Załącznik nr 8 do umowy nr SKL/__/AB/2018

„Absolwent – najlepsza inwestycja”,
nr projektu POWR.01.02.01-16-1K09/17
Oświadczenie dot. potwierdzenia czy dany certyfikat/dokument można uznać za kwalifikację na
potrzeby mierzenia wskaźników monitorowania EFS dot. uzyskiwania kwalifikacji
Dotyczy szkolenia pt.:
Liczba osób:
Czas trwania szkolenia:
Pytanie

TAK

NIE

Uzasadnienie

1.

Czy wydany dokument jest potwierdzeniem uzyskania
kwalifikacji w zawodzie (np.: po ukończeniu nauki zawodu
u rzemieślnika, po ukończeniu kwalifikacyjnego kursu
zawodowego)?

(Jeśli tak, należy wskazać nazwę dokumentu,
nazwę zawodu)

2.

Czy dokument został wydany przez organy władz
publicznych lub samorządów zawodowych (np.: Urząd
Dozoru Technicznego czy Instytut Spawalnictwa) na
podstawie ustawy lub rozporządzenia?

(Jeśli tak, należy wskazać organ władz
publicznych lub organ samorządów zawodowych
wydający certyfikat oraz wskazać podstawę
prawną regulującą nadawanie uprawnień)

3.

Czy dokument potwierdza uprawnienia do
wykonywania zawodu na danym stanowisku (tzw.
uprawnienia stanowiskowe, np.: operator koparki) i został
wydany
po przeprowadzeniu walidacji?

(Jeśli tak, należy wskazać nazwę uprawnień oraz
wskazać sposób realizacji egzaminu - walidacji)

4.

Czy dokument jest certyfikatem, dla którego
wypracowano system walidacji i certyfikowania efektów
uczenia się na poziomie międzynarodowym?

(Jeśli tak, należy wskazać nazwę instytucji
szkolącej, egzaminującej oraz instytucji
certyfikującej)

5.

Czy certyfikat zawiera opis efektów uczenia się?

6.

Czy procesy kształcenia oraz walidacji są realizowane
z zapewnieniem rozdzielności funkcji?

7.

Czy certyfikat jest rozpoznawalny w danej branży, tzn.
czy instytucja certyfikująca otrzymała pozytywne
rekomendacje od:
 co najmniej 5 pracodawców danej branży/branż lub
 związku branżowego, zrzeszającego pracodawców
danej branży?

(Jeśli tak, należy je opisać lub dołączyć do
oświadczenia skan przykładowego certyfikatu z
elektami uczenia się)
(Należy wskazać nazwę instytucji
przeprowadzającej szkolenie oraz nazwę instytucji
przeprowadzającej egzamin tj. walidację)
(Jeśli tak, należy wskazać nazwę branży, której
dotyczy certyfikat, nazwę pracodawców/ związku
branżowego, ich adresy)

Podpis osoby upoważnionej ze strony Beneficjenta:

………………………………………………………………..

* Jeżeli co najmniej jedna z odpowiedzi w pkt 1- 4 jest twierdząca, dany dokument można uznać za potwierdzający
uzyskanie kwalifikacji - jeżeli na żadne z pytań nie udzielono odpowiedzi twierdzącej – patrz poniżej (**)
** Jeżeli na każde z pytań 5-7 odpowiedź jest twierdząca, dany dokument można uznać za potwierdzający uzyskanie
kwalifikacji.
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