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Szczegółowe opisy agregatów kierunków kształcenia 

Niniejszy dokument opisuje zawartość każdej z nazw klasyfikacji kierunków kształcenia 
ISCED-F 2013. Tam, gdzie jest to możliwe, przy każdym opisie znajdują się przykłady 
zarówno kierunków należących do danego agregatu (tzn. grupy, podgrupy lub nazwy) oraz 
niektóre przypadki znajdujące się na pograniczu różnych agregatów. Takie przykłady 
pomagają lepiej rozróżnić jeden agregat od drugiego zwłaszcza tam, gdzie zawartość tych 
dwóch agregatów kierunków kształcenia wydaje się być podobna. 

Pod koniec dokumentu znajduje się alfabetyczny wykaz kierunków i ich agregatów wraz z 
symbolami. Wykazy te zawierają więcej przykładów przedmiotów/kierunków niż te 
wspomniane w samych opisach agregatów.  

Uwzględniono również podsumowanie wszystkich możliwych kodów agregatów kierunków 
kształcenia oraz ich miejsca w hierarchii klasyfikacji. 
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00 GRUPA – PROGRAMY OGÓLNE  

 Programy i kwalifikacje ogólne zapewniają kształcenie dotyczące podstawowych 
i osobistych umiejętności pokrywających szeroki zakres przedmiotów, bez specjalizacji 
w określonym obszarze.  

Grupa ta nie powinna być stosowana jako kategoria rezydualna. Programy i kwalifikacje, 
w których można wyróżnić szczegółowe programy edukacyjne należy przyporządkować 
do grup kierunków kształcenia o symbolach od 01 do 10. W szczególności, kształcenie na 
poziomie wyższym powinno być klasyfikowane tutaj jedynie w drodze wyjątku. 

001 Podgrupa programów i kwalifikacji podstawowych 

0011 Nazwa - Podstawowe programy i kwalifikacje 

Podstawowe programy i kwalifikacje mają na celu zapewnienie uczestnikom 
podstawowych umiejętności czytania, pisania i liczenia wraz z podstawowym zrozumieniem 
innych przedmiotów, takich jako historia, geografia, nauki przyrodnicze, nauki społeczne, 
sztuka i muzyka, a także, w niektórych przypadkach, lekcje religii. Te programy i kwalifikacje 
są zazwyczaj oferowane na poziomie podstawowym i niższym średnim. Szerokie, 
niespecjalistyczne programy na poziomie średnim wyższym są również klasyfikowane tutaj, 
nawet w przypadku pewnej koncentracji na, np. przedmiotach humanistycznych, naukach 
przyrodniczych, naukach społecznych itp. Programy i kwalifikacje zawodowe zostały 
uwzględnione tutaj jedynie w drodze wyjątku.  

Programy i kwalifikacje z następującymi głównymi przedmiotami są sklasyfikowane tutaj: 

Podstawowe programy i kwalifikacje 
Szerokie, ogólne (niespecjalistyczne) programy i kwalifikacje 
Programy i kwalifikacje ogólne bez żadnego szczegółowego nacisku na poszczególne przedmioty 
Programy i kwalifikacje na poziomie podstawowym 

Do nazwy tej należy włączyć:  

Podstawowe programy i kwalifikacje na poziomie średnim wyższym (w niektórych krajach na 
poziomie średnim niższym) koncentrujące się w pewnym stopniu na np. przedmiotach 
humanistycznych, naukach społecznych lub naukach przyrodniczych, lecz wciąż obejmujące 
inne obszary wiedzy. W niektórych krajach takie programy lub kwalifikacje są oferowane na 
zasadzie modułowej i również powinny być klasyfikowane tutaj. 

Nie należy tutaj klasyfikować:  

Programów uważanych za ogólne w sensie orientacji programu (niezawodowe), ale 
z wyraźnym naciskiem na przedmioty, które można zakwalifikować do jednej z grup 01-10, 
podgrup lub nazw. 

002  Podgrupa umiejętności czytania, pisania i liczenia 

0021  Nazwa - Umiejętność czytania, pisania i liczenia 

Umiejętność czytania, pisania i liczenia to programy lub kwalifikacje organizowane 
głównie dla dorosłych, mające na celu nauczenie ich podstawowych umiejętności czytania, 
pisania i liczenia. Typowy przedział wiekowy uczestników może zostać wykorzystany do 
rozróżnienia pomiędzy nazwą 0011 Podstawowe programy i kwalifikacje a tą nazwą. 

Programy i kwalifikacje z następującą główną treścią są sklasyfikowane tutaj: 

Podstawowe programy zaradcze dla młodzieży lub dorosłych 
Umiejętność czytania i pisania 
Umiejętność liczenia 
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003  Podgrupa rozwoju umiejętności osobowościowych 

0031  Nazwa – Umiejętności osobowościowe 

Umiejętności osobowościowe są definiowane przez odniesienie do rezultatów 
w zdolnościach jednostki (psychicznych, społecznych itd.) Ta nazwa obejmuje programy 
rozwijające umiejętności osobowościowe nieuwzględnione w nazwie 0011 "Podstawowe 
programy i kwalifikacje" lub nazwie 0021 Umiejętność czytania, pisania i liczenia 
zapewniające kluczowe kompetencje i umiejętności uniwersalne.  

Programy i kwalifikacje z następującą główną treścią są sklasyfikowane tutaj: 

Argumentacja i prezentacja  
Szkolenie z asertywności 
Umiejętności komunikacyjne 
Współpraca 
Rozwój zdolności behawioralnych 
Rozwój umiejętności psychicznych 
Programy poszukiwania pracy 
Kursy opieki rodzicielskiej 
Publiczne przemówienia 
Poczucie własnej wartości 
Kompetencje społeczne 
Zarządzanie czasem 

 

Do nazwy tej należy włączyć:  

Kształcenie i szkolenia w  zakresie przywództwa w kontekście rozwoju osobistego. 

Kształcenie i szkolenia związane z miejscem pracy lub zadaniami w pracy, jeżeli mają więcej 
wspólnego z rozwojem osobowościowym niż rozwojem zawodowym. Kursy z umiejętności 
osobowościowych mogą być przeprowadzane w miejscu pracy, ale wciąż będą 
klasyfikowane tutaj na podstawie ich treści. 

Programy dla osób ze specjalnymi potrzebami dotyczącymi tego, jak radzić sobie z życiem 
codziennym. 

Nie należy tutaj klasyfikować:  

Kształcenia w zakresie przywództwa w kontekście zarządzania, należy je zaklasyfikować do 
nazwy 0413 Zarządzanie i administracja. 
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01 GRUPA - KSZTAŁCENIE 

011 Podgrupa pedagogiczna 

0111  Nazwa - Kształcenie 

Kształcenie to nauki o procesie uczenia się i teoriach, metodach i technikach 
przekazywania wiedzy innym.  

Programy i kwalifikacje z następującą dominującą tematyką są sklasyfikowane tutaj: 

Program nauczania 
Dydaktyka 
Ocena kształcenia, testowanie i pomiary procesu nauczania 
Ocena i badania kształcenia 
Nauki pedagogiczne 

Nie należy tutaj klasyfikować:  

Programów, szkoleń dla nauczycieli łączących naukę o kształceniu z praktyką nauczania. 
Powinny być one klasyfikowane do jednej z nazw zawierających programy, szkolenia dla 
nauczycieli (0112-0114).  

0112  Nazwa - Kształcenie nauczycieli nauczania przedszkolnego 

Kształcenie nauczycieli nauczania przedszkolnego to kształcenie w zakresie nauk 
o teoriach, metodach i praktykach nauczania dzieci do 7 roku życia w ramach kształcenia 
formalnego na poziomach rozwoju w przedszkolu lub we wczesnym dzieciństwie.  

