopnia wymagań formalnych w policji, w wojsku, mianowanie na wyższy stopień –
awans nauczycielski. Awans poziomy oznacza zmianę stanowiska niepociągającą za sobą zmiany
pozycji pracownika w hierarchii firmy, np. objęcie dodatkowego stanowiska przez pracownika,
powierzenie nowych zadań, rozszerzenie uprawnień i zakresu podejmowanych decyzji.

Czynności
zawodowe

Są to działania podejmowane w ramach zadania zawodowego i dające efekt w postaci realizacji
celu przewidzianego w zadaniu zawodowym.

Edukacja formalna

Kształcenie realizowane przez publiczne i niepubliczne szkoły oraz inne podmioty systemu
oświaty, uczelnie oraz inne podmioty systemu szkolnictwa wyższego w ramach programów, które
prowadzą do uzyskania kwalifikacji pełnych oraz kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów
podyplomowych (zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym) albo kwalifikacje w zawodzie
(zgodnie z przepisami oświatowymi).

Edukacja
pozaformalna

Kształcenie i szkolenie realizowane w ramach programów, które nie prowadzą do uzyskania
kwalifikacji pełnych lub kwalifikacji właściwych dla edukacji formalnej.

Efekty uczenia się

Wiedza, umiejętności oraz kompetencje społeczne nabyte w procesie uczenia się (w ramach
edukacji formalnej, edukacji pozaformalnej lub poprzez uczenie się nieformalne).

Europejskie Ramy
Kwalifikacji (ERK)

Przyjęta w Unii Europejskiej struktura i opis poziomów kwalifikacji umożliwiająca porównanie
kwalifikacji uzyskiwanych w różnych państwach. W ERK wyróżniono 8 poziomów kwalifikacji
opisywanych za pomocą efektów uczenia się (wiedza, umiejętności i kompetencje). ERK stanowi
układ odniesienia do krajowych ram kwalifikacji, w tym do PRK.

Kody
niepełnosprawności

Są symbolami rodzaju schorzenia, które ma decydujący wpływ na to, do jakich prac osoba
niepełnosprawna może być kierowana, a do jakich nie powinna ze względu na jej zdrowie
i skuteczność pracy na danym stanowisku. Podstawowe kody niepełnosprawności:
01-U upośledzenie umysłowe,
02-P choroby psychiczne,
03-L zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu,
04-O choroby narządu wzroku,
05-R upośledzenie narządu ruchu,
06-E epilepsja,
07-S choroby układu oddechowego i krążenia,
08-T choroby układu pokarmowego,
09-M choroby układu moczowo-płciowego,
10-N choroby neurologiczne,
11-I inne, w tym schorzenia: endokrynologiczne, metaboliczne, zaburzenia enzymatyczne, choroby
zakaźne i odzwierzęce, zeszpecenia, choroby układu krwiotwórczego,
12-C całościowe zaburzenia rozwojowe.

Kompetencje
społeczne

Jest to rozwinięta w toku uczenia się zdolność kształtowania własnego rozwoju oraz
autonomicznego i odpowiedzialnego uczestniczenia w życiu zawodowym i społecznym,
z uwzględnieniem etycznego kontekstu własnego postępowania.

Kompetencje
kluczowe

Są to kompetencje (połączenie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych) integracji
społecznej i zatrudnienia potrzebne w życiu zawodowym i pozazawodowym oraz do bycia
aktywnym obywatelem. Na potrzeby opracowania informacji o zawodach wyróżniono
9 kompetencji, które zostały wybrane i pogrupowane ze zbioru 15 kompetencji kluczowych
wyodrębnionych w Międzynarodowym Badaniu Kompetencji Osób Dorosłych − Projekt PIAAC
prowadzonym cyklicznie przez OECD.
Jest to układ wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych niezbędnych do wykonywania,
w ramach wydzielonego zakresu pracy w zawodzie zestawu zadań zawodowych. Posiadanie jednej
lub kilku kompetencji zawodowych powinno umożliwić zatrudnienie na co najmniej jednym
stanowisku pracy w zawodzie.

Kompetencja
zawodowa
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Kwalifikacja

Oznacza zestaw efektów uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych
nabytych w edukacji formalnej, edukacji pozaformalnej lub poprzez uczenie się nieformalne,
zgodnych z ustalonymi dla danej kwalifikacji wymaganiami, których osiągnięcie zostało
sprawdzone w procesie walidacji oraz formalnie potwierdzone przez uprawniony podmiot
certyfikujący. W Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji wyodrębniono 4 rodzaje kwalifikacji: pełne,
cząstkowe, rynkowe i uregulowane.

