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1. DANE IDENTYFIKACYJNE ZAWODU
1.1. Nazwa i kod zawodu (wg Klasyfikacji zawodów i specjalności)
Muzykoterapeuta 323008

1.2. Nazwy zwyczajowe zawodu



Specjalista muzykoterapii.
Terapeuta.

1.3. Usytuowanie zawodu w klasyfikacjach: ISCO, PKD
W Międzynarodowym Standardzie Klasyfikacji Zawodów ISCO-08 odpowiada grupie:


2269 Health professionals not elsewhere classified.

Według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007):


Sekcja Q – Opieka zdrowotna i pomoc społeczna.

1.4. Notka metodologiczna, autorzy i eksperci opiniujący
Notka metodologiczna
Opis informacji o zawodzie opracowano na podstawie:
 analizy źródeł (akty prawne, klasyfikacje krajowe, międzynarodowe) oraz źródeł internetowych,
 analizy opisu zawodu zamieszczonego w wyszukiwarce opisów zawodów na Wortalu Publicznych
Służb Zatrudnienia,
 badań ankietowych prowadzonych w projekcie INFODORADCA+ w październiku 2018 r.,
 zebranych opinii od recenzentów, członków panelu ewaluacyjnego oraz zespołu ds. walidacji
i jakości informacji o zawodach.
Autorzy i eksperci opiniujący
Zespół Ekspercki:




Karolina Karpińska – Szkoła Podstawowa Specjalna nr 26, Lublin.
Magdalena Szpak-Marek – PBS sp. z o.o., Sopot.
Patrycja Wasielewska – Kan sp. z o.o., Łódź.

Zespół ds. walidacji i jakości informacji o zawodzie:






Magdalena Jackman – PBS sp. z o.o., Sopot.
Małgorzata Domańska – PBS sp. z o.o., Sopot.
Krzysztof Symela – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.
Magdalena Szpak-Marek – PBS sp. z o.o., Sopot.
Mirosław Żurek – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.

Recenzenci:



Robert Fleischer – Terapia Szkolenia Doradztwo Robert Fleischer, Olsztyn.
Izabela Pyszkowska – Poradnia Doradztwa Zawodowego i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej,
Elbląg.
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Panel ewaluacyjny – przedstawiciele partnerów społecznych:



Eugenia Krawczyk-Karpińska – Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna TWP, Lublin.
Jolanta Łysakowska – Fabryka Kreatywności, Chorzów.

Data (rok) opracowania opisu informacji o zawodzie: 2018 r.
WAŻNE:
W tekście opisu informacji o zawodzie występują podkreślenia wybranych określeń wraz z indeksem górnym,
który wskazuje numer definicji w słowniku branżowym w punkcie 7.2.

2. OPIS ZAWODU
2.1. Synteza zawodu
Muzykoterapeuta posługuje się muzyką lub jej elementami w celu przywracania zdrowia, poprawy
funkcjonowania, jakości życia lub wspierania osób z różnorodnymi potrzebami natury emocjonalnej,
fizycznej, umysłowej lub duchowej.

2.2. Opis pracy i sposobu jej wykonywania
Opis pracy
Muzykoterapeuta stosuje muzykę oraz jej części, takie jak: dźwięk, rytm i melodie, w pracy
z podopiecznym. Muzyka może być wytwarzana głosem i/lub za pomocą instrumentów muzycznych
i przyrządów elektronicznych.
Muzykoterapię można zastosować na wielu płaszczyznach np. w medycynie, psychologii, pedagogice,
a także rekreacji i edukacji. Muzykoterapeuta poprzez przygotowaną terapię pomaga podopiecznemu
w poradzeniu sobie z jego emocjami i problemami. Rozwija w nim kreatywność, poprawia jakość
życia i próbuje pokonać jego zaburzenia.
Sposoby wykonywania pracy
Muzykoterapeuta wykonuje pracę w relacji człowiek-człowiek. Jego praca polega m.in. na:
 diagnozowaniu podopiecznego z zaburzeniami emocjonalnymi,
 analizowaniu dokumentacji diagnoz dokonanych przez innych specjalistów, takich jak: lekarz,
logopeda, pedagog, psycholog, psychoterapeuta, nauczyciel,
 określaniu własnego postępowania terapeutycznego prowadzącego do poprawy jakości życia
podopiecznego,
 współpracowaniu z zespołem interdyscyplinarnym,
 wydawaniu opinii o podopiecznym poddawanym muzykoterapii oraz przebiegu procesu terapii,
 opracowywaniu i weryfikowaniu narzędzia badawczego do diagnozy muzykoterapeutycznej
i innych zadań zawodowych,
 prowadzeniu obserwacji podopiecznego podczas terapii,
 prowadzeniu poradnictwa i edukacji muzykoterapeutycznej dla podopiecznych i ich rodzin lub
ustawowych opiekunów,
 stosowaniu muzyki relaksacyjnej do ćwiczeń oddechowych i rozluźniających,
 określaniu okresu stosowania muzykoterapii i jej etapów, przebiegu oraz wykorzystywanych
metod i technik terapeutycznych,
 realizowaniu indywidualnej lub grupowej muzykoterapii,
 prowadzeniu dokumentacji podopiecznego na potrzeby placówki i innych specjalistów,
 prowadzeniu badań naukowych z zakresu muzykoterapii,
 kierowaniu pracą zawodową osób wykonujących zawód muzykoterapeuta.
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WAŻNE:
Zawód muzykoterapeuta wymaga dobrej orientacji w obszarach powiązanych z muzykoterapią, takich jak:
medycyna, pedagogika czy psychologia, ponieważ ma ona istotny wpływ na trafność dokonywanej diagnozy
i dalszego postępowania.
Więcej szczegółowych informacji znajduje się w sekcjach: 3.1. Zadania zawodowe oraz 3.2., 3.3. i 3.4.
Kompetencje zawodowe.

2.3. Środowisko pracy (warunki pracy, maszyny i narzędzia pracy, zagrożenia, organizacja
pracy)
Warunki pracy
Praca w zawodzie muzykoterapeuta ma charakter usługowy. Wykonując swoje zadania,
muzykoterapeuta pełni funkcje informacyjno-diagnostyczno-terapeutyczne.
Spotkania indywidualne w formach stacjonarnych z osobami korzystającymi ze wsparcia
muzykoterapeuty prowadzone są w pomieszczeniach biurowych, gabinetach lub specjalnie do tego
celu dostosowanych pomieszczeniach szkolnych. Zajęcia grupowe prowadzone są w salach
lekcyjnych, szkoleniowych lub w pomieszczeniach audytoryjnych. Muzykoterapeuta swoją pracę
może także wykonywać poza budynkiem, na świeżym powietrzu.
Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.1. Możliwości podjęcia pracy w zawodzie.