Programy i kwalifikacje z następującą dominującą tematyką są sklasyfikowane tutaj: 

Kształcenie we wczesnym dzieciństwie (w ramach formalnego środowiska szkolnego) 
Nauczanie przedszkolne 
 

Nie należy tutaj klasyfikować:  

Szkoleń z opieki nad dziećmi poza formalnym środowiskiem. Powinny być one zawarte 
w nazwie 0922 Usługi związane z opieką nad dziećmi i młodzieżą. 

0113 Nazwa - Kształcenie nauczycieli bez specjalizacji tematycznej 

Kształcenie nauczycieli bez specjalizacji tematycznej to kształcenie w zakresie teorii, 
metod i praktyk przekazywania dzieciom pomiędzy 5. a 15. rokiem życia podstawowych 
umiejętności czytania, pisania i liczenia wraz z podstawowym zrozumieniem innych 
przedmiotów, takich jak historia, geografia, nauki społeczne itp. oraz położenie fundamentów 
pod uczenie się przez całe życie. Nacisk na specjalizację przedmiotową jest mniejszy niż 
w nazwie 0114 Kształcenie nauczycieli ze specjalizacją tematyczną. Nauka o kształceniu 
dzieci ze specjalnymi potrzebami zawarta jest w tym szczegółowym obszarze, podobnie jak 
nauka o kształceniu dorosłych pod kątem podstawowych umiejętności czytania i pisania 
oraz nauczania imigrantów tych rodzajów umiejętności w rodzimym lub pierwszym języku.  

Programy i kwalifikacje z następującą dominującą tematyką są sklasyfikowane tutaj: 

Szkolenia dla nauczycieli w klasie 
Szkolenia dla nauczycieli lokalnych 
Kształcenie podstawowe 
Kształcenie dla nauczycieli dzieci ze specjalnymi potrzebami 

Do nazwy tej należy włączyć:  

Kształcenie dorosłych pod kątem podstawowych umiejętności czytania, pisania i liczenia. 
Kształcenie asystentów nauczycieli. 
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Nie należy tutaj klasyfikować:  

Szkoleń i programów dla nauczycieli ze specjalizacją przedmiotową/tematyczną, nawet 
jeżeli są przeznaczone do kształcenia dzieci w edukacji przedszkolnej lub niższej średniej. 
Powinny być one zawarte w nazwie 0114 Kształcenie nauczycieli ze specjalizacją 
tematyczną 

0114   Nazwa - Kształcenie nauczycieli ze specjalizacją tematyczną 

Kształcenie nauczycieli ze specjalizacją tematyczną to kształcenie z teorii, metod i praktyk 
nauczania określonego przedmiotu, głównie na poziomie średnim lub wyższym. Programy 
i kwalifikacje zawarte w tej nazwie często składają się zarówno z nauki kształcenia jak 
i przedmiotu/przedmiotów, które mają być nauczane.  

Programy i kwalifikacje z następującą dominującą tematyką są sklasyfikowane tutaj: 

Kształcenie nauczycieli - sztuka i rzemiosło  
Kształcenie nauczycieli - przedmioty związane z handlem 
Kształcenie nauczycieli - muzyka 
Kształcenie nauczycieli - pielęgniarstwo 
Kształcenie nauczycieli - trening fizyczny 
Kształcenie nauczycieli - drugi język 
Kształcenie nauczycieli - szczegółowe przedmioty teoretyczne, np. język angielski, matematyka, historia 
Kształcenie nauczycieli - przedmioty techniczne 
Kształcenie nauczycieli - przedmioty zawodowe 
Szkolenia dla instruktorów jazdy 
Szkolenia dla trenerów  

Do nazwy tej należy włączyć:  

Kursy szkoleniowe dla nauczycieli akademickich, instruktorów w miejscu pracy oraz 
instruktorów umiejętności życia zawodowego, a także nauczycieli przedmiotów praktycznych 
i artystycznych. 

Nie należy tutaj klasyfikować: 

Szkoleń dla trenerów sportowych, należy je włączyć do nazwy 1014 Sport. 

018  Podgrupa interdyscyplinarne programów i kwalifikacji związanych z edukacją  

0188 Nazwa - Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje związane z edukacją 

Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje, w których najwięcej zamierzonego czasu 
kształcenia jest poświęcone na tematy związane z nauczaniem są klasyfikowane tutaj. 
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02 GRUPA – NAUKI HUMANISTYCZNE I SZTUKA 

021 Podgrupa artystyczna 

0211  Nazwa - Techniki audiowizualne i produkcje mediów 

Techniki audiowizualne i produkcje mediów to kształcenie w zakresie technik 
i umiejętności wytwarzania książek lub gazet, produkcji radiowych lub telewizyjnych, 
filmowych lub wideo, produkcji muzycznej i reprodukcji graficznej. Obejmują one programy 
i kwalifikacje w zakresie metod reprodukcji kolorów, fotografii i grafiki komputerowej. 
Znajduje się tutaj również kształcenie w zakresie łączenia zdjęć, tekstu i ozdób w produkcji 
książek, czasopism, plakatów, reklam itp.   

Programy i kwalifikacje z następującą dominującą tematyką są sklasyfikowane tutaj: 

Animacja 
Oprawianie książek 
Obsługa kamery 
Składanie (druk) 
Produkcja gier komputerowych 
Skład komputerowy 
Produkcja filmów i wideo 
Projektowanie graficzne 
Reprodukcja graficzna 
Ilustracja 
Projektowanie mediów interaktywnych 
Techniki medialne 
Produkcja multimediów  
Fotografia 
Czynności pre-press 
Wykończenia i oprawa druku 
Druk 
Projektowanie publikacji, układ 
Produkcja radiowa i telewizyjna 
Produkcja muzyki 
Techniki dźwięku 
Skład 

Do nazwy tej należy włączyć:  

DTP i lay-out 

Nie należy tutaj klasyfikować: 

Programów i kwalifikacji dotyczących stosowania określonego oprogramowania i aplikacji 
dla DTP i tworzenia stron internetowych, które powinny być klasyfikowane do nazwy 0611 
Obsługa i użytkowanie komputerów 

Nauka dziennikarstwa (brzmienie i treść wiadomości) jest wyłączona z tej nazwy i należy ją 
przyporządkowywać do nazwy 0321 Dziennikarstwo. 

0212  Nazwa - Moda, wystrój wnętrz i projektowanie przemysłowe 

Moda, wystrój wnętrz i projektowanie przemysłowe to kształcenie w zakresie twórczego 
łączenia linii, form i materiałów w projektowaniu i tworzeniu, np. wyrobów odzieżowych, 
produktów przemysłowych i wnętrz.  

Programy i kwalifikacje z następującą dominującą tematyką są sklasyfikowane tutaj: 

Projektowanie kostiumów 
Projektowanie produktów przemysłowych 
Projektowanie mody  
Architektura wnętrz  
Projektowanie wnętrz 
Projektowanie scenografii 
Ozdabianie witryn 
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Nie należy tutaj klasyfikować: 

Kierunków związanych z projektowaniem budowlanym, należy je przypisać do nazwy 0731 
Architektura i planowanie przestrzenne.  

Nauki projektowania przemysłowego, jeżeli nacisk jest położony na przedmioty techniczne, a 
nie na projektowanie artystyczne należy je przypisać do podgrupy 071 Inżynieryjno-
technicznej.  

Projektowania publikacji oraz projektowania graficznego, które powinny być klasyfikowane 
do nazwy 0211 Techniki audiowizualne i produkcje mediów. 

0213  Nazwa - Sztuki plastyczne 

Sztuki plastyczne to nauki o wizualnych formach kreatywnej ekspresji dotyczących teorii, 
historii, technik, przedstawień i produkcji w sztukach pięknych.  

Programy i kwalifikacje z następującą dominującą tematyką są sklasyfikowane tutaj: 

Teoria sztuki 
Kaligrafia 
Wytrawianie 
Grafika  
Historia sztuki 
Malarstwo  
Filozofia sztuki 
Rzeźba 

Nie należy tutaj klasyfikować: 

Warsztatów garncarstwa, ceramiki itp. które powinny być przypisywane do nazwy 0214 
Rękodzieło. 