Polska Rama
Kwalifikacji (PRK)

Opis ośmiu wyodrębnionych w Polsce poziomów kwalifikacji odpowiadających odpowiednim
poziomom Europejskich Ram Kwalifikacji sformułowany za pomocą ogólnych charakterystyk
efektów uczenia się dla kwalifikacji na poszczególnych poziomach ujętych w kategoriach wiedzy,
umiejętności i kompetencji społecznych.

Potwierdzanie
kompetencji

Jest to proces polegający na sprawdzeniu, czy kompetencje wymagane dla danej kwalifikacji
zostały osiągnięte. Terminy o podobnym znaczeniu: „walidacja”, „egzaminowanie”. Proces ten
prowadzi do certyfikacji − wydania przez upoważnioną instytucję „dyplomu”, „świadectwa”,
„certyfikatu”.

Sektorowa Rama
Kwalifikacji (SRK)

Opis poziomów kwalifikacji funkcjonujących w danym sektorze lub branży; poziomy Sektorowych
Ram Kwalifikacji odpowiadają odpowiednim poziomom Polskiej Ramy Kwalifikacji.

Sprawności
sensomotoryczne

Są to sprawności związane z funkcjonowaniem narządów zmysłów (wzroku, słuchu, smaku,
powonienia, dotyku) oraz narządu ruchu (sprawność rąk, precyzja ruchów rąk, sprawność nóg,
koordynacja wzrokowo-ruchowa itp.).

Stanowisko pracy

Jest to miejsce pracy w strukturze organizacyjnej, np. przedsiębiorstwa, instytucji, organizacji,
w ramach którego pracownik wykonuje zadania zawodowe stale lub okresowo. Do prawidłowego
wykonywania zadań na danym stanowisku pracy konieczne jest posiadanie wiedzy, umiejętności
oraz kompetencji społecznych właściwych dla kompetencji zawodowych wyodrębnionych
w zawodzie.

Tytuł zawodowy

Jest przyznawany osobie, która udowodniła, że posiada określony zasób wiedzy i umiejętności
potrzebny do wykonywania danego zawodu. W niektórych grupach zawodowych (technicy,
lekarze, rzemieślnicy) istnieją ustawowo zadekretowane nazwy i hierarchie tych tytułów, podczas
gdy w innych nie ma takich systemów. Przykładowo tytuły zawodowe uzyskiwane w szkołach
i placówkach oświaty to: robotnik wykwalifikowany i technik, w rzemiośle: uczeń, czeladnik, mistrz,
w kulturze fizycznej: trener, instruktor, menedżer sportu.

Umiejętności

Jest to przyswojona w procesie uczenia się zdolność do wykonywania zadań i rozwiązywania
problemów właściwych dla dziedziny uczenia się lub działalności zawodowej.

Uprawnienia
zawodowe

Oznaczają posiadanie prawa do wykonywania czynności zawodowych (zawodu), do których dostęp
jest ograniczony poprzez przepisy prawne przewidujące konieczność posiadania odpowiedniego
wykształcenia, spełnienia wymagań kwalifikacyjnych lub innych dodatkowych wymagań.

Uczenie się
nieformalne

Uzyskiwanie efektów uczenia się poprzez różnego rodzaju aktywność poza edukacją formalną
i edukacją pozaformalną, w tym poprzez samouczenie się i doświadczenie uzyskane w pracy.

Walidacja

Oznacza sprawdzenie czy osoba ubiegająca się o nadanie określonej kwalifikacji, niezależnie od
sposobu uczenia się (edukacja formalna, pozaformalna i uczenie się nieformalne) tej osoby,
osiągnęła wyodrębnioną część lub całość efektów uczenia się wymaganych dla tej kwalifikacji.

Wiedza

Jest to zbiór opisów obiektów i faktów, zasad, teorii oraz praktyk przyswojonych w procesie
uczenia się, odnoszących się do dziedziny uczenia się lub działalności zawodowej.

Wykształcenie

Oznacza rezultat procesu kształcenia w zakresie ogólnym i specjalistycznym charakteryzowany na
podstawie:
 poziomu wykształcenia odpowiadającego poziomowi ukończonej szkoły (np. wykształcenie:
podstawowe, gimnazjalne, ponadpodstawowe, ponadgimnazjalne, czeladnicze, policealne,
wyższe (pierwszy, drugi i trzeci stopień),
 profilu wykształcenia (ukończonej szkoły) lub dziedziny wykształcenia (kierunek lub kierunek
i specjalność ukończonej szkoły wyższej lub wyższej szkoły zawodowej).