Wykorzystywane maszyny i narzędzia pracy
Muzykoterapeuta w działalności zawodowej wykorzystuje m.in.:
 instrumenty muzyczne (np. gitarę, pianino, fortepian, tamburyn, flet, cymbałki, bęben),
 sprzęt umożliwiający odtwarzanie nagrań audio (np. komputer, miniwieża, gramofon),
 słuchawki i mikrofon,
 utwory muzyczne,
 nagrania z melodią i poszczególne dźwięki,
 własny głos (nauka śpiewu innych, samodzielne wykonywanie piosenek),
 zapis nutowy,
 komputer z oprogramowaniem umożliwiającym przygotowywanie zajęć, prowadzenie
dokumentacji, korzystanie z zasobów internetu,
Organizacja pracy
W zależności od miejsca zatrudnienia muzykoterapeuta pracuje w stałych godzinach lub zadaniowo.
Regularne godziny pracy w dni robocze w systemie jednozmianowym związane są najczęściej
z zatrudnieniem etatowym w podmiotach publicznych lub prywatnych. Dodatkowo w placówkach
systemu oświaty realizacja zadań podporządkowana jest zasadom organizacji pracy szkoły i cyklowi
kształcenia.
W przypadku zatrudnienia na umowę cywilno-prawną w umowie jest określona liczba godzin, która
może wynosić od kilku do kilkudziesięciu miesięcznie, a grafik pracy jest ustalany z zamawiającym.
W hierarchii stanowisk muzykoterapeuta w zależności od miejsca pracy może podlegać kierownictwu
placówki terapeutycznej, przedszkola, szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej, poradni
psychologiczno-pedagogicznej, placówki opiekuńczo-wychowawczej, placówki kulturalno-oświatowej, domu seniora i innym.
Muzykoterapeuta może też pracować na zasadach samozatrudnienia, wówczas samodzielnie
organizuje czas pracy w porozumieniu z zamawiającymi.
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Zagrożenia mające wpływ na bezpieczeństwo pracy człowieka
Muzykoterapeuta w trakcie wykonywania zadań zawodowych jest narażony na działanie czynników
mogących powodować wypadki. Należą do nich m.in.:
 obciążenia fizyczne narządu mowy wynikające z niewłaściwego operowania głosem lub
przeciążenia strun głosowych,
 niewłaściwe warunki mikroklimatyczne dotyczące oświetlenia, wilgotności, temperatury
i natężenia hałasu,
 stres (wynikający z odpowiedzialności za zdrowie i bezpieczeństwo podopiecznych oraz za
stosowaną terapię),
 hałas (wynikający z prowadzenia zajęć, ale również z przebywania np. w szkole),
 zagrożenie porażenia prądem elektrycznym (podczas pracy od instrumentów muzycznych oraz
innych stosowanych urządzeń, zasilanych prądem elektrycznym).
Do występujących w zawodzie muzykoterapeuta chorób można zaliczyć:
 choroby narządu głosu,
 choroby wzroku,
 choroby słuchu,
 schorzenia układu kostno-stawowego.

2.4. Wymagania psychofizyczne i zdrowotne
Wymagania psychofizyczne
Dla pracownika wykonującego zawód muzykoterapeuta ważne są:
w kategorii wymagań fizycznych
 ogólna wydolność fizyczna,
 sprawność układu kostno-stawowego,
 sprawność układu oddechowego,
 sprawność zmysłu dotyku,
 sprawność narządów równowagi,
 sprawność narządu wzroku,
 sprawność narządu słuchu;
w kategorii sprawności sensomotorycznych
 koordynacja wzrokowo-ruchowa,
 ostrość słuchu,
 ostrość wzroku,
 rozróżnianie barw,
 spostrzegawczość,
 zmysł równowagi,
 czucie dotykowe,
 zręczność rąk,
 zręczność palców,
w kategorii sprawności i zdolności
 uzdolnienia muzyczne,
 zdolność koncentracji uwagi,
 podzielność uwagi,
 dobra pamięć,
 wyobraźnia i myślenie twórcze,
 łatwość wypowiadania się w mowie i piśmie,
 predyspozycje do postępowania z ludźmi,
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zdolność improwizacji,
przywództwo,
zdolność rozwiązywania problemów podopiecznych,
zdolność nawiązywania kontaktu z ludźmi;

w kategorii cech osobowościowych
 samodzielność,
 samokontrola,
 ciekawość poznawcza,
 ekspresyjność,
 niezależność,
 elastyczność i otwartość na zmiany,
 gotowość do ustawicznego uczenia się,
 gotowość do współdziałania,
 komunikatywność,
 kontrolowanie własnych emocji,
 odpowiedzialność za działania zawodowe,
 odpowiedzialność za innych,
 szacunek dla godności człowieka,
 tolerancyjność,
 wytrwałość i cierpliwość,
 zainteresowania artystyczne,
 odporność emocjonalna,
 empatia.
Więcej informacji znajduje się w sekcjach: 3.4. Kompetencje społeczne; 3.5. Profil kompetencji kluczowych
dla zawodu.

Wymagania zdrowotne
Praca w zawodzie muzykoterapeuta pod względem wydatku energetycznego należy do prac lekkich.
Występuje w niej również obciążenie umysłowe związane np. z analizowaniem, rozwiązywaniem
problemów i podejmowaniem decyzji.
Przeciwwskazaniami do wykonywania zawodu muzykoterapeuta są m.in.:
 wszelkie dysfunkcje, które mogłyby ograniczyć możliwość swobodnego porozumiewania się, np.
schorzenia strun głosowych, słaba ekspresja werbalna i wady wymowy,
 dysfunkcje narządu słuchu znacznego stopnia, które nie mogą być skorygowane aparatem
słuchowym,
 choroby narządu słuchu,
 choroby o podłożu psychicznym uniemożliwiające pracę z ludźmi,
 schorzenia układu kostno-stawowego,
 niepełnosprawność intelektualna.
WAŻNE:
O stanie zdrowia i ewentualnych przeciwwskazaniach do wykonywania zawodu orzeka lekarz medycyny pracy.
Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.4. Możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.
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2.5. Wykształcenie, tytuły zawodowe, kwalifikacje i uprawnienia niezbędne/preferowane
do podjęcia pracy w zawodzie
Wykształcenie niezbędne do podjęcia pracy w zawodzie
Obecnie (2018 r.) do podjęcia pracy w zawodzie muzykoterapeuta wymagane jest wykształcenie
średnie na poziomie szkoły policealnej w zawodach z obszaru medyczno-społecznego.
Natomiast przez pracodawców preferowane jest posiadanie wykształcenia wyższego, przy czym
w placówkach systemu oświaty (np. w szkole) posiadanie wyższego wykształcenia łącznie
z przygotowaniem pedagogicznym jest wymogiem obligatoryjnym.
Tytuły zawodowe, kwalifikacje i uprawnienia niezbędne/preferowane do podjęcia pracy w zawodzie
Podjęcie pracy w zawodzie muzykoterapeuta ułatwiają:
 dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w pokrewnym zawodzie szkolnym terapeuta
zajęciowy,
 świadectwo potwierdzające kwalifikację MS.09 Świadczenie usług w zakresie terapii zajęciowej
w pokrewnym zawodzie szkolnym terapeuta zajęciowy,
 dyplom ukończenia studiów wyższych o odpowiednim kierunku (np. muzykoterapia, psychologia,
pedagogika) umożliwiającym wykonywanie zadań na stanowisku oraz tytuł zawodowy licencjat
lub magister.
Dodatkowymi atutami przy zatrudnianiu na stanowiskach pracy w zawodzie muzykoterapeuta są
m.in.:
 suplement Europass (w języku polskim i angielskim), wydawany na prośbę zainteresowanego
przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne,
 suplement dla absolwentów szkół wyższych – Europass (w języku polskim i angielskim) wydawany
na prośbę zainteresowanego przez szkoły wyższe razem z dyplomem ukończenia studiów,
 świadectwo ukończenia szkoły muzycznej I stopnia,
 certyfikaty i zaświadczenia potwierdzające nabycie uprawnień do stosowania różnych metod
i form muzykoterapii,
 prawo jazdy kategorii B.
Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.2. Instytucje oferujące kształcenie, szkolenie i/lub potwierdzanie
kompetencji w ramach zawodu.

