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Szanowni Państwo,
w imieniu Instytutu Badań Edukacyjnych zapraszam do udziału w międzynarodowej
konferencji organizowanej w ramach projektu pt. „Wspieranie realizacji
I etapu wdrażania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji na poziomie administracji
centralnej oraz instytucji nadających kwalifikacje i zapewniających jakość nadawania
kwalifikacji”:

Sektorowe podejście do kwalifikacji
– ramy kwalifikacji, standardy zawodowe,
rady ds. kompetencji
20-21 czerwca 2018 r.
Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT
ul. Poleczki 19, Warszawa

Konferencja skierowana jest do wszystkich reprezentantów sektorów w Zintegrowanym
Systemie Kwalifikacji: pracodawców, organizacji branżowych, związków zawodowych,
członków Sektorowych Rad ds. Kompetencji, przedstawicieli administracji centralnej
i samorządu terytorialnego, firm szkoleniowych oraz innych instytucji i jednostek, które
mogą być zainteresowane włączeniem się w działania dotyczące rozwoju kwalifikacji
sektorowych.

PROGRAM
Celem konferencji jest wymiana doświadczeń dotyczących rozwoju systemu kompetencji
i kwalifikacji sektorowych. Zaprezentowane zostaną najważniejsze rozwiązania mające
na celu wspieranie rozwoju kwalifikacji sektorowych, w tym także doświadczenia
międzynarodowe dotyczące:
► sektorowych ram kwalifikacji,
► sektorowych standardów kompetencji zawodowych,
► sektorowych rad ds. kompetencji,
► badań kompetencji sektorowych (np. Badanie Kapitału Ludzkiego w branżach).

Konferencja będzie też miejscem do refleksji nad rolą sektorów we wdrażaniu
Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, opracowywaniu Zintegrowanej Strategii
Umiejętności czy międzynarodowych inicjatyw w zakresie kompetencji zawodowych
takich, jak Proces Boloński, ECVET czy EQAVET.
Kluczową częścią spotkania będą panele dyskusyjne, w których udział wezmą
przedstawiciele różnych grup interesariuszy systemu kwalifikacji.

Na zgłoszenia czekamy do 11 czerwca 2018 r.
Udział w konferencji jest bezpłatny.

ZAPRASZAMY DO ZABRANIA GŁOSU
Konferencja ma charakter naukowy. Uczestnicy mają możliwość zaprezentowania swoich
dokonań w formie referatu. Przygotowana prezentacja w języku polskim lub angielskim
powinna nawiązywać tematycznie poruszanych do zagadnień. Referaty mogą
prezentować konkretne studia przypadków realizowanych przez Prelegenta działań lub
analizować te kwestie w sposób przekrojowy.
Wystąpienie nie powinno przekraczać 15 minut.
Zgłoszenia zawierające tytuł wystąpienia i jego streszczenie o objętości ok. pół strony A4
prosimy kierować na adres sectoralconference@ibe.edu.pl do dnia 4 czerwca 2018 r.
Prelegentom zapewniamy nocleg i zwrot kosztów dojazdu
Kontakt w sprawach merytorycznych dotyczących konferencji:
Andrzej Żurawski, tel. 22 241 71 87, e-mail: sectoralconference@ibe.edu.pl
Kontakt w sprawach organizacyjnych:
Monika Parys, tel. 22 241 71 09, tel. kom. 785 506 321, e-mail: m.parys@ibe.edu.pl

Zapraszam
dr Piotr Stankiewicz
Dyrektor Instytutu Badań Edukacyjnych

Konferencja realizowana jest w ramach projektu „Wspieranie realizacji I etapu wdrażania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji na poziomie
administracji centralnej oraz instytucji nadających kwalifikacje i zapewniających jakość nadawania kwalifikacji”