Nauki o architekturze powinny być przypisywane do nazwy 0731 Architektura i planowanie 
przestrzenne. 

Kształcenia nauczycieli w zakresie sztuki, edukacji artystycznej, które powinno być 
przypisywane do nazwy 0114 Kształcenie nauczycieli ze specjalnością tematyczną. 

0214  Nazwa - Rękodzieło 

Rękodzieło to kształcenie w zakresie technik i umiejętności w danym rzemiośle, takim jak 
tworzenie biżuterii, garncarstwo, tkanie, snycerstwo itp.    

Programy i kwalifikacje z następującą dominującą tematyką są sklasyfikowane tutaj: 

Ceramika 
Rzemiosło, sztuka ludowa 
Ozdobne rzemiosło metalowe 
Rzemiosło lokalne 
Haft  
Florystyka (układanie kwiatów)   
Sztuka i rzemiosło związane ze szkłem 
Złotnictwo 
Tworzenie biżuterii 
Wykonywanie instrumentów muzycznych (nie przemysłowe) 
Instrumenty muzyczne (naprawa i regulacja) 
Jubilerstwo 
Rzeźbienie w kamieniu (rzemiosło) 
Tkanie (rzemiosło) 
Snycerstwo 

Nie należy tutaj klasyfikować: 

Produkcji przemysłowej (na szeroką zmechanizowaną skalę) ceramiki, tkanin, haftu itp. 
Powinny być one zaliczane do grupy  07 Technika, przemysł, budownictwo. 
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0215  Nazwa - Muzyka i sztuki sceniczne 

Muzyka i sztuki sceniczne to kształcenie w zakresie zasad i technik związanych ze 
spektaklami obejmującymi muzykę, mowę, ruch, mimikę, charakteryzację, improwizację i 
rzemiosło scenograficzne.  

Programy i kwalifikacje z następującą dominującą tematyką są sklasyfikowane tutaj: 

Aktorstwo i reżyseria 
Balet  
Choreografia 
Cyrk 
Komponowanie (muzyka) 
Dyrygowanie (muzyka) 
Sztuki kreatywne i widowiskowe 
Taniec  
Dramat 
Historia filmu i teatru 
Historia muzyki 
Muzyka 
Dyrygentura 
Muzykologia 
Teatr/Nauki o teatrze 
 

Do nazwy tej należy włączyć:  

Historię i teorię muzyki i sztuk widowiskowych. 

Nie należy tutaj klasyfikować: 

 Kształcenia nauczycieli w zakresie nauk muzycznych i innych sztuk widowiskowych, które 
powinny być zawarte w nazwie 0114 Kształcenie nauczycieli ze specjalizacją tematyczną. 

022 Podgrupa humanistyczna (z wyłączeniem języków) 

0221  Nazwa - Religia i teologia 

Religia i teologia to nauki o religijnych przekonaniach, koncepcjach, symbolach, 
wyrażeniach i tekstach związanych z duchowością.  

Programy i kwalifikacje z następującą dominującą tematyką są sklasyfikowane tutaj: 

Historia religii 
Nauka o świętych księgach 
Nauka o różnych religiach 
Teologia 

Do nazwy tej należy włączyć:  

Programy dla dzieci i osób młodych, zazwyczaj oferowane w szkołach religijnych lub 
seminariach, w klasztorach itp., mające na celu rozwój zainteresowania dogmatami religii 
i wiedzy filozoficznej, która będzie pomocna w propagowaniu wiary. 

Nie należy tutaj klasyfikować: 

Podstawowych programów oferowanych w szkołach religijnych, seminariach itp.  
zawierających naukę religii, ale nie kładących nacisku lub nie prowadzących do powołania 
religijnego, powinny być one klasyfikowane w nazwie 0011 Podstawowe programy 
i kwalifikacje. Programy i kwalifikacje islamskiego szariatu są wyłączone z tej nazwy 
i zawarte w nazwie 0421 Prawo.  

0222  Nazwa - Historia i archeologia 

Historia to nauka o przeszłych wydarzeniach, zwłaszcza w kontekście politycznego, 
społeczno-gospodarczego rozwoju kraju, kontynentu lub świata. Nauka o historii medycyny 
jest klasyfikowana tutaj, podobnie jak nauka o historii nauki i idei. Archeologia to 
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kształcenie na temat starożytnych cywilizacji poprzez naukową analizę tego, co znajdowane 
jest w ziemi.  

Programy i kwalifikacje z następującą dominującą tematyką są sklasyfikowane tutaj: 

Archeologia 
Historia kultury 
Studia nad folklorem 
Historia 
Historia literatury 
Historia medycyny 
Historia nauki i idei 
Historia technologii 

Do nazwy tej należy włączyć:  

Odnowienie i zachowywanie dziedzictwa artystycznego znajdują się tutaj. 

Nie należy tutaj klasyfikować: 

Nauki o literaturze połączonej ze studiami określonego języka, należy ją przypisywać do 
nazwy 0232 Literatura i językoznawstwo. 

Nauki języków klasycznych (łaciny itd.), należy ją klasyfikować do nazwy 0231 Nauka 
języków. 

Kształcenia w zakresie historii sztuki, które powinno być klasyfikowane do nazwy 0213 
Sztuki plastyczne. 

Historii muzyki i sztuk widowiskowych, które powinny być przypisywane do nazwy 0215 
Muzyka i sztuki sceniczne. 

Nauki o historii gospodarczej/historii ekonomii, należy je przypisywać do nazwy 0311 
Ekonomia. 

0223 Nazwa - Filozofia i etyka 

Filozofia i etyka to kształcenie w zakresie filozofii, etyki i powiązanych przedmiotów 
dotyczących idei życia.  

Programy i kwalifikacje z następującą dominującą tematyką są sklasyfikowane tutaj: 

Etyka 
Logika 
Moralność 
Filozofia 

Nie należy tutaj klasyfikować: 

Nauki o religii, którą należy przypisywać do nazwy 0221 Religia i teologia. 

Nauki na temat filozofii sztuki, którą należy przypisywać do nazwy 0213 Sztuki plastyczne. 

023  Podgrupa językowa  

0231  Nazwa - Nauka języków  

Nauka języków to nauka o konstrukcji i składzie języka nauczanego jako drugi lub obcy 
język (tzn. przeznaczonego dla osób niebędących rodowitymi użytkownikami lub osób, które 
nie posługują się biegle językiem). Obejmuje ona naukę o kulturze, literaturze, 
językoznawstwie i fonetyce, jeżeli związane są one z nauczanym językiem i tworzą część 
tego samego programu lub kwalifikacji. Języki klasyczne lub martwe klasyfikuje się tutaj, 
ponieważ przyjmuje się, że nie ma żadnych osób, dla których te języki są językami 
ojczystymi i tym samym sposób nauczania i treść programu nauczania są bardziej podobne 
do nauczania języków obcych. 
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Programy i kwalifikacje z następującą dominującą tematyką są sklasyfikowane tutaj:  

Języki klasyczne 
Języki egzogeniczne  
Języki obce  
Tłumaczenie ustne 
Fonetyka  
Drugi język, na przykład język angielski jako drugi język 
Język migowy  
Tłumaczenie języka migowego 
Tłumaczenie pisemne 

Do nazwy tej należy włączyć:  

Studia nad językiem i językoznawstwem znajdują się tutaj, jeżeli językoznawstwo jest 
związane z określonym językiem lub językami nauczanymi i stanowi część tego samego 
programu lub kwalifikacji. Tłumaczenie pisemne i ustne znajdują się tutaj. 

Nie należy tutaj klasyfikować: 

Nauki w zakresie języka ojczystego lub pierwszego języka (tzn. przeznaczonej dla osób, dla 
których dany język jest językiem ojczystym, osób płynnie lub kompetentnie posługujących 
się danym językiem), nawet jeżeli ten język nie jest językiem kraju, w którym prowadzone są 
studia (np. programy dla imigrantów uczących się języka ojczystego), programy te należy 
klasyfikować do nazwy 0232 Literatura i językoznawstwo (lingwistyka).  