2.6. Możliwości rozwoju zawodowego, awansu i potwierdzania kompetencji
Możliwości rozwoju zawodowego i awansu
Muzykoterapeuta ma możliwości rozwoju zawodowego poprzez:
 kontynuowanie nauki na uczelni wyższej np. na kierunku muzykoterapia, pedagogika lub
psychologia (warunkiem jest posiadanie matury),
 rozszerzenie kompetencji zawodowych poprzez kształcenie i potwierdzanie kwalifikacji
w zawodach pokrewnych,
 doskonalenie umiejętności, uczestnicząc w branżowych szkoleniach, konferencjach, jak również
warsztatach dotyczących zawodu muzykoterapeuta,
 uzyskanie doświadczenia zawodowego, dzięki któremu może pracować na stanowisku np.
wykładowcy na uczelni wyższej,
 pracę w zawodach pokrewnych: arteterapeuty1, choreoterapeuty4, biblioterapeuty3,
bajkoterapeuty2 , teatroterapeuty,
 publikowanie swoich spostrzeżeń i doświadczeń związanych z prowadzeniem muzykoterapii,
 prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług muzykoterapii.
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Możliwości potwierdzania kompetencji
Obecnie (2018 r.) w zawodzie muzykoterapeuta nie ma możliwości potwierdzania kompetencji
zawodowych w systemie edukacji formalnej i pozaformalnej.
Okręgowe Komisje Egzaminacyjne oferują możliwość potwierdzania kompetencji zawodowych
przydatnych w zawodzie muzykoterapeuta, wchodzących w skład zawodu szkolnego (pokrewnego)
terapeuta zajęciowy, w zakresie kwalifikacji MS.09 Świadczenie usług w zakresie terapii zajęciowej.
Uczelnie wyższe prowadzące studia I i/lub II stopnia oraz studia podyplomowe potwierdzają nabycie
kompetencji np. związanych z muzykoterapią oraz kwalifikacji pedagogicznych w zawodach
pokrewnych.
Instytucje szkoleniowe poprzez wydanie certyfikatu lub zaświadczenia potwierdzają ukończenie
szkoleń, warsztatów i nabycie kompetencji niezbędnych do wykonywania zawodu muzykoterapeuta.
Więcej informacji można uzyskać w Bazie Usług Rozwojowych https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl oraz
Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl

2.7. Zawody pokrewne
Osoba zatrudniona w zawodzie muzykoterapeuta może rozszerzać swoje kompetencje zawodowe
w zawodach pokrewnych:
Nazwa zawodu pokrewnego
zgodnie z Klasyfikacją zawodów i specjalności
Nauczyciel muzyki
Nauczyciel specjalista terapii pedagogicznej
Pedagog szkolny
Animator czasu wolnego młodzieży (pracownik młodzieżowy)
Arteterapeuta
Instruktor terapii uzależnień
S
Terapeuta zajęciowy

Kod zawodu
233016
235909
235912
235916
323013
325903
325907

3. ZADANIA ZAWODOWE I WYMAGANE KOMPETENCJE
3.1. Zadania zawodowe
Pracownik w zawodzie muzykoterapeuta wykonuje różnorodne zadania, do których należą
w szczególności:
Z1 Nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktu interpersonalnego z podopiecznym.
Z2 Planowanie indywidualnej i grupowej muzykoterapii.
Z3 Współpracowanie z zespołem interdyscyplinarnym zajmującym się podopiecznym.
Z4 Rozpoznawanie i przeprowadzanie diagnozy terapeutycznej z uwzględnieniem sfery fizycznej,
psychicznej i społecznej podopiecznego.
Z5 Dobieranie techniki i metody pracy adekwatnie do potrzeb podopiecznego.
Z6 Prowadzenie muzykoterapii różnymi metodami i technikami.
Z7 Monitorowanie i dokumentowanie przebiegu muzykoterapii.
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3.2. Kompetencja zawodowa Kz1: Nawiązanie kontaktu z podopiecznym i planowanie
terapii
Kompetencja zawodowa Kz1: Nawiązanie kontaktu z podopiecznym i planowanie terapii obejmuje
zestaw zadań zawodowych Z1, Z2, do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy
i umiejętności.
Z1 Nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktu interpersonalnego z podopiecznym
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:












Uwarunkowania organizacyjno-prawne
wykonywania zawodu muzykoterapeuta;
Przepisy z zakresu ochrony zdrowia właściwe dla
świadczenia usług muzykoterapii;
Zasady ochrony danych osobowych;
Zasady etyczne wymagane w pracy
terapeutycznej;
Bariery komunikacyjne pojawiające się
w kontakcie z podopiecznym;
Bariery komunikacyjne z rodziną podopiecznego
i grupą społeczną;
Sytuacje konfliktowe w porozumiewaniu się
z podopiecznym, jego rodziną i grupą społeczną.










Wyjaśnić uwarunkowania organizacyjno-prawne
niezbędne do wykonywania zawodu
muzykoterapeuta;
Analizować przepisy z zakresu ochrony zdrowia
właściwe dla świadczenia usług muzykoterapii;
Przestrzegać przepisy z zakresu ochrony zdrowia
mających wpływ na terapię podopiecznych;
Przestrzegać wymagań prawnych odnośnie
ochrony danych osobowych;
Stosować zasady etyczne wymagane w pracy
terapeutycznej z podopiecznymi;
Stosować techniki aktywnego słuchania
i asertywności w porozumiewaniu się
z podopiecznym, jego rodziną i grupą społeczną;
Określać warunki i współpracę z podopiecznym,
jego rodziną i grupą społeczną;
Udzielać wsparcia psychicznego
i emocjonalnego osobom znajdującym się
w trudnej sytuacji.

Z2 Planowanie indywidualnej i grupowej muzykoterapii
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:











Zadania i cele muzykoterapii;
Formy, metody i techniki muzykoterapii;
Zalecenia specjalistów w pracy z podopiecznym,
jego rodziną i środowiskiem społecznym;
Zalecenia medyczne w kontaktach z rodziną
podopiecznego;
Specyfikę pracy ze środowiskiem społecznym
podopiecznego;
Zasady udzielania pomocy w stanach zagrożenia
życia i zdrowia człowieka.
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Sporządzać indywidualny plan muzykoterapii dla
podopiecznego na podstawie diagnozy;
Dobierać formy, metody i techniki do
prowadzenia indywidualnych i grupowych zajęć
z muzykoterapii;
Opracowywać scenariusze do zajęć
indywidualnych i grupowych z muzykoterapii;
Udzielać pierwszej pomocy w stanach
zagrożenia życia i zdrowia podopiecznego.
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3.3. Kompetencja zawodowa Kz2: Przeprowadzenie diagnozy przy współpracy zespołu
interdyscyplinarnego
Kompetencja zawodowa Kz2: Przeprowadzenie diagnozy przy współpracy zespołu
interdyscyplinarnego obejmuje zestaw zadań zawodowych Z3, Z4, do realizacji których wymagane są
odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.
Z3 Współpracowanie z zespołem interdyscyplinarnym zajmującym się podopiecznym
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:









Zasady współpracy z zespołem
interdyscyplinarnym;
Zalecenia zespołu specjalistów co do współpracy
z pacjentem;
Zalecenia zespołu specjalistów co do pracy
z rodziną i środowiskiem podopiecznego.



