
Zajęcia z dnia 15.04.2020 

 

Proszę o uważne zapoznanie się z materiałem, gdyż zagadnienia kwalifikacji i kompetencji będą 

często pojawiać się w dalszych zajęciach. 

 

Temat: Kwalifikacje i kompetencje. 

KWALIFIKACJE- wiedza w przedmiocie to ekspercka znajomość tematu, dająca się zweryfikować, - 

zmierzyć i oszacować i jest w tym ujęciu kwalifikacją. Wykwalifikowany pracownik to taki, który ma 

gruntowne wykształcenie, wiedzę i praktykę w danej dziedzinie, uprawnienia do wykonywania zawodu. 
Kwalifikacje mają wymiar formalny w postaci dyplomów ukończenia szkoły, zdobycia zawodu, 

certyfikatów, uprawnień, stażu pracy itp. Kwalifikacje dają się przez to wymierzyć (np. ilością lat pracy w 

danym zawodzie), a ponieważ ich jakość bazuje na wspólnym, zinstytucjonalizowanym mianowniku, 

można je porównywać w grupie jednostek i oceniać. 

KOMPETENCJE 
Kwalifikacje rozumiane jako opanowane umiejętności, „faktograficzny" zasób wiedzy nadal ważne, są 

jednakże obecnie pożądane wraz z kompetencjami - indywidualnymi zdolnościami, predyspozycjami 

psycho-społecznymi, poznawczymi. 

Z uwagi na tendencje do odchodzenia od pionowej, hierarchicznej struktury organizacyjnej 

przedsiębiorstw na rzecz płaskiej organizacji typu „networking" coraz bardziej istotnego znaczenia 

nabierają kompetencje społeczne, zwane miękkimi, które najprościej można zdefiniować jako zdolności 

interpersonalne: umiejętność współpracy (pracy w grupie), komunikacji, perswazji i mediacji, budowania 

autorytetu, elastyczności, adaptacji do zamiany i skłonności do podejmowania ryzyka. Jak potwierdzają 

doradcy personalni: 

Stanowisko pracy jest obecnie rozumiane nie tylko przez pryzmat kwalifikacji, tj. umiejętności 

niezbędnych do jej wykonywania, ale przede wszystkim przez pryzmat kompetencji - jak dane stanowisko 

wpisuje się w wewnętrzną sieć relacji w firmie, jakich predyspozycji osobowościowych, poznawczych owe 

relacje wymagają. W powiedzeniu „właściwy człowiek na właściwym miejscu" aktualnie akcent pada na 

człowiek; stanowiska pracy powiązane są ściśle z cechami osobowościowymi, psycho-społecznymi. 

KOMPETENCJE A KWALIFIKACJE 
Powyższe dychotomiczne ujęcie kwalifikacji i kompetencji zostało zastosowane dla łatwiejszego 

zobrazowania przesunięcia akcentu na rynku pracy, w wymaganiach stawianych przez pracodawców. 

Niemniej nie można tych kategorii traktować jako w pełni rozłącznych i przeciwstawnych. 

Kwalifikacje, ujęte w tekście jako mierzalny poziom wiedzy i umiejętności, dla ich zdobycia i opanowania 

wymagają określonych kompetencji: nie nauczysz się mówić w obcym języku bez kompetencji 

językowych, nie będziesz dobrym adwokatem bez zdolności komunikacyjnych, perswazyjnych, 

analitycznych itp. 

Inaczej mówiąc kwalifikacje mogą być rozumiane jako rezultaty procesu uczenia się (np. tytuł magistra, 

stopień wojskowy, umiejętność szydełkowania itp.), jednakże każde nabywanie wiedzy/umiejętności 

wymaga określonych kompetencji: poznawczych, fizycznych itp. 

Bardziej upraszczając można stwierdzić, że kwalifikacje są nabywane podczas gdy kompetencje wrodzone, 

jednakże jest to bardzo daleko idące uproszczenie, bowiem kompetencje i kwalifikacje są ze sobą 

zwrotnie sprzężone; zdobywane kwalifikacje przyczyniają się do pogłębienia kompetencji, na bazie 

których pierwotnie były budowane. Potocznie rozumiemy owo sprzężenie gdy mówiąc, że ktoś jest 

„kompetentny w danej dziedzinie" de facto mamy na myśli jego wysokie kwalifikacje. 



Kwalifikacje i kompetencje rozumiane jako dwie strony „medalu", gdzie medalem jest tu określony 

poziom wykształcenia, są tak definiowane w systemie Europejskich Ram Kwalifikacji opracowanym przez 

Parlament Europejski. Moje definicje kompetencji i kwalifikacji zasadniczo nie podważają takiego 

„medalowego" ujęcia. Ich kontrastowe zestawienie w tekście w uproszczony sposób przedstawia aktualny 

„trend kompetencyjny" na rynku pracy i w zarządzaniu zasobami ludzkimi. 

 