0232 Nazwa - Literatura i językoznawstwo (lingwistyka) 

Literatura i językoznawstwo są zdefiniowane tutaj jako nauka o języku przeznaczonym dla 
osób, dla których dany język jest językiem ojczystym, osób płynnie lub kompetentnie 
posługujących się danym językiem. Obejmuje ona naukę w zakresie literatury i 
językoznawstwa i może, ale nie musi obejmować struktury i składu języka.  

Programy i kwalifikacje z następującą dominującą tematyką są sklasyfikowane tutaj:  

Pisanie kreatywne  
Pierwszy język  
Języki lokalne 
Językoznawstwo  
Literatura  
Języki "ojczyste"  
Macierzyste języki pierwsze   

Do nazwy tej należy włączyć:  

Języki nauczane jako języki pierwsze ("ojczyste"), nawet jeżeli język nie jest językiem 
kraju, w którym prowadzone są studia (np. programy dla imigrantów w ich rodzimym lub 
pierwszym języku) znajdują się tutaj. Języki lokalne i regionalne znajdują się tutaj, jeżeli są 
językami pierwszymi używanymi przez znaczącą mniejszość w danym kraju i przeznaczone 
są dla osób co najmniej kompetentnie posługujących się danym językiem.  

Nauka o literaturze porównawczej znajduje się tutaj. Nauka o językoznawstwie ogólnym (nie 
związanym z nauką o danym języku) znajduje się tutaj. Nauka o literaturze ogólnej (nie 
połączonej z nauką o konkretnym języku) znajduje się tutaj. 

Nie należy tutaj klasyfikować: 

Programów językowych, jeżeli język jest nauczany jako język obcy lub drugi, wówczas 
należy je zawrzeć w nazwie 0231 Nauka języków.  

Programów czytania, pisania i liczenia, które należy przyporządkować do nazwy 0021 
Umiejętność czytania, pisania i liczenia.  

Programów języka migowego, które należy przyporządkować do nazwy 0231 Nauka 
języków. 
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028 Podgrupa interdyscyplinarne programy i kwalifikacje związane ze sztuką 
i przedmiotami humanistycznymi 

0288 Nazwa - Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje obejmujące sztukę i 
przedmioty humanistyczne 

Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje, w których najwięcej czasu kształcenia jest 
poświęcone na sztukę i przedmioty humanistyczne są sklasyfikowane tutaj. 
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03 GRUPA – NAUKI SPOŁECZNE, DZIENNIKARSTWO I 
INFORMACJA 

031 Podgrupa społeczna 

0311  Nazwa - Ekonomia 

Ekonomia to nauka o polityce gospodarczej, teorii gospodarczej i podejmowaniu decyzji 
w gospodarce.  

Programy i kwalifikacje z następującą dominującą tematyką są sklasyfikowane tutaj: 

Ekonometria 
Historia gospodarcza 
Ekonomia 
Ekonomia polityczna 

Nie należy tutaj klasyfikować: 

Nauki o ekonomii, w której nacisk jest położony na studia biznesowe należy ją sklasyfikować 
w ramach podgrupy 041 Biznesu i administracji.  

Nauki ekonomii domowej, która jest zawarta w nazwie 1011 Usługi domowe.  

0312 Nazwa – Politologia i wiedza o społeczeństwie 

Politologia i wiedza o społeczeństwie to nauka o zasadach lub praktykach rządzenia 
i polityki. Kształcenie w zakresie praw i obowiązków obywateli również znajduje się tutaj.  

Programy i kwalifikacje z następującą dominującą tematyką są sklasyfikowane tutaj: 

Nauka o prawach i obowiązkach obywatelskich 
Prawa człowieka 
Stosunki międzynarodowe 
Studia nad pokojem i konfliktami 
Historia polityczna 
Nauki polityczne 
Studia nad polityką publiczną 

Nie należy tutaj klasyfikować: 

Nauki o ekonomii politycznej, którą należy zawrzeć w nazwie 0311 Ekonomia. 

0313 Nazwa - Psychologia 

Psychologia to nauka o ludzkim umyśle i zachowaniu wynikającym z indywidualnych różnic, 
doświadczeń i środowiska.  

Programy i kwalifikacje z następującą dominującą tematyką są sklasyfikowane tutaj: 

Nauki poznawcze 
Psychoanaliza 
Psychologia 
Psychoterapia 

0314 Nazwa - Socjologia i kulturoznawstwo 

Socjologia i kulturoznawstwo to kształcenie w zakresie wiedzy o ludziach oraz sposobie, 
w jaki zachowują się w grupach i w stosunku do społeczeństwa. Etnologii i antropologia 
społeczna są tutaj włączone, podobnie jak nauka o antropogeografii i geografii społecznej.  

Programy i kwalifikacje z następującą dominującą tematyką są sklasyfikowane tutaj: 

Kryminologia 
Geografia kulturowa  
Studia kulturowe 
Demografia/studia nad ludnością 
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Etnologia 
Studia gender  
Antropologia społeczna 
Socjologia  

Nie należy tutaj klasyfikować: 

Pomocy społecznej, w której nacisk jest położony na praktyczną pracę socjalną, należy ją 
wówczas przyporządkować do nazwy 0923 Praca socjalna i doradztwo. 

Geografii fizycznej, którą należy klasyfikować do nazwy 0532 Nauki o Ziemi. 

032  Podgrupa dziennikarstwa i informacji 

0321  Nazwa - Dziennikarstwo  

Dziennikarstwo to kształcenie w zakresie teorii i praktyki dziennikarstwa/sprawozdawczości 
w ramach obszaru masowej komunikacji. Dziennikarstwo i sprawozdawczość dotyczą 
brzmienia i treści wiadomości. Składają się na nie takie umiejętności jak przekazywanie 
informacji, pisanie komentarzy i reportaży itp.   

Programy i kwalifikacje z następującą dominującą tematyką są sklasyfikowane tutaj: 

Dziennikarstwo radiowo-telewizyjne 
Redakcja 
Informacja (brzmienie i treść) 
Dziennikarstwo 
Masowa komunikacja (brzmienie i treść) 
Przekazywanie informacji 

Nie należy tutaj klasyfikować: 

Nauki o technikach masowej komunikacji (np. druk oraz produkcja radiowo-telewizyjna) 
należy ją klasyfikować do nazwy 0211 Techniki audiowizualne i produkcje mediów. 

Kształcenia w zakresie układania i projektowania publikacji, które należy klasyfikować do 
nazwy 0211 Techniki audiowizualne i produkcje mediów.  

Public relations należy je przyporządkowywać do nazwy 0414 Marketing i reklama. 

0322  Nazwa – Bibliotekoznawstwo, informacja naukowa i archiwistyka 

Bibliotekoznawstwo, informacja naukowa i archiwistyka to kształcenie w zakresie metod 
wybierania, zdobywania, organizowania i przechowywania zbiorów informacji i ułatwienia 
stosowania informacji. Studia muzealne i bibliotekoznawcze znajdują się tutaj.  

Programy i kwalifikacje z następującą dominującą tematyką są sklasyfikowane tutaj: 

Archiwistyka 
Studia kuratorskie 
Dokumentacja 
Informatologia 
Studia bibliotekoznawcze 
Dokumentacja muzealna 
Studia muzealne 
Muzeologia 

Nie należy tutaj klasyfikować: 

Odnowienia i konserwacji dziedzictwa artystycznego, które należy włączyć do nazwy 0222 
Historia i archeologia.  
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038 Podgrupa interdyscyplinarnych programów i kwalifikacji związanych z 
naukami społecznymi, dziennikarstwem i informacjami 

0388 Nazwa - Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje związane z naukami 
społecznymi, dziennikarstwem i informacjami 

Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje, w których najwięcej zamierzonego czasu 
kształcenia jest poświęcone na nauki społeczne, dziennikarstwo i informacje są 
sklasyfikowane tutaj.  
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04  GRUPA - BIZNES, ADMINISTRACJA I PRAWO 

041 Podgrupa biznesu i administracji  

0411  Nazwa - Rachunkowość i podatki 

Rachunkowość i podatki to kształcenie w zakresie utrzymania, audytów i rejestracji 
transakcji finansowych.  