Sporządzać notatki służbowe;
Sporządzać raporty i inne dokumenty
zawierające bieżące informacje o pacjencie
niezbędne w pracy muzykoterapeuty;
Prowadzić współpracę z zespołem
interdyscyplinarnym przy opracowywaniu
terapii podopiecznych.

Z4 Rozpoznawanie i przeprowadzanie diagnozy terapeutycznej z uwzględnieniem sfery
fizycznej, psychicznej i społecznej podopiecznego
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:









Budowę i funkcje organizmu człowieka;
Informacje o podopiecznym na podstawie
dokumentacji medycznej, dokumentacji
psychologiczno- pedagogicznej, orzeczeń
o niepełnosprawności, wywiadu oraz innej
dostępnej dokumentacji;
Hierarchię potrzeb podopiecznego;
Zasady tworzenia diagnozy podopiecznego.





Przeprowadzać wywiad z podopiecznym, jego
rodziną, opiekunem prawnym oraz innymi
osobami związanymi z podopiecznym;
Przeprowadzać obserwację terapeutyczną
podopiecznego;
Sporządzać listę problemów i potrzeb
podopiecznego;
Formułować diagnozę terapeutyczną
podopiecznego.

3.4. Kompetencja zawodowa Kz4: Realizowanie i dokumentowanie procesu terapii
Kompetencja zawodowa Kz3: Realizowanie i dokumentowanie procesu terapii obejmuje zestaw
zadań zawodowych Z5, Z6, Z7, do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy
i umiejętności.
Z5 Dobieranie techniki i metody pracy adekwatnie do potrzeb podopiecznego
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:








Techniki pracy z podopiecznym;
Przeznaczenie terapeutyczne technik i metod
pracy;
Formy pracy z podopiecznym.
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Dostosowywać środki, pomoce, techniki, formy
do określonych metod aktywizujących
w muzykoterapii;
Dobierać odpowiednie metody i techniki
muzykoterapii do potrzeb, stanu zdrowia,
możliwości i sprawności podopiecznego;
Stosować odpowiednie metody i techniki
muzykoterapii do potrzeb, problemów, stanu
zdrowia, możliwości i sprawności
podopiecznego.
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Z6 Prowadzenie muzykoterapii różnymi metodami i technikami
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:








Sposoby motywowania podopiecznego do
rozwijania zainteresowań;
Techniki podwyższenia kompetencji społecznych
oraz do jego samorozwoju;
Zasady organizacji pracy muzykoterapeuty
w pracowni.




Stosować techniki muzykoterapii adekwatne do
sytuacji biologicznej, psychicznej i społecznej
podopiecznego;
Stosować metody pracy adekwatne do potrzeb
terapii;
Organizować swoją pracę zgodnie z zasadami
panującymi w pracowni muzykoterapii.

Z7 Monitorowanie i dokumentowanie przebiegu muzykoterapii
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:








Techniki i narzędzia do prowadzenia ewidencji
terapii;
Prowadzenie obserwacji działań i postępów
muzykoterapii;
Metody prowadzenia dokumentacji
muzykoterapeutycznej.




Opracowywać kwestionariusze, arkusze oraz
inne narzędzia do diagnozy;
Monitorować i oceniać efekty pracy
z podopiecznym, jego rodziną i środowiskiem;
Modyfikować i aktualizować dokumentację
prowadzoną przez muzykoterapeutę.

3.5. Kompetencje społeczne
Pracownik w zawodzie muzykoterapeuta powinien posiadać kompetencje społeczne niezbędne do
prawidłowego i skutecznego wykonywania zadań zawodowych.
W szczególności pracownik jest gotów do:








Ponoszenia odpowiedzialności za skutki podejmowanych działań związanych z pełnioną rolą
społeczną, która obejmuje pomoc innym ludziom poprzez świadczenie usług w zakresie
muzykoterapii.
Wykonywania samodzielnie pracy i podejmowania decyzji co do właściwych terapii
podopiecznych.
Kierowania się zasadami etyki zawodowej opartymi na dostępności, dobrowolności, równości,
swobodzie wyboru, poufności i ochronie danych osobowych.
Przestrzegania zasad profesjonalizmu zawodowego, rzetelności w trakcie świadczenia usług
w zakresie muzykoterapii.
Prezentowania właściwej postawy nacechowanej empatią i asertywnością względem osoby
korzystającej z usługi muzykoterapii.
Podnoszenia własnych kompetencji w zakresie wykonywanych zadań zawodowych przypisanych
muzykoterapeucie.
Oceniania i weryfikowania jakości świadczonych usług muzykoterapii.

3.6. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu
Pracownik powinien mieć zdolność właściwego wykonywania zadań zawodowych i predyspozycje do
rozwoju zawodowego. Dlatego wymaga się od niego odpowiednich kompetencji kluczowych. Zostały
one zilustrowane w formie profilu (rys. 1) ukazującego ważność kompetencji kluczowych dla zawodu
muzykoterapeuta.
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Umiejętność obsługi komputera i wykorzystania internetu
Umiejętności matematyczne
Umiejętność czytania ze zrozumieniem i pisania
Sprawność motoryczna
Planowanie i organizowanie pracy
Wywieranie wpływu/przywództwo
Komunikacja ustna
Współpraca w zespole
Rozwiązywanie problemów
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Rys. 1. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu muzykoterapeuta

Uwaga:
Wykaz kompetencji kluczowych opracowano na podstawie wykazu stosowanego w Międzynarodowym Badaniu
Kompetencji Osób Dorosłych − projekt PIAAC (OECD).

3.7. Powiązanie kompetencji zawodowych z opisami poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji
oraz Sektorowej Ramy Kwalifikacji
Kompetencje zawodowe pracownika w zawodzie muzykoterapeuta nawiązują do opisów poziomów
Polskiej Ramy Kwalifikacji.
Opis zawodu, zadań zawodowych i wymagań kompetencyjnych może stanowić materiał informacyjny
dla przygotowania (lub aktualizacji) opisów kwalifikacji wprowadzanych do Zintegrowanego Systemu
Kwalifikacji (ZSK). Więcej informacji:
 Zintegrowany System Kwalifikacji: https://www.kwalifikacje.gov.pl
 Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji: https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl

