
VETMO4TL - Rozszerzanie, rozwijanie Mobilności w ramach kształcenia zawodowego na poziomie 

4 EQF w transporcie i logistyce  

Projekt Vetmo4TL osiągnął półmetek realizacji i i pierwszy, ważny kamień milowy: 
utworzono wspólne referencje do kwalifikacji na poziomie 4 EQF w transporcie i 
logistyce w dziesięciu krajach partnerskich. Dokumenty te stanowią podstawę 
wspólnego zrozumienia, niezbędnego dla wzajemnego zaufania i realizacji celów 
projektu. Wspólne referencje składają się z następujących dokumentów: 

Jednym z głównych celów VETMO4TL jest 
wspieranie realizacji uznanej mobilności na 
poziomie 4 ERK. Aby osiągnąć ten cel, 
istniejące kwalifikacje w krajach partner-
skich muszą być napisane w tym samym 
formacie, aby były porównywalne ze sobą. 
Dlatego partnerzy projektu najpierw opra-
cowali transkryptowaną wersję swoich 
krajowych standardów kompetencji, sto-
sując metodologię ECVET (Europejski sys-
tem transferu osiągnięć w kształceniu i 
szkoleniu zawodowym). Oznacza to, że 
podchodzi się do standardów kompetencji, 

wykorzystując efekty uczenia się, które 
każdy uczeń powinien osiągnąć w trakcie 
procesu szkoleniowego. W związku z tym 
opracowane przez nas standardy kompe-
tencji są zorganizowane w jednostki 
efektów uczenia się. Każdy efekt uczenia się 
odnosi się do Wiedzy, Umiejętności i Kom-
petencji, wyjaśniając szczegółowo, co 
uczący się musi wiedzieć, musi być w stanie 
zastosować w praktyce i jak zachowywać się 
w określonych sytuacjach zawodowych. 
Kliknij tutaj, aby pobrać. 
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Projekt VETMO4TL to 30-miesięczny 
projekt, który jest współfinansowany 
z programu Erasmus +. VETMO4TL 
ma na celu dostarczenie 
niezbędnych dokumentów i narzędzi 
umożliwiających i ułatwiających uz-
naną mobilność osób uczących się w 
kształceniu i szkoleniu zawodowym 
(VET) na poziomie 4 Europejskiej 
Ramy Kwalifikacji (EQF) w sektorze 
transportu i logistyki. Projekt 
rozpoczął się w listopadzie 2017 r. i 
skupia 11 uzupełniających się organi-
zacji partnerskich, takich jak 
stowarzyszenia (AFT, TUI), centra 
badawcze w dziedzinie transportu i 
logistyki (ITL, TTS), właściwe organy 
(CCGPE DGEO, GenCat) i centra VET 
(BS Kehl, Kainuun College , IPTrans, 
Zespol School, Graafschap College), z 
10 krajów europejskich: Belgia, Fin-
landia, Francja, Niemcy, Irlandia, 
Włochy, Polska, Portugalia, Hiszpania 
(Katalonia) i Holandia.  

Output 4: Standardy kompetencyjne dotyczące 
kwalifikacji na poziomie 4 EQF w transporcie i logistyce 

Partnerzy opracowali krajowe raporty na 
temat istniejących profili stanowisk odpowi-
adających kwalifikacjom na poziomie 4 EQF w 

transporcie i logistyce w ich krajach. Kliknij 
tutaj, aby pobrać (English version). 

Output 1: Ustalenie istniejących profili stanowisk w 
transporcie i logistyce na poziomie 4 EQF 

Trzy wspólne stanowiska zostały opracowane 
przez konsorcjum: technik transportu i 
logistyki, technik magazynu i zaawansowany 
kierowca drogowy. Dokumenty te zawierają 

więcej szczegółów na temat danych miejsc 
pracy i gwarantują ścisły związek wyników 
projektu VETMO4TL z rzeczywistymi po-
trzebami rynku pracy. Kliknij tutaj, aby pobrać. 

Output 2: Wspólne profile stanowisk odpowiadające 
kwalifikacjom poziomu 4 EQF 

Standardy zawodowe szczegółowo opisują 
zawód opisany wcześniej we wspólnych profi-
lach stanowisk: wymieniają konkretne 
działania i zadania, które będą musieli podjąć 
posiadacze kwalifikacji i dostarczą więcej 

informacji o środowisku pracy i oczekiwanych 
rezultatach. Ten dokument jest głównym 
źródłem do późniejszego opracowania stand-
ardów kompetencji. Kliknij tutaj, aby pobrać. 

Output 3: Normy zawodowe odpowiadające poziomowi 4 
EQF 
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