Zadanie zawodowe

Jest to logiczny wycinek lub etap pracy w ramach zawodu o wyraźnie określonym początku i końcu
wykonywany na stanowisku pracy. Na zadanie zawodowe składa się układ czynności zawodowych
powiązanych jednym celem, kończący się określonym wytworem, usługą lub istotną decyzją.
W wyniku podziału pracy każdy zawód różni się wykonywanymi zadaniami, na które składają się
czynności zawodowe.
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Zawód

Jest to zbiór zadań zawodowych wyodrębnionych w wyniku społecznego podziału pracy,
wykonywanych przez poszczególne osoby i wymagających odpowiednich kwalifikacji i kompetencji
(wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych), zdobytych w wyniku kształcenia lub praktyki.
Wykonywanie zawodu stanowi źródło utrzymania.

Zintegrowany
System Kwalifikacji
(ZSK)

Wyodrębniona część Krajowego Systemu Kwalifikacji, w której obowiązują określone w ustawie
standardy opisywania kwalifikacji oraz przypisywania poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji do
kwalifikacji, zasady włączania kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji i ich
ewidencjonowania w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji (ZRK), a także zasady i standardy
certyfikowania kwalifikacji oraz zapewniania jakości nadawania kwalifikacji.
Informacje o ZSK są dostępne pod adresem: https://www.kwalifikacje.gov.pl

Zintegrowany
Rejestr Kwalifikacji
(ZRK)

Rejestr publiczny prowadzony w systemie teleinformatycznym ewidencjonujący kwalifikacje
włączone do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Informacje o ZRK są dostępne pod adresem:
https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl

7.2. Definicje związane z wykonywaniem zawodu (branżowe)
Lp

Nazwa pojęcia

Definicja

Źródło

.
1

Authoring tools

Narzędzia do tworzenia treści dydaktycznych na
potrzeby kursów e-learningowych.

2

Piloty multimedialne

3

Platforma
edukacyjna

4

Technologie
informacyjno-komunikacyjne (TIK)

5

Webinarium

System, który wykorzystuje technologię
bezprzewodowej komunikacji między urządzeniami
mobilnymi (tzw. pilotami) oraz odbiornikiem
i specjalnym oprogramowaniem.
Rozbudowana aplikacja ułatwiająca tworzenie,
prowadzenie i administrowanie kursami
edukacyjnymi oraz umożliwiające weryfikację
wiedzy on-line. Jest to zintegrowany zestaw
narzędzi pozwalających realizować bardziej
konkretne cele związane z nauczaniem,
w szczególności z zarządzaniem kursem
i wchodzącymi w jego skład zasobami.
W skrócie TIK (ang. Information and
communication technologies – ICT), zwane
zamiennie technologiami informacyjno-telekomunikacyjnymi, technikami informacyjnymi
lub teleinformatycznymi − rodzina technologii
przetwarzających, gromadzących i przesyłających
informacje w formie elektronicznej.
Inaczej internetowe seminarium realizowane
z wykorzystaniem technologii webcast. Webinaria
stosuje się w celach szkoleniowych bądź
informacyjnych.

22

Definicja opracowana przez zespół
ekspercki na podstawie:
https://pl.glosbe.com/pl/pl/authoring
[dostęp: 10.07.2018]
http://www.dreamtec.pl
[dostęp: 10.07.2018]

Definicja opracowana przez zespół
ekspercki na podstawie
http://informatyka.wroc.pl/kursy/
mod/page/view.php?id=157
[dostęp: 10.07.2018]

https://www.istshare.eu/icttechnologie-informacyjnokomunikacyjne.html
[dostęp: 10.07.2018]

https://www.semtec.pl/slownik-seo
[dostęp: 10.07.2018]

www.psz.praca.gov.pl

ZASTOSOWANIE INFORMACJI O ZAWODACH
Wsparcie dla pracowników i klientów instytucji rynku pracy w zakresie:
• skutecznego podejmowania decyzji dotyczących wyboru zawodu,
pracy/zatrudnienia,
• nabywania nowych lub rozszerzania już posiadanych kompetencji
zawodowych,
• zmiany kwalifikacji zawodowych zgodnie z potrzebami rynku pracy,
• dopasowywania treści szkoleń kontraktowanych przez urzędy pracy do
potrzeb rynku pracy.

Wsparcie dla różnych grup interesariuszy w zakresie:
•
•
•
•
•

poradnictwa i doradztwa zawodowego,
tworzenia i aktualizacji ofert szkoleniowych dla rynku pracy,
dostosowania oferty kształcenia zawodowego do wymagań rynku pracy,
tworzenia i aktualizacji opisów stanowisk pracy,
przygotowania lub aktualizacji opisu kwalifikacji rynkowych wprowadzanych
do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.
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