4. ODNIESIENIE DO SYTUACJI ZAWODU NA RYNKU PRACY I MOŻLIWOŚCI
DOSKONALENIA ZAWODOWEGO
4.1. Możliwości podjęcia pracy w zawodzie
Muzykoterapeuta może znaleźć zatrudnienie przede wszystkim w instytucjach i organizacjach
funkcjonujących w obszarze terapii i edukacji, m.in. w:
 placówkach terapeutycznych,
 placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
 placówkach kulturalno-oświatowych,
 poradniach psychologiczno-pedagogicznych,
 ośrodkach zdrowia,
 domach seniora,
 więziennictwie,
 przedszkolach, szkołach podstawowych i ponadpodstawowych (np. praca połączona z pracą
pedagoga, nauczyciela muzyki).
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Rozwój kierunków arteterapeutycznych, w tym muzykoterapii, większa wiedza oraz świadomość ludzi
powodują wzrost zapotrzebowania na wykwalifikowanych i doświadczonych muzykoterapeutów.
Rynek pracy w tej dziedzinie dopiero kształtuje się (2018 r.), ale widoczny jest jego rozwój. Pojawia
się coraz więcej ofert pracy związanych ze świadczeniem usług muzykoterapii.
WAŻNE:
Zachęcamy do sprawdzenia dostępnych ofert pracy w Centralnej Bazie Ofert Pracy:
http://oferty.praca.gov.pl
Natomiast aktualizacje informacji o możliwościach zatrudnienia w zawodzie, przyszłe zapotrzebowanie na
dany zawód na rynku pracy oraz dodatkowe informacje można uzyskać, korzystając z polecanych źródeł
danych.
Polecane źródła danych [dostęp: 31.10.20108]:
Ranking (monitoring) zawodów deficytowych i nadwyżkowych:
http://mz.praca.gov.pl
https://www.gov.pl/web/rodzina/zawody-deficytowe-zrownowazone-i-nadwyzkowe
Barometr zawodów: https://barometrzawodow.pl
Wojewódzkie obserwatoria rynku pracy:
Mazowieckie – http://obserwatorium.mazowsze.pl
Małopolskie – https://www.obserwatorium.malopolska.pl
Lubelskie – http://lorp.wup.lublin.pl
Regionalne Obserwatorium Rynku Pracy w Łodzi – http://obserwatorium.wup.lodz.pl
Pomorskie – http://www.porp.pl
Opolskie – http://www.obserwatorium.opole.pl
Wielkopolskie – http://www.obserwatorium.wup.poznan.pl
Zachodniopomorskie – https://www.wup.pl/pl/dla-instytucji/zachodniopomorskie-obserwatorium-rynkupracya
Podlaskie – http://www.obserwatorium.up.podlasie.pl
Zielona Linia. Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia:
http://zielonalinia.gov.pl
Portal Prognozowanie Zatrudnienia:
www.prognozowaniezatrudnienia.pl
Portal EU Skills Panorama:
http://skillspanorama.cedefop.europa.eu/en
Europejski portal mobilności zawodowej EURES:
https://eures.praca.gov.pl
https://ec.europa.eu/eures/public/pl/homepage

4.2. Instytucje oferujące kształcenie, szkolenie i/lub potwierdzanie kompetencji w ramach
zawodu
Kształcenie
Obecnie (2018 r.) w ramach systemu edukacji zawodowej w Polsce nie prowadzi się kształcenia
w zawodzie muzykoterapeuta.
Kompetencje przydatne do wykonywania zawodu muzykoterapeuta można uzyskać podejmując
kształcenie:
 w szkole policealnej w pokrewnym zawodzie szkolnym terapeuta zajęciowy,
 w ramach kwalifikacyjnego kursu zawodowego, w zakresie kwalifikacji MS.09 Świadczenie usług
w zakresie terapii zajęciowej.
Kształcenie w zakresie ww. kwalifikacyjnego kursu zawodowego (dla dorosłych) mogą prowadzić:
 publiczne szkoły prowadzące kształcenie zawodowe,
 niepubliczne szkoły posiadające uprawnienia szkół publicznych i prowadzące kształcenie
zawodowe,
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publiczne i niepubliczne placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego,
ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego,
instytucje rynku pracy prowadzące działalność edukacyjno-szkoleniową,
podmioty prowadzące działalność oświatową na podstawie ustawy Prawo przedsiębiorców.

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie pokrewnym terapeuta zajęciowy potwierdzają (również
w trybie eksternistycznym) Okręgowe Komisje Egzaminacyjne.
Kształcenie na kierunku muzykoterapia oferują także uczelnie wyższe w ramach studiów I i II stopnia
oraz studiów podyplomowych.
Szkolenie
Szkolenia doskonalące warsztat pracy muzykoterapeuty oferują:
 stowarzyszenia branżowe oraz inne organizacje pozarządowe,
 instytucje szkoleniowe, w tym firmy komercyjne,
 uczelnie wyższe,
 placówki doskonalenia nauczycieli.
Przykładowa tematyka szkoleń może dotyczyć:
 metod i technik prowadzenia muzykoterapii,
 gry na instrumencie muzycznym,
 metod i technik prowadzenia arteterapii, choreoterapii, biblioterapii, teatroterapii,
 doskonalenia warsztatu pracy nauczyciela muzyki,
 metod i technik prowadzenia psychoterapii.
Z reguły organizatorzy tych szkoleń poświadczają uzyskane przez uczestników kompetencje
stosownymi certyfikatami/zaświadczeniami.
WAŻNE:
Więcej informacji o instytucjach oferujących kształcenie, szkolenie i/lub walidację kompetencji w ramach
zawodu można uzyskać, korzystając z polecanych źródeł danych.
Polecane źródła danych [dostęp: 31.10.2018]:
Szkolnictwo wyższe:
www.wybierzstudia.nauka.gov.pl
Szkolnictwo zawodowe:
https://www.ore.edu.pl/category/ksztalcenie-zawodowe-i-ustawiczne
http://doradztwo.ore.edu.pl/wybieram-zawod
https://zrp.pl
Szkolenia zawodowe:
Rejestr Instytucji Szkoleniowych – http://www.stor.praca.gov.pl/portal/#/ris
Baza Usług Rozwojowych – https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl
Inne źródła danych:
Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji – https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl
Bilans Kapitału Ludzkiego – https://bkl.parp.gov.pl
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – http://www.frse.org.pl, http://europass.org.pl
Learning Opportunities and Qualifications in Europe – https://ec.europa.eu/ploteus

4.3. Zarobki osób wykonujących dany zawód/daną grupę zawodów
Obecnie (2018 r.) wynagrodzenie osób pracujących w zawodzie muzykoterapeuta kształtuje się
najczęściej w przedziale od 2500 zł do 4700 zł brutto miesięcznie.
Na poziom wynagrodzenia w zawodzie muzykoterapeuta mają wpływ m.in.:
 miejsce zatrudnienia (placówka państwowa, prywatna, dydaktyczna, lecznicza),
 doświadczenie zawodowe,
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region, w którym działa instytucja lub przedsiębiorstwo.