Programy i kwalifikacje z następującą dominującą tematyką są sklasyfikowane tutaj: 

Księgowość 
Audyty 
Rachunkowość podatkowa 
Zarządzanie podatkami 

Nie należy tutaj klasyfikować: 

Prawa podatkowego, które powinno być przypisane do nazwy 0421 Prawo. 

0412  Nazwa - Finanse, bankowość i ubezpieczenia 

Finanse, bankowość i ubezpieczenia to kształcenie w zakresie planowania, kierowania, 
organizowania i kontrolowania czynności i usług finansowych. Obejmują one kontrolę i 
monitorowanie zasobów finansowych organizacji, instytucji i jednostek, oraz świadczenie 
usług finansowych na poziomie firm i jednostek.  

Programy i kwalifikacje z następującą dominującą tematyką są sklasyfikowane tutaj:  

Studia dla kasjerów bankowych 
Bankowość i finanse 
Teoria finansów 
Ubezpieczenia 
Analiza inwestycyjna 
Inwestycje i papiery wartościowe 
Ubezpieczenia emerytalne 
Ubezpieczenia społeczne  
Maklerstwo 

Nie należy tutaj klasyfikować: 

Nauk aktuarialnych, które należy przypisać do nazwy 0542 Statystyka. 

0413  Nazwa - Zarządzanie i administracja 

Zarządzanie i administracja to kształcenie w zakresie planowania, kierowania oraz obsługi 
organizacji i instytucji. Programy zarządzania, w tym również administracja, ekonomia, 
finanse itp.  znajdują się tutaj, jeżeli nacisk jest położony na zarządzanie i administrację.  

Programy i kwalifikacje z następującą dominującą tematyką są sklasyfikowane tutaj: 

Administracja 
Zarządzanie oświatą 
Zarządzanie zatrudnieniem 
Przedsiębiorczość 
Administracja w zakresie zdrowia 
Zarządzanie logistyką 
Nauki o zarządzaniu 
Zarządzanie biurem 
Organizacyjna teoria i zachowanie 
Administracja personelem 
Zarządzanie personelem 
kursy typu "Załóż własny biznes" 
Zarządzanie zmianą w zaopatrzeniu 
Zarządzanie szkoleniami 

Do nazwy tej należy włączyć: Przywództwo w kontekście zarządzania 
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Nie należy tutaj klasyfikować: 

Szkoleń z zakresu przywództwa w kontekście rozwoju, które należy klasyfikować w nazwie 
0031 Umiejętności osobowościowe. 

Administracji w znaczeniu pracy biurowej, którą należy przypisać do nazwy 0415 Prace 
sekretarskie i biurowe. 

0414 Nazwa - Marketing i reklama 

Marketing i reklama to nauki o promowaniu procesów wymiany towarów i usług pomiędzy 
organizacjami lub jednostkami, a także kształcenie na temat zachowań i wymagań 
konsumentów. Obejmują one także naukę o roli rozwoju produktów, polityce ustalania cen, 
dystrybucji, promocji i sprzedaży w celu maksymalizacji wydajności biznesowej.  

Programy i kwalifikacje z następującą dominującą tematyką są sklasyfikowane tutaj: 

Reklama 
Zachowanie konsumentów  
Badania rynku 
Marketing 
Merchandising 
Public relations 

0415  Nazwa - Prace sekretarskie i biurowe 

Prace sekretarskie i biurowe to kształcenie w zakresie administracyjnych procedur i 
praktyk, technologii biurowej oraz umiejętnościach urzędniczych, stenografii i obsługi 
klawiatury. Specjalistyczne programy sekretarskie (dwujęzyczne, medyczne, prawo, 
rachunkowość itp.) znajdują się tutaj, jeżeli celem programu jest praca sekretarska, a nie 
praca jako wyspecjalizowany asystent.  

Programy i kwalifikacje z następującą dominującą tematyką są sklasyfikowane tutaj: 

Usługi administracyjne i sekretarskie 
Programy urzędnicze 
Wprowadzanie danych 
Programy sekretarskie w językach obcych 
Umiejętności obsługi klawiatury 
Programy sekretarskie prawne 
Programy sekretarskie medyczne 
Obsługa sprzętu biurowego 
Szkolenia dla osób pracujących w recepcji 
Programy sekretarskie 
Stenografia 
Obsługa centrali telefonicznej 
Pisania na klawiaturze 

Do nazwy tej należy włączyć: 

Szerokie programy sekretarskie obejmujące, między innymi, kursy obsługi komputera. 

Nie należy tutaj klasyfikować: 

Oddzielnych programów lub kwalifikacji w zakresie stosowania określonego 
oprogramowania komputerowego, należy je przypisać do nazwy 0611 Obsługa 
i użytkowanie komputerów. 

Zarządzania biurem, które należy przypisać do nazwy 0413 Zarządzanie i administracja.  

Programów dla recepcjonistów w hotelach, które należy klasyfikować do nazwy 1013 Hotele, 
restauracje i katering. 

0416 Nazwa - Sprzedaż hurtowa i detaliczna  

Sprzedaż hurtowa i detaliczna to kształcenie w zakresie zakupów oraz sprzedaży towarów 
i usług, w tym o zarządzaniu zapasami, polityce ustalania cen, zapobieganiu stratom, 
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systemach i procedurach sprzedaży. Obejmuje ono naukę o funkcjonowaniu oraz bieżących 
trendach w branży sprzedaży hurtowej i detalicznej. Sprzedaż budynków i mienia również 
się tu znajduje.  

Programy i kwalifikacje z następującą dominującą tematyką są sklasyfikowane tutaj: 

Organizowanie aukcji 
Usługi dla konsumentów 
Techniki prezentowania towarów 
Zakupy 
Działalność związana z nieruchomościami 
Sprzedaż detaliczna 
Magazynowanie 
Przechowywanie 
Sprzedaż hurtowa 

Do nazwy tej należy włączyć: 

Kupowanie oraz sprzedaż budynków i mienia.  

0417  Nazwa - Umiejętności związane z miejscem pracy 

Umiejętności związane z miejscem pracy to nauka na temat struktury i funkcjonowania 
życia zawodowego. Składa się z programów, głównie oferowanych jako szkolenia dla 
personelu, związanych z miejscem pracy i zleceniami pracy.  

Programy i kwalifikacje z następującą dominującą tematyką są sklasyfikowane tutaj: 

Potrzeby klienta 
Wiedza o przedsiębiorstwie 
Szkolenia z obsługi klienta 
kursy typu "Wprowadzenie do pracy" 
Organizacja w pracy 
Zapewnianie jakości 
Kursy związków zawodowych (ogólne)  
Rozwój pracy 

Do nazwy tej należy włączyć: 

Szkolenia dla personelu związane z miejscem pracy lub przypisywaniem zadań. 

Nie należy tutaj klasyfikować: 

Szkoleń związanych z miejscem pracy lub przypisywaniem zadań, jeżeli mają więcej 
wspólnego z rozwojem osobistym niż rozwojem pracy, wówczas należy je zaklasyfikować do 
nazwy 0031 Umiejętności osobowościowe. 

Szkoleń dla personelu, które można sklasyfikować w jakimkolwiek innym obszarze są 
wyłączone z tego szczegółowego obszaru i są zawarte w odpowiednim obszarze (np. kursy 
jakości, jeżeli są techniczne, powinny być zawarte w szczegółowych obszarach w ramach 
071 podgrupy inżynieryjno- technicznej). 

Programów dotyczących środowiska pracy, należy je przypisać do nazwy 1022 
Bezpieczeństwo i higiena pracy. 

