
 

 

Ekspert zewnętrzny w obszarze sektora usług rozwojowych 

Opis Przedmiotu Zamówienia 

1. Przedmiot zamówienia 

W związku z realizacją projektu pozakonkursowego „Wspieranie realizacji I etapu 

wdrażania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji na poziomie administracji centralnej 

oraz instytucji nadających kwalifikacje i zapewniających jakość nadawania kwalifikacji”, 

który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet II: Efektywne 

polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.13 Przejrzysty  

i spójny Krajowy System Kwalifikacji, Instytut Badań Edukacyjnych poszukuje Eksperta 

zewnętrznego sektora usług rozwojowych. 

Usługa rozwojowa definiowana jest zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rozwoju: „Usługa 

rozwojowa – usługa mająca na celu nabycie, potwierdzenie lub wzrost wiedzy, 

umiejętności lub kompetencji społecznych przedsiębiorców i ich pracowników, w tym 

mająca na celu zdobycie kwalifikacji, o których mowa w art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 22 

grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, lub pozwalająca na ich rozwój.” 

Sektor usług rozwojowych rozumiany jest zgodnie z definicją zawartą w publikacji 

„Sektorowa Rama Kwalifikacji Usług Rozwojowych (SRK UR)”: „Przez sektor rozumiemy 

wszystkie osoby i podmioty profesjonalnie tworzące, organizujące i  realizujące wsparcie 

rozwoju poprzez uczenie się jednostek, grup lub organizacji w ramach usługi rozwojowej. 

Istotą usługi rozwojowej jest działanie, dzięki któremu interesariusze osiągają efekty 

uczenia się prowadzące do zmian zgodnych z wyznaczonymi celami rozwoju. Zaliczamy 

do niej działania związane z diagnozą, ustalaniem potrzeb i wyznaczaniem celów 

rozwoju, projektowaniem i realizacją działań wspierających rozwój oraz projektowaniem 

i  realizacją działań służących wdrożeniu i ewaluacji efektów. Kluczowe dla działalności 

sektora jest poszanowanie podmiotowości, autonomii i różnorodności uczących się oraz 

uznanie, że rozwój jednostek, grup lub organizacji zachodzi w środowisku 

wspomagającym uczenie się, któremu szczególnie służy dopasowany proces, formy, 

metody, techniki i narzędzia rozwojowe. 

W związku ze specyficznym charakterem niektórych kwalifikacji wywodzących się  

z różnych sektorów gospodarki rolą eksperta zewnętrznego jest merytoryczne wsparcie 

Zespołu IBE w procesie  opisu kwalifikacji z zakresu usług rozwojowych. Działania 

eksperta zewnętrznego sektora usług rozwojowych będą dotyczyły: 



 

 Wsparcia pracowników IBE w prowadzeniu spotkań roboczych dotyczących opisu 

kwalifikacji w sektorze usług rozwojowych  

 Recenzje wewnętrzne elementów opisu kwalifikacji w sektorze usług rozwojowych  

 Konsultacje z ekspertami z sektora usług rozwojowych  

 Tworzenie materiałów wspierających opis kwalifikacji z sektora usług rozwojowych  

 Przygotowywanie prezentacji dotyczących systemu ZSK 

 

2. Termin realizacji. 

Termin realizacji zamówienia od momentu podpisania umowy (luty 2018) do             

15 października 2018 r. 

Szacuje się, że czas pracy Eksperta w miesiącu będzie wynosił około 30 godzin. 

 