Na wyższe zarobki mogą liczyć osoby prowadzące działalność gospodarczą w zakresie świadczenia
usług muzykoterapii.
WAŻNE:
Zarobki osób wykonujących dany zawód/grupę zawodów są orientacyjne i mogą szybko stracić aktualność.
Dlatego na bieżąco należy sprawdzać, jakie zarobki oferuje rynek pracy, korzystając z polecanych źródeł
danych.
Polecane źródła danych [dostęp: 31.10.2018]:
Wynagrodzenie w Polsce według danych GUS:
http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-zatrudnieni-wynagrodzenia-koszty-pracy
Przykładowe portale informujące o zarobkach:
https://wynagrodzenia.pl/gus
https://wynagrodzenia.pl/kategoria/zarobki-na-stanowiskach-i-szczeblach
https://sedlak.pl/raporty-placowe
https://zarobki.pracuj.pl
https://www.forbes.pl/ogolnopolskie-badanie-wynagrodzen
https://www.kariera.pl/wynagrodzenia

4.4. Możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie
W zawodzie muzykoterapeuta możliwe jest zatrudnienie osób z niepełnosprawnościami.
Warunkiem niezbędnym jest identyfikacja indywidualnych barier, dostosowanie technicznych
i organizacyjnych warunków środowiska oraz stanowiska pracy do potrzeb zatrudnienia osób:
 z dysfunkcją narządu wzroku (04-O), jeśli posiadana wada jest skorygowana odpowiednimi
szkłami optycznymi lub soczewkami kontaktowymi, które zapewnią ostrość widzenia,
 z niewielką dysfunkcją kończyn dolnych (05-R), która nie wyklucza stania i chodzenia, w tym
samodzielnego przemieszczania się po zróżnicowanym terenie,
 z niewielką dysfunkcją kończyn górnych (05-R), która nie wyklucza wykonywania bardziej
precyzyjnych czynności, jak np. gra na instrumentach muzycznych czy obsługa komputera
i sprzętu audio.
WAŻNE:
Decyzja o zatrudnieniu osoby z jakimkolwiek rodzajem niepełnosprawności może być podjęta wyłącznie
po indywidualnej konsultacji z lekarzem medycyny pracy

5. ODNIESIENIE DO EUROPEJSKIEJ KLASYFIKACJI
UMIEJĘTNOŚCI/KOMPETENCJI, KWALIFIKACJI I ZAWODÓW (ESCO)
Europejska klasyfikacja umiejętności/kompetencji, kwalifikacji i zawodów (European
Skills/Competences, Qualifications and Occupations – ESCO) jest narzędziem łączącym rynek edukacji
z rynkiem pracy. ESCO jest częścią strategii „Europa 2020”. W klasyfikacji określono i uszeregowano
umiejętności, kompetencje, kwalifikacje i zawody istotne dla unijnego rynku pracy oraz kształcenia
i szkolenia. Tworzenie europejskiego rynku pracy, a w przyszłości wspólnego obszaru kształcenia
ustawicznego wymaga, aby zdobywane przez jednostki umiejętności oraz kwalifikacje były zrozumiałe
oraz łatwo porównywalne między krajami, a także – by promowały mobilność wśród pracowników.
Obecnie (2018 r.) klasyfikacja ESCO jest dostępna w 27 językach (w 24 językach UE, islandzkim,
norweskim i arabskim) za pośrednictwem platformy ESCO:
https://ec.europa.eu/esco/portal/home
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Klasyfikacja ESCO została oparta na trzech filarach i pokazuje w sposób systematyczny relacje między
nimi:
• Zawody: https://ec.europa.eu/esco/portal/occupation
• Umiejętności/Kompetencje: https://ec.europa.eu/esco/portal/skill
• Kwalifikacje: https://ec.europa.eu/esco/portal/qualification

6. ŹRÓDŁA DODATKOWYCH INFORMACJI O ZAWODZIE
Podstawowe regulacje prawne:
Stan prawny na dzień: 31.10.2018 r.












Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000, z późn. zm.).
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.).
Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.
986, z późn. zm.).
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U.
z 2018 r. poz. 1265, z późn. zm.).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych
warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
(Dz. U. poz. 1663).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad
organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach,
szkołach i placówkach (Dz. U. poz. 1591, z późn. zm.).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie podstawy
programowej kształcenia w zawodach (Dz. U. poz. 860, z późn. zm.)
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie klasyfikacji
zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. poz. 622, z późn. zm.).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie charakterystyk
drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji o charakterze zawodowym –
poziomy 1–8 (Dz. U. poz. 537).
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji
zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (t.j. Dz. U.
z 2018 r. poz. 227).
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od
pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych
niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. Nr 151, poz. 896).

Literatura branżowa:









Bajkoterapia. Czyli bajki pomagajki dla małych i dużych (praca zbiorowa). Nasza Księgarnia,
Warszawa 2015.
Czernianin W., Czernianin H., Chatzipentidis K.: Podstawy współczesnej biblioterapii. Uniwersytet
Wrocławski, Wrocław 2017.
Furmanowska M.: Sztuka w wychowaniu. Atut Oficyna Wydawnicza, Wrocław 2014.
Garbacik J., Węgrzyn E.: Choreoterapia jako jedna z metod leczenia ruchem. Zeszyty Naukowe.
Prace Instytutu Kultury Fizycznej, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2008.
Gąsienicka-Szostak A.: Muzykoterapia w rehabilitacji i profilaktyce. PZWL, Warszawa 2003.
Janiszewski M.: Podstawy muzykoterapii. Akademia Muzyczna, Warszawa 1998.
Kaduson H., Schaefer Ch.: Zabawa w psychoterapii. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne,
Gdańsk 2015.
Łoza B., Chmielnicka-Plaskota A.: Arteterapia. Część 1. Engram, Warszawa 2014.
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Łoza B., Chmielnicka-Plaskota A.: Arteterapia. Część 2. Engram, Warszawa 2014.
Metera A.: Muzykoterapia. Muzyka w medycynie i edukacji. Metronom, Leszno 2016.
Nordoff P., Robbins C.: Terapia muzyką w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi. Impuls, Kraków
2008.
Stachyra K.: Podstawy muzykoterapii. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej,
Lublin 2012.
Strzelecki W., Czarnecka-Iwańczuk M., Cybulski M.: Psychologia w naukach medycznych.
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Medycznego Im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu,
Poznań 2012.
Szafraniec G.: Rola muzyki w arteterapii. Wydawnictwo UAM, Poznań 2012.
Szulc W.: Arteterapia. Engram, Warszawa 2015.

Zasoby internetowe [dostęp: 31.10. 2018]:











Baza danych standardów kwalifikacji/kompetencji zawodowych i modułowych programów
szkoleń: ftp://kwalifikacje.praca.gov.pl
Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie (kształcenie według podstawy
programowej z 2017 r.) terapeuta zajęciowy 325907:
https://www.cke.edu.pl/images/_EGZAMIN_ZAWODOWY/informatory/formula_2017/325907.p
df
Muzykoterapia – terapeutyczna rola muzyki: http://ekorodzice.pl
Muzykoterapia w pracy z dziećmi: https://pedagogika-specjalna.edu.pl
Polskie Stowarzyszenie Terapii Przez Sztukę: http://arteterapia.pl
Portal Asystent BHP: https://asystentbhp.pl
Standardy orzecznictwa lekarskiego ZUS:
http://www.zus.pl/lekarze/publikacje/standardy-orzecznictwa-lekarskiego-zus
Stowarzyszenie Arteterapeutów Polskich: http://www.kajros.pl
Wyszukiwarka opisów zawodów: http://psz.praca.gov.pl/rynek-pracy/bazy-danych/klasyfikacjazawodow-i-specjalnosci/wyszukiwarka-opisow-zawodow

7. SŁOWNIK POJĘĆ
7.1. Definicje powiązane z opisem informacji o zawodzie (zawodoznawcze)
Nazwa pojęcia

Definicja pojęcia

Awans zawodowy

Wyróżnia się dwa podstawowe rodzaje awansu – pionowy oraz poziomy. Awans pionowy
oznacza zmianę stanowiska na wyższe w hierarchii przedsiębiorstwa/organizacji oraz przyznanie
wyższego wynagrodzenia i poszerzenie uprawnień, np. awans polegający na osiągnięciu
wyższego stopnia wymagań formalnych w policji, w wojsku, mianowanie na wyższy stopień –
awans nauczycielski. Awans poziomy oznacza zmianę stanowiska niepociągającą za sobą zmiany
pozycji pracownika w hierarchii firmy, np. objęcie dodatkowego stanowiska przez pracownika,
powierzenie nowych zadań, rozszerzenie uprawnień i zakresu podejmowanych decyzji.