Programów, głównie na poziomie wyższym, dotyczących życia zawodowego, ogólnie rzecz 
biorąc, pod kątem rynku pracy, partnerów społecznych, psychologii przemysłowej itp.  
należy je klasyfikować do 031 podgrupy społecznej. 
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042 Podgrupa prawna 

0421 Nazwa - Prawo 

Prawo to nauka o zasadach i procedurach formalnego utrzymania porządku społecznego, 
włączone są tutaj szkolenia dla zawodów prawnych, takich jak adwokat lub szkolenia dla 
składu sądowego.  

Programy i kwalifikacje z następującą dominującą tematyką są sklasyfikowane tutaj: 

Prawo handlowe 
Studia nad sądownictwem karnym 
Historia prawa 
Prawo lokalne 
Prawoznawstwo 
Prawo pracy 
Praktyka prawna 
Praktyka notarialna 
Studia dla asystentów prawnych 

Nie należy tutaj klasyfikować: 

Programów dla protokolantów sądowych i programów sekretarskich prawnych, należy je 
przypisać do nazwy 0415 Praca sekretarskie i biurowe. 

Studiów dla policji, które należy przypisać do nazwy 1032 Ochrona osób i mienia. 

048 Podgrupa interdyscyplinarnych programów i kwalifikacji związanych z 
prowadzeniem działalności gospodarczej, administracją i prawem 

0488 Nazwa - Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje związane z prowadzeniem 
działalności gospodarczej, administracją i prawem 

Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje, w których najwięcej zamierzonego czasu 
kształcenia jest poświęcone na biznes, administrację i prawo są sklasyfikowane tutaj. 

Do nazwy tej należy włączyć: 

Biznes i administrację, w których nacisk nie jest położony na żadną z nazw podgrupy 041. 

Nie należy tutaj klasyfikować: 

Programów biznesowych, w których nacisk jest położony na którąś z nazw podgrupy 041 
Biznes i administracja (zarządzanie, administracja, marketing itd.). 
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05 GRUPA - NAUKI PRZYRODNICZE, MATEMATYKA I 
STATYSTYKA 

051  Podgrupa biologiczna 

0511  Nazwa - Biologia 

Biologia to kształcenie w zakresie struktur, funkcji, reprodukcji, rozwoju, ewolucji 
i zachowania wszystkich żywych organizmów.  

Programy i kwalifikacje z następującą dominującą tematyką są sklasyfikowane tutaj: 

Biologia 
Botanika 
Biologia komórkowa 
Entomologia 
Genetyka 
Mykologia 
Zoologia 

Nie należy tutaj klasyfikować: 

Nauk o środowisku, które badają zależności pomiędzy żywymi organizmami a środowiskiem, 
należy je przypisać do nazwy 0521 ekologia i ochrona środowiska. Nauki o procesach 
chemicznych w żywych organizmach (biochemia, toksykologia, farmakologia itd.) należy je 
zawrzeć w nazwie 0512 Biochemia. 

0512  Nazwa - Biochemia 

Biochemia, czasami nazywana chemią biologiczną, to nauka o chemii żywych organizmów, 
w tym między innymi, materii ożywionej. 

Programy i kwalifikacje z następującą dominującą tematyką są sklasyfikowane tutaj: 

Chemia biologiczna 
Technologia komórkowa 
Nauki kryminalistyczne 
Nauki o kodzie genetycznym (DNA, RNA) 
Inżynieria genetyczna 
Farmakologia 
Technologia kultur tkankowych 
Toksykologia 
Wirusologia  

Do nazwy tej należy włączyć: 

Biotechnologię 

052 Podgrupa nauk o środowisku 

0521 Ekologia i ochrona środowiska 

Ekologia i ochrona środowiska to nauki o relacji organizmów względem siebie 
i środowiska.  

Programy i kwalifikacje z następującą dominującą tematyką są sklasyfikowane tutaj: 

Ekologia 
Nauki o środowisku 

Nie należy tutaj klasyfikować: 

Biologii z toksykologią, które należy przypisać do podgrupy biologicznej 051. 
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0522 Nazwa - Środowisko naturalne i przyroda 

Środowisko naturalne i przyroda to nauki o związkach pomiędzy żywymi organizmami 
w środowisku naturalnym, mające na celu ochronę natury i dzikich zwierząt. Obejmuje ona 
naukę o ustanawianiu oraz utrzymywaniu parków narodowych w celu zachowania ich 
pierwotnego stanu naturalnego.   

Programy i kwalifikacje z następującą dominującą tematyką są sklasyfikowane tutaj: 

Zarządzanie parkami narodowymi i dzikimi zwierzętami  
Ochrona natury 
Dzikie zwierzęta 

Nie należy tutaj klasyfikować: 

Rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, które są zawarte w nazwach w ramach grupy 08 
Rolnictwo. 

Myślistwa i zastawiania sideł , które należy klasyfikować w nazwie 0821 Leśnictwo. 

053 Podgrupa fizyczna  

0531 Nazwa - Chemia 

Chemia to nauka o substancjach oraz ich elementach oraz o tym, w jaki sposób reagują, 
gdy zostają połączone.  

Programy i kwalifikacje z następującą dominującą tematyką są sklasyfikowane tutaj: 

Chemia nieorganiczna 
Chemia organiczna 
Chemia fizyczna 

Nie należy tutaj klasyfikować: 

Biochemii, którą należy klasyfikować do nazwy 0512 Biochemia. 

0532 Nazwa - Nauki o Ziemi 

Nauki o Ziemi to kształcenie w zakresie składu i struktury Ziemi, w tym o hydrosferze oraz 
atmosferze.  

Programy i kwalifikacje z następującą dominującą tematyką są sklasyfikowane tutaj: 

Badania nad klimatem 
Nauki o Ziemi 
Geodezja 
Geografia (fizyczna) 
Geologia 
Geomatyka 
Technologia geoprzestrzenna 
Meteorologia 
Oceanografia 
Sejsmologia 

Nie należy tutaj klasyfikować: 

Geografii społecznej, którą należy przypisać do nazwy 0314 Socjologia i kulturoznawstwo. 

Nauki o glebie, które należy przypisać do nazwy 0811 Produkcja roślinna i zwierzęca. 

0533 Nazwa - Fizyka 

Fizyka to nauka o właściwościach oraz interakcjach materii i energii. Obejmuje ona naukę 
o astronomii i naukę o przestrzeni kosmicznej.  
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Programy i kwalifikacje z następującą dominującą treścią są sklasyfikowane tutaj: 

Astronomia 
Astrofizyka 
Fizyka chemiczna 
Fizyka medyczna 
Optyka 
Fizyka 
Nauki o przestrzeni kosmicznej 

Nie należy tutaj klasyfikować: 

Praktyki okulistycznej którą należy przypisać do nazwy 0914 Technologie związane 
z diagnostyką i leczeniem. 

054 Podgrupa matematyczna i statystyczna 

0541  Nazwa - Matematyka 

Matematyka to kształcenie w zakresie abstrakcyjnych systemów dedukcji. Obejmuje ona 
algebrę, arytmetykę, geometrię, rzeczywistą i złożoną analizę oraz czystą i stosowaną 
matematykę.  

Programy i kwalifikacje z następującą dominującą tematyką są sklasyfikowane tutaj: 

Algebra 
Geometria 
Matematyka 
Analiza numeryczna 
Badania operacyjne 

0542  Nazwa - Statystyka 

Statystyka to nauka o gromadzeniu, opisywaniu, organizowaniu i analizowaniu danych 
liczbowych. Nauka o teorii prawdopodobieństwa i nauki aktuarialne znajdują się tutaj.  

Programy i kwalifikacje z następującą dominującą tematyką są sklasyfikowane tutaj: 

Nauki aktuarialne 
Teoria prawdopodobieństwa 
Statystyka stosowana 
Planowanie badań 
Metoda reprezentacyjna  

Do nazwy tej należy włączyć: 

Statystykę matematyczną (teoretyczną)  

Nie należy tutaj klasyfikować: 

Demografii, którą należy przypisać do nazwy 0314 Socjologia i kulturoznawstwo. 

