
 
 

 

 

CYKL SPORZĄDZANIA INFORMACJI O ZAWODACH 

W PROJEKCIE INFODORADCA+ 

 

SKRYPT ANIMACJI: 

Cykl opracowywania informacji o zawodzie rozpoczyna się od gromadzenia przez zespół ekspercki 

materiałów zawodoznawczych. Jest to tzw. faza przedprojektowa, która prowadzi do opracowania 

dokumentu Wstępny projekt informacji o zawodzie. Jest on tworzony przez zespół ekspercki  

z wykorzystaniem formularza opracowywania informacji o zawodzie (aneks 1). 

Wstępny projekt informacji o zawodzie przekazywany jest do zespołu odpowiedzialnego za 

wewnętrzną walidację i jakość. Sporządzana jest tam pierwsza notatka z walidacji (aneks 4), która jest 

podstawą do weryfikacji przez zespół ekspercki wstępnego projektu informacji o zawodzie. 

Zweryfikowany wstępny projekt informacji o zawodzie jest punktem odniesienia do sporządzenia 

przez zespół ekspercki ankiety badawczej z wykorzystaniem Kwestionariusza ankiety (aneks 1). 

Ankieta badawcza jest wykorzystywana w badaniach terenowych prowadzonych przez zespół 

ekspercki z udziałem przedstawicieli zawodu. Ich efektem jest Raport z badań (aneks 3). Wnioski  

i rekomendacje z niego, stanowią podstawę do opracowania pierwszej wersji projektu informacji  

o zawodzie. 

Ta wersja projektu jest poddawana recenzowaniu, zgodnie z formularzem recenzji (aneks 5). Zespół 

ekspercki zobligowany jest do sporządzenia odpowiedzi na uwagi recenzentów. 

Recenzje są punktem odniesienia do weryfikacji pierwszej wersji projektu, który modyfikowany jest 

przez zespół ekspercki do wersji drugiej. 

Druga wersja informacji o zawodzie jest kierowana na panel ewaluacyjny. Wyniki prac członków 

panelu są dokumentowane z wykorzystaniem arkuszy oceny projektu informacji o zawodzie oraz 

notatki ze spotkania sporządzanej (aneks 6) przez moderatora panelu. Dokumenty te są brane pod 

uwagę przy modyfikacji drugiej wersji projektu i przygotowania wersji trzeciej. 

Trzecia wersja projektu informacji o zawodzie kierowana jest do drugiej walidacji wewnętrznej,  

a sporządzona Notatka nr 2 (aneks 4) określa zakres weryfikacji. Jej efektem jest czwarta wersja 

projektu informacji o zawodzie przygotowana przez zespół ekspercki.  

Ta wersja opisu poddawana jest ujednoliceniu i redakcji przez instancję odpowiedzialną  

za sporządzenie informacji o zawodach. Następnie przekazywana jest redakcji końcowej - językowej, 

merytorycznej i technicznej. Na wersji czwartej projektu kończą się prace projektowe realizowane 

przez zespół ekspercki. 

Po rekognicji końcowej powstaje piątą wersja informacji o zawodzie, która przedkładana jest do 

akceptacji Zamawiającego. Następnie jest ona poddawana weryfikacji końcowej z uwzględnieniem 

uwag Zamawiającego. 

Dopiero ta wersja informacji o zawodzie przekazywana jest do konwersji na dokument elektroniczny 

dostosowywany do wymogów publikacji w bazie danych na Wortalu PSZ. 