Czynności
zawodowe

Są to działania podejmowane w ramach zadania zawodowego i dające efekt w postaci realizacji
celu przewidzianego w zadaniu zawodowym.

Edukacja formalna

Kształcenie realizowane przez publiczne i niepubliczne szkoły oraz inne podmioty systemu
oświaty, uczelnie oraz inne podmioty systemu szkolnictwa wyższego w ramach programów, które
prowadzą do uzyskania kwalifikacji pełnych oraz kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów
podyplomowych (zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym) albo kwalifikacje w zawodzie
(zgodnie z przepisami oświatowymi).

Edukacja
pozaformalna

Kształcenie i szkolenie realizowane w ramach programów, które nie prowadzą do uzyskania
kwalifikacji pełnych lub kwalifikacji właściwych dla edukacji formalnej.
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Efekty uczenia się

Wiedza, umiejętności oraz kompetencje społeczne nabyte w procesie uczenia się (w ramach
edukacji formalnej, edukacji pozaformalnej lub poprzez uczenie się nieformalne).

Europejskie Ramy
Kwalifikacji (ERK)

Przyjęta w Unii Europejskiej struktura i opis poziomów kwalifikacji umożliwiająca porównanie
kwalifikacji uzyskiwanych w różnych państwach. W ERK wyróżniono 8 poziomów kwalifikacji
opisywanych za pomocą efektów uczenia się (wiedza, umiejętności i kompetencje). ERK stanowi
układ odniesienia do krajowych ram kwalifikacji, w tym do PRK.

Kody
niepełnosprawności

Są symbolami rodzaju schorzenia, które ma decydujący wpływ na to, do jakich prac osoba
niepełnosprawna może być kierowana, a do jakich nie powinna ze względu na jej zdrowie
i skuteczność pracy na danym stanowisku. Podstawowe kody niepełnosprawności:
01-U upośledzenie umysłowe,
02-P choroby psychiczne,
03-L zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu,
04-O choroby narządu wzroku,
05-R upośledzenie narządu ruchu,
06-E epilepsja,
07-S choroby układu oddechowego i krążenia,
08-T choroby układu pokarmowego,
09-M choroby układu moczowo-płciowego,
10-N choroby neurologiczne,
11-I inne, w tym schorzenia: endokrynologiczne, metaboliczne, zaburzenia enzymatyczne, choroby
zakaźne i odzwierzęce, zeszpecenia, choroby układu krwiotwórczego,
12-C całościowe zaburzenia rozwojowe.

Kompetencje
społeczne

Jest to rozwinięta w toku uczenia się zdolność kształtowania własnego rozwoju oraz
autonomicznego i odpowiedzialnego uczestniczenia w życiu zawodowym i społecznym,
z uwzględnieniem etycznego kontekstu własnego postępowania.

Kompetencje
kluczowe

Są to kompetencje (połączenie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych) integracji
społecznej i zatrudnienia potrzebne w życiu zawodowym i pozazawodowym oraz do bycia
aktywnym obywatelem. Na potrzeby opracowania informacji o zawodach wyróżniono
9 kompetencji, które zostały wybrane i pogrupowane ze zbioru 15 kompetencji kluczowych
wyodrębnionych w Międzynarodowym Badaniu Kompetencji Osób Dorosłych − Projekt PIAAC
prowadzonym cyklicznie przez OECD.
Jest to układ wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych niezbędnych do wykonywania,
w ramach wydzielonego zakresu pracy w zawodzie zestawu zadań zawodowych. Posiadanie jednej
lub kilku kompetencji zawodowych powinno umożliwić zatrudnienie na co najmniej jednym
stanowisku pracy w zawodzie.

Kompetencja
zawodowa

Kwalifikacja

Oznacza zestaw efektów uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych
nabytych w edukacji formalnej, edukacji pozaformalnej lub poprzez uczenie się nieformalne,
zgodnych z ustalonymi dla danej kwalifikacji wymaganiami, których osiągnięcie zostało
sprawdzone w procesie walidacji oraz formalnie potwierdzone przez uprawniony podmiot
certyfikujący. W Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji wyodrębniono 4 rodzaje kwalifikacji: pełne,
cząstkowe, rynkowe i uregulowane.

Polska Rama
Kwalifikacji (PRK)

Opis ośmiu wyodrębnionych w Polsce poziomów kwalifikacji odpowiadających odpowiednim
poziomom Europejskich Ram Kwalifikacji sformułowany za pomocą ogólnych charakterystyk
efektów uczenia się dla kwalifikacji na poszczególnych poziomach ujętych w kategoriach wiedzy,
umiejętności i kompetencji społecznych.

Potwierdzanie
kompetencji

Jest to proces polegający na sprawdzeniu, czy kompetencje wymagane dla danej kwalifikacji
zostały osiągnięte. Terminy o podobnym znaczeniu: „walidacja”, „egzaminowanie”. Proces ten
prowadzi do certyfikacji − wydania przez upoważnioną instytucję „dyplomu”, „świadectwa”,
„certyfikatu”.

Sektorowa Rama
Kwalifikacji (SRK)

Opis poziomów kwalifikacji funkcjonujących w danym sektorze lub branży; poziomy Sektorowych
Ram Kwalifikacji odpowiadają odpowiednim poziomom Polskiej Ramy Kwalifikacji.

Sprawności
sensomotoryczne

Są to sprawności związane z funkcjonowaniem narządów zmysłów (wzroku, słuchu, smaku,
powonienia, dotyku) oraz narządu ruchu (sprawność rąk, precyzja ruchów rąk, sprawność nóg,
koordynacja wzrokowo-ruchowa itp.).
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Stanowisko pracy

Jest to miejsce pracy w strukturze organizacyjnej, np. przedsiębiorstwa, instytucji, organizacji,
w ramach którego pracownik wykonuje zadania zawodowe stale lub okresowo. Do prawidłowego
wykonywania zadań na danym stanowisku pracy konieczne jest posiadanie wiedzy, umiejętności
oraz kompetencji społecznych właściwych dla kompetencji zawodowych wyodrębnionych
w zawodzie.

