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Centra Informacji i Planowania Kariery Zawodowej na Mazowszu w zakresie informacji
dotyczących edukacji i możliwości podnoszenia kwalifikacji udostępniają nastepujące
pozycje:

Ulotki informacyjne
• Kształcenie ustawiczne

Zeszyty informacyjne
• Uznawalność wykształcenia i kwalifikacji zawodowych w Polsce i zagranicą
• Wykaz szkół dla dorosłych w województwie mazowieckim
• Publikacja Eurodesku: Studiowanie to wyzwanie, czyli jak zdobyć indeks w
Europie

Broszury informacyjne
• Uczymy się przez całe życie. Przewodnik po kształceniu ustawicznym
• Dziesięć kroków do szkolenia. Przewodnik dla osób wybierających szkolenie

Filmy szkoleniowe
•
•
•
•
•

Profesjonalna sprzedaż
Profesjonalna obsługa klienta
Telefon w firmie
Lider - jak przewodzić ludziom
Kierowanie zespołem

Filmy można obejrzeć w Centrach Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w
Warszawie, Ciechanowie, Ostrołęce, Płocku, Radomiu i Siedlcach:
• adresy Centrów na Mazowszu

Szkolenia on-line
• Akademia PARP - szkolenia z przedsiębiorczości i zarządzania

Bazy i rejestry
• Rejestr instytucji szkoleniowych
• Mapa kształcenia ustawicznego w woj. mazowieckim
• Mapa szkolnictwa zawodowego w woj. mazowieckim
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• Kwalifikacyjne kursy zawodowe - wyszukiwarka KOWEZiU
• System Informacji Oświatowej – Wykaz szkół i placówek oświatowych wg
województw
• Rejestr Instytucji szkolnictwa wyższego
• Rejestr Uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych

Przydatne strony internetowe
• uslugirozwojowe.parp.gov.pl – Rejestr Usług Rozwojowych (RUR) to
ogólnodostępna, bezpłatna platforma zawierająca oferty usług rozwojowych
świadczonych w zróżnicowanej formie (m.in.: szkoleń, kursów zawodowych,
doradztwa, studiów podyplomowych, mentoringu czy coachingu). W RUR
dostępna jest szeroka paleta usług, dzięki którym instytucje i osoby prywatne
mogą rozwijać swoje kompetencje oraz realizować cele edukacyjne i biznesowe.
• www.wybierzstudia.nauka.gov.pl – portal zawierający bazę uczelni i
proponowanych w nich kierunków kształcenia. Bazę można przeszukiwać wg
uczelni oraz wg kierunków.
• www.polon.nauka.gov.pl – zintegrowany system informacji o szkolnictwie
wyższym. POL-on gromadzi dane o wszystkich polskich jednostkach naukowych,
do których publiczny dostęp wynika z ustaw i rozporządzeń Ministerstwa Nauki i
Szkolnictwa Wyższego (m.in. rejestry szkół wyższych, informacje o kierunkach i
profilach kształcenia, wykaz bibliotek naukowych i inne). Pewna część systemu
dostępna jest jedynie dla pracowników administracji publicznej.
• www.informatormaturzysty.pl - serwis zawierający bazę uczelni i proponowanych
w nich kierunków kształcenia.
• www.edukacja.warszawa.pl – serwis internetowy Biura Edukacji m.st. Warszawy,
znaleźć tu można m.in. plany naborów do szkół policealnych (dla młodzieży i
dorosłych) oraz szkół dla dorosłych – zakładka "kształcenia zawodowe" –
„kształcenie ustawiczne" oraz aktualne informacje związane z ofertą oświatową
w Warszawie, np. informator o szkołach i placówkach specjalnych, informacje
dotyczących rekrutacji do określonych typów placówek prowadzonych przez
m.st. Warszawę itd.
• ec.europa.eu/epale/pl - ePlatforma na rzecz uczenia się dorosłych w Europie
EPALE dostępna w polskiej wersji językowej. Zawiera szereg informacji na temat
szeroko pojętego obszru uczenia się dorosłych, pozwala na wymianę informacji i
komunikację dla osób zawodowo zajmujących się tym zagdanieniem, m.in. dla
nauczycieli, szkoleniowców, pracowików naukowo-dydaktycznych.
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