
Przepis na Menedżera – walidacja usług 

CO ZROBIĆ, ABY UZYSKAĆ AKCEPTACJĘ MERYTORYCZNĄ USŁUGI 
ROZWOJOWEJ W PROGRAMIE PRZEPIS NA MENEDŻERA  



Czym jest walidacja usług? 
 Zgodnie z paragrafem 7, punkt 4 i 5 Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości „Akademia Menadżera MŚP”, w ramach którego realizowany jest projekt „Przepis na Menedżera”: 

◦ Usługi wybrane przez MŚP podlegają walidacji przez ekspertów merytorycznych Operatora  

◦ Eksperci Merytoryczni są odpowiedzialni za analizę i zatwierdzenie usług pod kątem ich zgodności z Opisem 

Uniwersalnych Kompetencji Menadżerskich 

 WAŻNE: Ekspert merytoryczny ma na walidację 3 dni.  
Uwzględnij to w planowaniu linii czasu projektów szkoleniowych 

  



Co jest brane pod uwagę w procesie 
walidacji? 

Walidacja usług przebiega w trzech etapach: 

 

  Etap I: 
 

Weryfikacja zgodności 
efektów uczenia się 
usługi rozwojowej z 
efektami uczenia się  
opisanymi w Opisie 

Uniwersalnych 
kompetencji 

menedżerskich. 

Etap II: 
 

Sprawdzenie 
adekwatności programu 

usługi rozwojowej z 
opisanymi efektami 

uczenia się 

Etap III: 
 

Weryfikacja 
zaplanowania przez 

usługodawcę 
sprawdzenia osiągnięcia 

efektów uczenia się. 



Etap I 
  Opis usługi powinien jednoznacznie wskazywać rozwijane kompetencje 

 Kompetencje muszą być wybrane z Opisu Uniwersalnych Kompetencji Menedżerskich 

 Opis usługi powinien jasno wskazywać efekty uczenia się na przynajmniej jednym z trzech 

poziomów: 

 Wiedza 

 Umiejętności 

 Kompetencje społeczne 

 Opisy efektów uczenia się usługi powinny być zgodne z efektami uczenia się w Opisie 

Uniwersalnych Kompetencji Menedżerskich. Co ważne usługa nie musi zapewniać wszystkich 

wymienionych w Opisie efektów uczenia się przypisanych do kompetencji. 

 

  

Etap I: 
 

Weryfikacja zgodności 
efektów uczenia się 
usługi rozwojowej z 
efektami uczenia się  
opisanymi w Opisie 

Uniwersalnych 
kompetencji 

menedżerskich. 



Etap 2 
 Na tym etapie weryfikowany jest program szkolenia pod 

kątem zapewnienia efektów uczenia się 

 Jeśli nie ma powiązania programu usługi rozwojowej z 

efektami uczenia się  – usługa zostaje zweryfikowana 

negatywnie 

 

 

  

Etap II: 
 

Sprawdzenie 
adekwatności programu 

usługi rozwojowej z 
opisanymi efektami 

uczenia się 



Etap 3 
  Na tym etapie sprawdzane jest zaplanowanie narzędzi   

weryfikacji uczenia się 

 Szukamy odpowiedzi na pytanie:  „Czy usługa rozwojowa w 

swoim programie zawiera elementy i punkty, które pozwalają 

na sprawdzenie osiągniętych efektów uczenia się?” 

 

 

  

Etap III: 
 

Weryfikacja 
zaplanowania przez 

usługodawcę 
sprawdzenia osiągnięcia 

efektów uczenia się. 



Jak zbudować usługę rozwojową, aby 
pozytywnie przejść walidację? 

Wykonaj 
/wykorzystaj 

diagnozę 
potrzeb 

rozwojowych 

Określ na 
podstawie 

Opisu 
uniwersalnych 
kompetencji 

menedżerskich 
kompetencje, 
które chcesz 

rozwijać 

Określ, które 
efekty uczenia 

się jesteś w 
stanie 

zapewnić 
poprzez usługę 

rozwojową 

Określ w jaki 
sposób 

zweryfikujesz  
efekty uczenia 

się 

Opisz to 
wszystko w 

karcie usługi w 
BUR 


