KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE
Informacje ogólne
Reforma szkolnictwa zawodowego wprowadza od 1.09.2012 r. do systemu edukacji zawodowej nową
elastyczną formę kształcenia – Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy (KKZ)

KKZ to kurs prowadzony według programów nauczania uwzględniający podstawę
programową kształcenia w zawodach w zakresie jednej kwalifikacji. Minimalna liczba
godzin kształcenia na tym kursie jest równa minimalnej liczbie godzin kształcenia
zawodowego określonej w podstawie programowej kształcenia w zawodach dla danej
kwalifikacji.
Kwalifikacje w zawodzie, które mogą być kształcone na kwalifikacyjnych kursach
zawodowych, wskazane są w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego określonej
rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 stycznia 2011r. (Dz. U. z dnia 3
stycznia 2012, poz. 7). Łącznie klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego przewiduje
możliwość kształcenia na kwalifikacyjnych kursach zawodowych 252 kwalifikacji.
Czym jest kwalifikacja?
Kwalifikacja w zawodzie stanowi wyodrębniony w danym zawodzie zestaw
oczekiwanych efektów kształcenia. Osiągnięcie tych efektów potwierdza świadectwo wydane
przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje
w zawodzie w zakresie jednej kwalifikacji. Należy przez to rozumieć, że uzyskanie
kwalifikacji potwierdzane jest w ramach egzaminów zewnętrznych.
Kwalifikacyjne kursy to bardzo duża elastyczność. Jeśli potrzebujesz jedynie wybraną
kwalifikację w zawodzie, nie musisz już przerabiać całego programu Technika. Od teraz
możesz skończyć jedynie wybrany kwalifikacyjny kurs zawodowy i zdobyć bardzo
konkretne umiejętności z zakresu określonej kwalifikacji.
Kwalifikacyjne kursy zawodowe umożliwiają:
podnoszenie kwalifikacji zawodowych
zdobycie nowego zawodu/kwalifikacji zawodowych
uzupełnienie kwalifikacji zawodowych
W kwalifikacyjnych kursach zawodowych mogą uczestniczyć wszystkie zainteresowane
osoby bez względu na wykształcenie. Jedynym wymogiem jest skończenie 18 roku życia.
Co po kursie?
1. Absolwenci kwalifikacyjnych kursów zawodowych po ukończeniu kursu
uzyskują zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego.
2. Osoba, która ukończy ukończy kwalifikacyjny kurs zawodowy przystąpi i zda
egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, w zakresie danej kwalifikacji,
otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie.
3. Dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie będzie mogła otrzymać osoba,
która posiada poziom wykształcenia wymagany dla zawodu* oraz zda egzaminy z
zakresu wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie, czyli
posiada świadectwa potwierdzające uzyskanie kwalifikacji wyodrębnionych w
danym zawodzie.
* w przypadku zawodu nauczanego na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej jest to
wykształcenie zasadnicze zawodowe, natomiast w przypadku zawodu „technikalnego” jest to
wykształcenie średnie – Policealna Szkoła Socjoterapii w Koszalinie kształci na poziomie
technicznym, więc osoba nie posiadająca wykształcenia średniego musi je uzupełnić w liceum
ogólnokształcącym dla dorosłych.

UWAGA! Po zdobyciu wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym
zawodzie oraz wykazaniu posiadania wykształcenia średniego osoba będzie
miała możliwość uzyskania dyplomu technika.