Tytuł zawodowy

Jest przyznawany osobie, która udowodniła, że posiada określony zasób wiedzy i umiejętności
potrzebny do wykonywania danego zawodu. W niektórych grupach zawodowych (technicy,
lekarze, rzemieślnicy) istnieją ustawowo zadekretowane nazwy i hierarchie tych tytułów, podczas
gdy w innych nie ma takich systemów. Przykładowo tytuły zawodowe uzyskiwane w szkołach
i placówkach oświaty to: robotnik wykwalifikowany i technik, w rzemiośle: uczeń, czeladnik, mistrz,
w kulturze fizycznej: trener, instruktor, menedżer sportu.

Umiejętności

Jest to przyswojona w procesie uczenia się zdolność do wykonywania zadań i rozwiązywania
problemów właściwych dla dziedziny uczenia się lub działalności zawodowej.

Uprawnienia
zawodowe

Oznaczają posiadanie prawa do wykonywania czynności zawodowych (zawodu), do których dostęp
jest ograniczony poprzez przepisy prawne przewidujące konieczność posiadania odpowiedniego
wykształcenia, spełnienia wymagań kwalifikacyjnych lub innych dodatkowych wymagań.

Uczenie się
nieformalne

Uzyskiwanie efektów uczenia się poprzez różnego rodzaju aktywność poza edukacją formalną
i edukacją pozaformalną, w tym poprzez samouczenie się i doświadczenie uzyskane w pracy.

Walidacja

Oznacza sprawdzenie, czy osoba ubiegająca się o nadanie określonej kwalifikacji, niezależnie od
sposobu uczenia się (edukacja formalna, pozaformalna i uczenie się nieformalne) tej osoby,
osiągnęła wyodrębnioną część lub całość efektów uczenia się wymaganych dla tej kwalifikacji.

Wiedza

Jest to zbiór opisów obiektów i faktów, zasad, teorii oraz praktyk przyswojonych w procesie
uczenia się, odnoszących się do dziedziny uczenia się lub działalności zawodowej.

Wykształcenie

Oznacza rezultat procesu kształcenia w zakresie ogólnym i specjalistycznym charakteryzowany na
podstawie:
 poziomu wykształcenia odpowiadającego poziomowi ukończonej szkoły (np. wykształcenie:
podstawowe, gimnazjalne, ponadpodstawowe, ponadgimnazjalne, czeladnicze, policealne,
wyższe (pierwszy, drugi i trzeci stopień),
 profilu wykształcenia (ukończonej szkoły) lub dziedziny wykształcenia (kierunek lub kierunek
i specjalność ukończonej szkoły wyższej lub wyższej szkoły zawodowej).

Zadanie zawodowe

Jest to logiczny wycinek lub etap pracy w ramach zawodu o wyraźnie określonym początku i końcu
wykonywany na stanowisku pracy. Na zadanie zawodowe składa się układ czynności zawodowych
powiązanych jednym celem, kończący się określonym wytworem, usługą lub istotną decyzją.
W wyniku podziału pracy każdy zawód różni się wykonywanymi zadaniami, na które składają się
czynności zawodowe.
Jest to zbiór zadań zawodowych wyodrębnionych w wyniku społecznego podziału pracy,
wykonywanych przez poszczególne osoby i wymagających odpowiednich kwalifikacji i kompetencji
(wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych), zdobytych w wyniku kształcenia lub praktyki.
Wykonywanie zawodu stanowi źródło utrzymania.

Zawód

Zintegrowany
System Kwalifikacji
(ZSK)

Wyodrębniona część Krajowego Systemu Kwalifikacji, w której obowiązują określone w ustawie
standardy opisywania kwalifikacji oraz przypisywania poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji do
kwalifikacji, zasady włączania kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji i ich
ewidencjonowania w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji (ZRK), a także zasady i standardy
certyfikowania kwalifikacji oraz zapewniania jakości nadawania kwalifikacji.
Informacje o ZSK są dostępne pod adresem: https://www.kwalifikacje.gov.pl

Zintegrowany
Rejestr Kwalifikacji
(ZRK)

Rejestr publiczny prowadzony w systemie teleinformatycznym ewidencjonujący kwalifikacje
włączone do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Informacje o ZRK są dostępne pod adresem:
https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl
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7.2. Definicje związane z wykonywaniem zawodu (branżowe)
Lp.

Nazwa pojęcia

Definicja

Źródło

1

Arteterapia

Czyli terapia przez sztukę. Głównie polega na
wykorzystywaniu środków artystycznych (w tym:
muzyki, literatury, plastyki a także ruchu) do pracy
z podopiecznymi, którzy poprzez sztukę mogą
wyrazić i zrozumieć swoje emocje. Arteterapia
pomaga osobom z problemami emocjonalnymi,
depresją, nerwicą, przeżytymi traumami, a także
uzależnionymi od wszelkiego rodzaju używek.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na
podstawie: Szulc W.:
Arteterapia. Engram,
Warszawa 2015

2

Bajkoterapia

Stosuje się ją w psychoterapii, terapii pedagogicznej
i arteterapii. Bajkoterapia jest wykorzystywana
w pracy z dziećmi wymagającymi wsparcia i pomocy
w rozwiązywaniu problemów. Realizuje się ją
poprzez czytanie dzieciom lub przez nie same
właściwej dla danego problemu opowieści
terapeutycznej, która opisuje możliwe drogi
poradzenia sobie z problemem.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na
podstawie: Bajkoterapia. Czyli
bajki pomagajki dla małych
i dużych (praca zbiorowa).
Nasza Księgarnia, Warszawa
2015

3

Biblioterapia

Wykorzystuje materiały literackie do pracy
z osobami borykającymi się z takimi zaburzeniami
i problemami, jak: stres, nerwica, depresja,
wykluczenie, osamotnienie, niepełnosprawność.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na
podstawie: Czernianin W.,
Czernianin H., Chatzipentidis
K.: Podstawy współczesnej
biblioterapii. Uniwersytet
Wrocławski, Wrocław 2017

4

Choreoterapia

Inaczej terapia tańcem (dance therapy) to złożona,
twórcza metoda integracji ciała i emocji.
Wykorzystuje taniec i ruch ekspresyjny przy
muzyce.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na
podstawie: Garbacik J.,
Węgrzyn E.: Choreoterapia
jako jedna
z metod leczenia ruchem.
Zeszyty Naukowe. Prace
Instytutu Kultury Fizycznej,
Uniwersytet Szczeciński,
Szczecin 2008
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ZASTOSOWANIE INFORMACJI O ZAWODACH
Wsparcie dla pracowników i klientów instytucji rynku pracy w zakresie:

• skutecznego podejmowania decyzji dotyczących wyboru zawodu,
pracy/zatrudnienia,
• nabywania nowych lub rozszerzania już posiadanych kompetencji zawodowych,
• zmiany kwalifikacji zawodowych zgodnie z potrzebami rynku pracy,
• dopasowywania treści szkoleń kontraktowanych przez urzędy pracy do
potrzeb rynku pracy.

Wsparcie dla różnych grup interesariuszy w zakresie:
•
•
•
•
•

poradnictwa i doradztwa zawodowego,
tworzenia i aktualizacji ofert szkoleniowych dla rynku pracy,
dostosowania oferty kształcenia zawodowego do wymagań rynku pracy,
tworzenia i aktualizacji opisów stanowisk pracy,
przygotowania lub aktualizacji opisu kwalifikacji rynkowych wprowadzanych
do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

ISBN 978-83-7789-495-8 [289]