058 Podgrupa interdyscyplinarnych programów i kwalifikacji obejmujących 
nauki przyrodnicze, matematykę i statystykę 

0588 Nazwa - Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje obejmujące nauki 
przyrodnicze, matematykę i statystykę 

Interdyscyplinarne lub szerokie programy i kwalifikacje, w których najwięcej zamierzonego 
czasu kształcenia jest poświęcone na nauki przyrodnicze, matematykę i statystykę są 
sklasyfikowane tutaj.  
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06 GRUPA – TECHNOLOGIE TELEINFORMACYJNE 
061 Podgrupa technologii teleinformacyjnych 

0611  Nazwa - Obsługa i użytkowanie komputerów  

Obsługa i użytkowanie komputerów to kształcenie w zakresie korzystania z komputerów 
oraz oprogramowania i aplikacji dla różnych celów. Programy te zazwyczaj trwają krótko.  

Programy i kwalifikacje z następującą dominującą tematyką są sklasyfikowane tutaj:  

Użytkowanie komputera 
Korzystanie z oprogramowania do obliczeń  (arkusze kalkulacyjne) 
Korzystanie z oprogramowania do przetwarzania danych 
Korzystanie z oprogramowania do DTP 
Korzystanie z edytorów tekstu 
Korzystanie z Internetu 

0612  Nazwa - Projektowanie i administrowanie baz danych i sieci 

Projektowanie i administrowanie baz danych i sieci to kształcenie w zakresie 
projektowania, utrzymywania i integrowania aplikacji programowych. Aplikacje nośników 
komputerowych znajdują się tutaj. 

Programy i kwalifikacje z następującą dominującą tematyką są sklasyfikowane tutaj: 

Administracja i zarządzanie komputerami 
Aplikacje nośników komputerowych 
Instalacja i utrzymanie sieci komputerowych 
Administrowanie bazami danych 
Administracja technologią informacyjną 
Bezpieczeństwo technologii informacyjnej 
Administracja sieci 
Projektowanie sieci 
Projektowanie stron WWW 

0613  Nazwa – Tworzenie i analiza oprogramowania i aplikacji 

Tworzenie i analiza oprogramowania i aplikacji to kształcenie w zakresie projektowania i 
rozwijania systemów komputerowych i środowisk obliczeniowych.  

Programy i kwalifikacje z następującą dominującą tematyką są sklasyfikowane tutaj: 

Programowanie komputerów  
Nauki informatyczne 
Analiza systemów komputerowych 
Projektowanie systemów komputerowych 
Informatyka 
Systemy operacyjne 
Rozwój języków programowania 
Tworzenie oprogramowania 
Programowanie oprogramowania 

Nie należy tutaj klasyfikować: 

Inżynierii komputerowej (sprzętu), którą należy klasyfikować do nazwy 0714 Elektronika 
i automatyka. 

Korzystania z aplikacji komputerowych, które należy klasyfikować do nazwy 0611 Obsługa 
i użytkowanie komputerów. Projektowania i administrowania bazami danych i sieciami, które 
należy włączyć do nazwy 0612 Projektowanie i administrowanie baz danych i sieci. 

0619  Nazwa - Technologie teleinformacyjne gdzie indziej niesklasyfikowane 

Kształcenie w zakresie technologii informacyjnych nie pasujące do żadnej w ww. nazw np. 
Sztuczna inteligencja 



 

 

24 

 

068 Podgrupa interdyscyplinarnych programów i kwalifikacji obejmujących 
technologie informacyjno-komunikacyjne 

0688 Nazwa - Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje obejmujące technologie 
informacyjno-komunikacyjne 

Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje, w których najwięcej zamierzonego czasu 
kształcenia jest poświęcone na technologie teleinformacyjne (ICT) są sklasyfikowane tutaj.  
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07 GRUPA – TECHNIKA, PRZEMYSŁ, BUDOWNICTWO 

071 Podgrupa inżynieryjno - techniczna 

0711  Nazwa - Inżynieria chemiczna i procesowa 

Inżynieria chemiczna i procesowa to kształcenie w zakresie planowania, projektowania 
oraz rozwoju produktów i procesów, w których występują zmiany chemiczne i fizyczne. 
Obejmuje ona projektowanie zakładów chemicznych i systemów kontroli.  

Programy i kwalifikacje z następującą dominującą tematyką są sklasyfikowane tutaj: 

Inżynieria chemiczna 
Projektowanie procesów chemicznych 
Technologia laboratoryjna 
Przetwarzanie ropy/gazu/produktów petrochemicznych 
Obsługa zakładów i urządzeń (przetwarzanie) 
Technologia procesów 

Do nazwy tej należy włączyć: 

Technologię laboratoryjną, jeżeli nacisk nie jest położony na konkretne zastosowanie.  

Nie należy tutaj klasyfikować: 

Technologii laboratoryjnej, jeżeli nacisk położony jest na konkretne zastosowanie 
(biologiczne, medyczne itd.) wówczas powinna być zawarta we właściwej nazwie (0914 itp.) 
Biotechnologii, która powinna być zawarta w nazwie 0512 Biochemia. 

Programy i kwalifikacje, w których  nacisk kładziony jest na produkcję konkretnego materiału 
np. przetwarzanie papieru powinno być zawarte w nazwie 0722 Surowce (szkło, papier, 
tworzywo sztuczne i drewno). 

0712 Nazwa - Technologie związane z ochroną środowiska 

Technologie związane z ochroną środowiska to kształcenie w zakresie procesów 
mających na celu zminimalizowanie ilości ścieków i odpadów oraz uniknięcie 
zanieczyszczeń. Obejmuje ono programy zajmujące się kontrolą wody, powietrza, gleby itp.  

Programy i kwalifikacje z następującą dominującą tematyką są sklasyfikowane tutaj: 

Kontrola zanieczyszczenia powietrza 
Technologia ekologiczna 
Wydajność energetyczna  
Inżynieria środowiskowa  
Kontrola ścieków przemysłowych 
Kontrola hałasu 
Recycling 
Kontrola zanieczyszczeń wody 

Nie należy tutaj klasyfikować: 

Programów i kwalifikacji dotyczących standardów higienicznych w pożywieniu, wodzie itp. 
powinny być one przyporządkowywane do nazwy 1021 Higiena publiczna. 

Budownictwa związanego z odpadami i zarządzaniem wodą, powinno być ono 
klasyfikowane do nazwy 0732 Budownictwo i inżynieria lądowa i wodna 

0713  Nazwa - Elektryczność i energia 

Elektryczność i energia to kształcenie w zakresie instalowania, utrzymywania, napraw 
i diagnozowania usterek w instalacjach elektrycznych i powiązanych urządzeniach 
w środowisku domowym, handlowym i przemysłowym. Instalowanie i utrzymywanie 
napowietrznych i podziemnych sieci dystrybucji energii elektrycznej znajduje się tutaj. 
Energia to nauka o wytwarzaniu energii.  
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Programy i kwalifikacje z następującą dominującą tematyką są sklasyfikowane tutaj: 

Branża klimatyzacji  
Inżynieria klimatyczna 
Naprawy urządzeń elektrycznych 
Inżynieria elektryczna 
Instalacje elektryczne 
Wytwarzanie energii elektrycznej 
Branża elektryczna  
Nauka o energii 
Dystrybucja gazu 
Branża ogrzewania  
Energia jądrowa, hydrauliczna i cieplna 
Instalowanie i utrzymywanie linii elektrycznych 
Wytwarzanie energii 
Chłodnictwo 
Energia słoneczna 
Turbiny wiatrowe 

Do nazwy tej należy włączyć: 

Naukę o instalowaniu, diagnozowaniu usterek i naprawach urządzeń do ogrzewania, 
klimatyzacji i chłodzenia znajduje się tutaj. 

Nie należy tutaj klasyfikować: 

Nauki o systemach elektrycznych, należy ją przypisać do nazwy 0716 Pojazdy 
samochodowe, statki i samoloty. 

