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                                                                                          Według rozdzielnika 

 

 

 Szanowni Państwo, 

 

przedstawiciele środowisk potencjalnie zainteresowanych wykorzystaniem kwalifikacji 

Trenerów Akademickich,  

 

- działając  na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r.  

o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U z 2020 r. poz. 226) informuję,  

iż Ministerstwo Edukacji i Nauki wszczęło procedurę włączenia kwalifikacji rynkowej 

pn. „Prowadzenie zajęć praktycznych dla studentów, naukowców lub pracowników 

sektora nauki i technologii z zakresu danej specjalizacji naukowej w oparciu o metody 

dydaktyki aktywnej, do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK), na podstawie 

wniosku przedłożonego przez  firmę „Trener Nauki Dr Justyna Małkuch-Świtalska”  

z siedzibą w Krakowie. 

 

W ramach prowadzonych konsultacji środowiskowych przedmiotowego wniosku, 

zwracam się z uprzejmą prośbą o przedstawienie Państwa opinii - w załączonym 

formularzu konsultacji - na temat  treści poszczególnych obszarów wniosku oraz 

zasadności ustanawiania takiej kwalifikacji.  

Państwa opinie i uwagi są niezwykle istotne dla ostatecznego procesu trafnego 

sformułowania opisu kwalifikacji oraz przyczynią się do potwierdzenia lub zaprzeczenia 

potrzeby włączenia przedmiotowej kwalifikacji rynkowej, która ma być użyteczną dla 

osób, które nabywały i gromadziły oczekiwane umiejętności i doświadczenie w toku 

różnorodnych ścieżek kształcenia lub szkoleń dostarczanych w ramach edukacji 

formalnej, pozaformalnej lub też uczenia się nieformalnego i mają potrzebę ich  

potwierdzenia oraz przyszłych pracodawców. 

 

Uprzejmie proszę o przesłanie wypełnionego formularza drogą elektroniczną 

do Departamentu Innowacji i Rozwoju Ministerstwa Edukacji i Nauki, na adres:  

ilona.juszczyk@mein.gov.pl, w terminie do 23 września 2021 roku.  

Jednocześnie informuję, że przedmiotowy wniosek wraz z edytowalnym 

formularzem do wyrażania opinii zostanie zamieszczony na portalu ZSK – 

https://kwalifikacje.gov.pl 

                                                                                                   

                                                                                             Z poważaniem 

 

                                                                                        Wojciech Murdzek                    

                                                                                        Sekretarz Stanu  
                                                                                           / - podpisano elektronicznie - /  

 
                                                                                                                                                                                                                       
 
 

mailto:ilona.juszczyk@mein.gov.pl
https://kwalifikacje.gov.pl/


ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa, tel. (22) 52 92 656, sekretariat.mwm@mein.gov.pl,  
www.mein.gov.pl 

 
Załączniki: 

 

1.Formularz konsultacji z zainteresowanymi środowiskami dla kwalifikacji 

„Prowadzenie zajęć praktycznych dla studentów, naukowców lub pracowników sektora 

nauki i technologii z zakresu danej specjalizacji naukowej w oparciu o metody dydaktyki 

aktywnej”. 

2. Wniosek „„Prowadzenie zajęć praktycznych dla studentów, naukowców lub 

pracowników sektora nauki i technologii z zakresu danej specjalizacji naukowej w 

oparciu o metody dydaktyki aktywnej Przygotowanie do prowadzenia zajęć z emisji 

głosu”. 

 

Otrzymują: 

 

1. Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 

2. Rada Główna Instytutów Badawczych 

3. Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich.  

4. Konferencja Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych. 

5. Konferencja Rektorów Zawodowych Szkół Polskich.  

6. Parlament Studentów Rzeczpospolitej Polskiej.  

7. Krajowa Reprezentacja Doktorantów. 

8. Centrum Łukasiewicz.  

9. Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytuty. 

10. Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych – Naczelna Organizacja 

Techniczna. 

11. Ośrodki badawcze w ramach Uczelni badawczych: 

1) Uniwersytet Warszawski; 

2) Politechnika Gdańska,  

3) Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 

4) Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, 

5) Uniwersytet Jagielloński,  

6) Politechnika Warszawska, 

7) Gdański Uniwersytet Medyczny, 

8) Politechnika Śląska, 

9) Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 

10) Uniwersytet Wrocławski 

       10.   Centra Badawczo-Rozwojowe: 

1) ASM Centrum Badań i Analiz Rynku sp. z o.o. z siedzibą w Kutnie. 

2) Autocomp Management sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie 

3) BIOSTAT sp. z o.o. z siedzibą  w Warszawie 

4) „7.BULL.COM” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 

5) CBR74 Sp. Z o.o. z siedzibą w Janowie/Stare Babice 

6) Centrum Badawczo-Rozwojowe „NOVASOME” Sp. z o.o. z siedzibą 

we Wrocławiu 

7) Centrum Badawczo-Rozwojowe GLOKOR sp. z o.o. z siedzibą  

w Gliwicach 

8) Centrum Innowacji STB sp. z o.o. z siedzibą w Tczewie 

9) Instytut Genetyki Sądowej Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy 

10) Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie 

 


