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Standardy MSUES 2.0

1. „Małopolskie Standardy Usług Edukacyjno – Szkoleniowych”,
https://www.pociagdokariery.pl/upload/2018/CZJK/Pozosta%C5%82e/MSUES_2.0_-_09.2018.pdf

2. „PRZEWODNIK PO MSUES 2.0 (2018), 
https://www.pociagdokariery.pl/upload/2018/CZJK/Publikacje/Przewodnik_po_MSUES_2.0.pdf

https://www.pociagdokariery.pl/upload/2018/CZJK/Pozosta%C5%82e/MSUES_2.0_-_09.2018.pdf
https://www.pociagdokariery.pl/upload/2018/CZJK/Publikacje/Przewodnik_po_MSUES_2.0.pdf


STANDARD „II”

II. Standardy dotyczące kompetencji i rozwoju kadry T / N

7. Wiedza 
teoretyczna 
i praktyczna 

kadry jest 
odpowiednia do 

zakresu oraz 
celów usług.

7.1. (S+D) Wszyscy członkowie kadry posiadają doświadczenie zawodowe
lub wykształcenie czy też kwalifikacje odpowiednie do zakresu
tematycznego prowadzonych usług.

7.2. (S) Ponad połowa członków kadry szkoleniowej dysponuje
wykształceniem i doświadczeniem na poziomie eksperckim 
tj. w obrębie dziedziny, której dotyczą świadczone usługi spełnia
łącznie trzy z wymienionych poniżej kryteriów:
• min. 5-letnie doświadczenie zawodowe (w tym doświadczenie 

związane z nauczaniem lub doradztwem),
• min. 500 godzin zrealizowanych szkoleń,
• udokumentowane, zaawansowane wykształcenie 

(np. specjalistyczne kursy lub studia podyplomowe, tytuł 
naukowy, właściwe dla dziedziny certyfikaty i uprawnienia),

• dorobek w tworzeniu autorskich rozwiązań i treści lub 
kierowaniu pracami merytorycznymi (np. publikacje, badania, 
autorstwo dokumentów strategicznych, doradztwo dla 
organizacji, kierownictwo merytoryczne projektów).

1. „Małopolskie Standardy Usług Edukacyjno – Szkoleniowych”, str. 5 - 14;
2. „Przewodnik po MSUES 2.0”, str. 13 - 22

Kolor biały - „P” wskaźniki poziomu wykraczającego ponad standard



STANDARD „II”

II. Standardy dotyczące kompetencji i rozwoju kadry T / N

8. Kadra posiada 
kompetencje 

społeczne 
i metodyczne 

związane 
z kształceniem 

lub 
świadczeniem 

usług.

8.1. (S+D) Każda z osób należących do kadry instytucji spełnia co najmniej
jeden z wymienionych poniżej warunków:

8.1.1 Kadra szkoleniowa: 
• ukończyła trwający min. 60 godzin kurs dydaktyczny lub 

przygotowujący do kształcenia dorosłych , tj. służący rozwojowi 
kompetencji zbliżonych do następujących: rozumienie sytuacji 
uczących się dorosłych, definiowanie celów edukacyjnych, 
projektowanie programu szkolenia, klarowne prezentowanie 
wiedzy, stosowanie aktywizujących metod nauczania; 

• dysponuje przyznanym przez zewnętrzną instytucję certyfikatem 
potwierdzającym posiadanie kompetencji zbliżonych 
do wymienionych powyżej; 

• posiada 750 godzin doświadczenia w zakresie edukacji osób 
dorosłych; 

• posiada specjalistyczne wykształcenie i min. 5-letnie 
doświadczenie zawodowe w danej dziedzinie oraz prowadzi 
kształcenie wyłącznie w formie wykładowej.

1. „Małopolskie Standardy Usług Edukacyjno – Szkoleniowych”, str. 5 - 14;
2. „Przewodnik po MSUES 2.0”, str. 13 - 22



STANDARD „II”

II. Standardy dotyczące kompetencji i rozwoju kadry T / N

8. Kadra posiada 
kompetencje 

społeczne 
i metodyczne 

związane 
z kształceniem 

lub 
świadczeniem 

usług.

8.1. (S+D) Każda z osób należących do kadry instytucji spełnia co najmniej
jeden z wymienionych poniżej warunków:

8.1.2 Doradca zawodowy: 
• posiada 200 godzin doświadczenia w świadczeniu usług 

doradztwa zawodowego; 
lub 
• ukończył studia psychologiczne, pedagogiczne, zarządzania 

zasobami ludzkimi lub studia podyplomowe w obszarze 
doradztwa zawodowego (w przypadku doradztwa edukacyjno-
zawodowego -edukacja dzieci i młodzieży) lub posiada inne 
wykształcenie i min. 5-letnie doświadczenie zawodowe 
w dziedzinie doradztwa zawodowego.

1. „Małopolskie Standardy Usług Edukacyjno – Szkoleniowych”, str. 5 - 14;
2. „Przewodnik po MSUES 2.0”, str. 13 - 22



STANDARD „II”

II. Standardy dotyczące kompetencji i rozwoju kadry T / N

8. Kadra posiada 
kompetencje 

społeczne 
i metodyczne 

związane 
z kształceniem 

lub 
świadczeniem 

usług.

8.1. (S+D) Każda z osób należących do kadry instytucji spełnia co najmniej
jeden z wymienionych poniżej warunków:

8.1.3. Coach - ukończył min 60 godzin kursów o programie i zakresie
adekwatnym do kursów akredytowanych przez organizacje
zrzeszające oraz posiada 100 godzin doświadczenia w coachingu 
i podlegał superwizji coachów.

8.1.4. Mentor - posiada 100 godzin doświadczenia w mentoringu
i ukończył szkolenie/kurs w zakresie mentoringu oraz posiada 
5 letnie doświadczenie w danej dziedzinie czy też branży, w której
pełni rolę mentora.

8.1.5. Doradca:
• posiada 200 godzin doświadczenia w doradztwie, 
lub 
• posiada specjalistyczną wiedzę, kompetencje lub kwalifikacje 

w dziedzinie, w której świadczy usługę doradczą oraz pracuje 
tylko w zespole doradczym z koordynatorem merytorycznym.

8.1.6. Facylitator i moderator - posiada 100 godzin doświadczenia w pracy
z grupą metodą warsztatową oraz ukończył szkolenie w zakresie
facylitacji, moderacji lub technik pracy z grupą.

1. „Małopolskie Standardy Usług Edukacyjno – Szkoleniowych”, str. 5 - 14;
2. „Przewodnik po MSUES 2.0”, str. 13 - 22



STANDARD „II”

II. Standardy dotyczące kompetencji i rozwoju kadry T / N

8. Kadra posiada 
kompetencje 

społeczne 
i metodyczne 

związane 
z kształceniem 

lub 
świadczeniem 

usług.

8.2. (S) Ponad połowa członków kadry szkoleniowej ukończyła
zaawansowany kurs lub kursy przygotowujące do kształcenia
dorosłych, tj. kurs lub kursy trwające łącznie min. 150 godzin
szkoleniowych i służące rozwojowi kompetencji wymienionych 
w punkcie 9.1. oraz poniżej:
• diagnoza potrzeb szkoleniowych
• ewaluacja efektów uczenia
• rozumienie poznawczych, motywacyjnych i emocjonalnych 

uwarunkowań skuteczności uczenia dorosłych
• rozumienie i oddziaływanie na dynamikę funkcjonowania 

małych grup społecznych
• radzenie sobie w trudnych sytuacjach szkoleniowych
• lub dysponuje przyznanym przez inną instytucję certyfikatem 

potwierdzającym posiadanie ww. kompetencji.

1. „Małopolskie Standardy Usług Edukacyjno – Szkoleniowych”, str. 5 - 14;
2. „Przewodnik po MSUES 2.0”, str. 13 - 22

Kolor biały - „P” wskaźniki poziomu wykraczającego ponad standard



STANDARD „II”

II. Standardy dotyczące kompetencji i rozwoju kadry T / N

8. Kadra posiada 
kompetencje 

społeczne 
i metodyczne 

związane 
z kształceniem 

lub 
świadczeniem 

usług.

8.3. (S) Ponad połowa członków kadry szkoleniowej posiada certyfikaty
potwierdzające kompetencje w zakresie kształcenia dorosłych
uzyskane w procesie spełniającym następujące kryteria:
• jasno określony zestaw diagnozowanych kompetencji, 

odpowiadający w przybliżeniu kompetencjom wymienionym 
w punktach 8.1.1

• różnorodne metody oceny pozwalające na wieloaspektową 
diagnozę kompetencji

• niezależność instytucji przyznającej certyfikat od instytucji 
zatrudniającej certyfikowaną osobę

8.4. (D) Moderator posiada wiedzę, kompetencje, kwalifikacje 
lub doświadczenie w dziedzinie, w której świadczy usługi.

1. „Małopolskie Standardy Usług Edukacyjno – Szkoleniowych”, str. 5 - 14;
2. „Przewodnik po MSUES 2.0”, str. 13 - 22

Kolor biały - „P” wskaźniki poziomu wykraczającego ponad standard
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