0714  Nazwa - Elektronika i automatyka 

Elektronika i automatyka to nauki o planowaniu, projektowaniu, rozwoju, utrzymaniu oraz 
monitorowaniu urządzeń elektronicznych, maszyn i systemów. Obejmują one projektowanie 
komputerów i sprzętu dla celów komunikacji.  

Programy i kwalifikacje z następującą dominującą tematyką są sklasyfikowane tutaj: 

Elektronika nadawcza 
Systemy komunikacji 
Instalowanie urządzeń komunikacyjnych 
Utrzymywanie urządzeń komunikacyjnych 
Inżynieria komputerowa 
Naprawa komputerów 
Inżynieria kontrolna 
Technologia przetwarzania danych 
Technologia cyfrowa 
Inżynieria elektroniczna 
Serwisowanie urządzeń elektronicznych 
Technologia sieciowa  
Robotyka 
Technologia telekomunikacyjna 
Naprawa odbiorników telewizyjnych i radiowych 

Nie należy tutaj klasyfikować: 

Nauk informatycznych (rozwijanie aplikacji i oprogramowania), które należy zawrzeć w 
nazwie 0613 Tworzenie i analiza oprogramowania i aplikacji. 

0715  Nazwa - Mechanika i metalurgia 

Mechanika i metalurgia to kształcenie w zakresie planowania, projektowania, rozwoju, 
produkowania, utrzymywania oraz monitorowania maszyn, zakładów i systemów 
mechanicznych oraz produktów metalowych. Obejmuje ono projektowanie oraz 
utrzymywanie urządzeń produkujących towary i usługi. Nacisk w nauce w tym 
szczegółowych obszarze położony jest na urządzenia, systemy mechaniczne oraz produkty 
metalowe.  
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Programy i kwalifikacje z następującą dominującą tematyką są sklasyfikowane tutaj: 

Rusznikarstwo 
Hydraulika 
Ślusarstwo oraz naprawa sejfów 
Inżynieria mechaniczna 
Branża mechaniczna 
Odlewanie metali i konstrukcja szablonów 
Montaż, prace tokarskie i obróbka metali 
Inżynieria metalurgiczna 
Mechanika precyzyjna 
Obróbka blach 
Produkcja stali 
Produkcja narzędzi i matryc 
Spawanie 

Nie należy tutaj klasyfikować: 

Mechaniki i inżynierii pojazdów silnikowych, którą należy przypisać do nazwy 0716 Pojazdy 
samochodowe, statki i samoloty". 

0716  Nazwa – Pojazdy samochodowe, statki i samoloty 

Pojazdy samochodowe, statki i samoloty to kształcenie w zakresie projektowania, 
rozwoju, produkowania, utrzymywania, diagnozowania usterek, napraw i serwisowania 
pojazdów silnikowych, w tym urządzeń do prac ziemnych i maszyn rolniczych, okrętów, 
pociągów i samolotów. Zazwyczaj jest to połączenie nauk o konstrukcjach metalowych 
i silnikach.  

Programy i kwalifikacje z następującą dominującą tematyką są sklasyfikowane tutaj: 

Inżynieria lotniczo-kosmiczna 
Inżynieria lotnicza 
Konserwacja samolotów 
Motoryzacyjne systemy elektryczne 
Inżynieria motoryzacyjna 
Awionika 
Nadwozia 
Inżynieria morska  
Inżynieria motocyklowa  
Blacharstwo 
Budowa okrętów 
Naprawa i utrzymanie pociągów 
Budowanie i naprawa pojazdów 
Lakierowanie/natryskiwanie pojazdów 

Do nazwy tej należy włączyć: 

Systemy elektryczne pojazdów.  

Nie należy tutaj klasyfikować: 

Kształcenia w zakresie produkcji i napraw pojazdów nie wyposażonych w silnik, które należy 
przyporządkować do nazwy 0715 Mechanika i metalurgia (np. rowery) lub 0722 Surowce 
(szkło, papier, tworzywa sztuczne, drewno) (np. łodzie bez silnika). 

0719 Nazwa - Inżynieria i zawody inżynierskie gdzie indziej niesklasyfikowane 

 Inżynieria, której nie można zaklasyfikować do innej nazwy np. Nanotechnologia 
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072 Podgrupa produkcji i przetwórstwa  

0721  Nazwa - Przetwórstwo żywności 

Przetwórstwo żywności to kształcenie w zakresie przetwarzania, pakowania żywności 
i napojów, a także na temat urządzeń i procedur stosowanych w produkcji i dystrybucji 
żywności.  

Programy i kwalifikacje z następującą dominującą tematyką są sklasyfikowane tutaj: 

Pieczenie 
Warzenie piwa 
Masarstwo 
Wyroby cukiernicze 
Produkty nabiałowe  
Przetwarzanie żywności i napojów 
Konserwacja żywności 
Nauka o i technologia żywności 
Przetwarzanie mięsa 
Wypiekanie ciast 
Przetwarzanie tytoniu 
Produkcja wina 

Do nazwy tej należy włączyć: 

Naukę o postępowaniu z żywnością i higienie żywności. 

Nie należy tutaj klasyfikować: 

Restauracji i kateringu, które należy zawrzeć w nazwie 1013 Hotele, restauracje i katering. 

Nauki o odżywieniu, która powinna być zawarta w podgrupie 051 Biologicznej. 

0722 Nazwa - Surowce (szkło, papier, tworzywa sztuczne i drewno) 

Surowce to nauka o produkcji wyrobów ze szkła, papieru, tworzyw sztucznych, drewna 
lub innych materiałów, takich jak kamień, glina, materiały sztuczne itp. Programy i 
kwalifikacje zawarte w tym szczegółowych obszarze mają więcej wspólnego z konkretnym 
materiałem niż z ogólną wiedzą techniczną.  

Programy i kwalifikacje z następującą dominującą tematyką są sklasyfikowane tutaj: 

Budowanie okrętów (bez silnika) 
Produkcja szafek 
Stolarka (meble) 
Ceramika (przemysłowa)  
Produkcja mebli  
Obróbka szkła (przemysłowa) 
Produkcja diamentów przemysłowych 
Produkcja i przetwarzanie papieru 
Produkcja tworzyw sztucznych 
Przetwarzanie gumy 
Technologia drewna 
Obróbka i prace tokarskie w drewnie 
Branża stolarska  

Nie należy tutaj klasyfikować: 

Prac metalowych, które powinny być włączone do nazwy 0715 Mechanika i metalurgia. 

Stolarki budowlanej, która powinna być włączona do nazwy 0732 Budownictwo i inżynieria 
lądowa i wodna. 

Nauki o ogólnym przetwarzaniu chemicznym, którą należy klasyfikować do nazwy 0711 
Inżynieria chemiczna i procesowa. 

Druku oraz oprawy książek, które należy klasyfikować do nazwy 0211 Techniki 
audiowizualne i produkcje mediów. 



 

 

29 

Programów rzemiosła artystycznego (sztuka i rzemiosło szklane, snycerstwo itp.), które 
należy ująć w nazwie 0214 Rękodzieło. 

0723  Nazwa - Tekstylia (odzież, obuwie i wyroby skórzane) 

Tekstylia (odzież, obuwie i wyroby skórzane) to kształcenie w zakresie produkcji 
materiałów włókienniczych, wyrobów włókienniczych i skórzanych, odzieży i powiązanych 
elementów i wyrobu obuwia.  

Programy i kwalifikacje z następującą dominującą tematyką są sklasyfikowane tutaj: 

Branża odzieżowa  
Krawiectwo 
Produkcja obuwia 
Produkcja skór 
Przemysł odzieżowy 
Przetwarzanie wyrobów skórzanych 
Rymarstwo 
Szewstwo  
Produkcja skór i wyrobów skórzanych 
Przędzalnictwo 
Szycie 
Branża tekstylna  
Tapicerstwo 
Tkanie (przemysłowe) 
Nauka o wełnie 

 Nie należy tutaj klasyfikować: 

Rzemiosła artystycznego (tkanie, haft itd.), które należy klasyfikować do nazwy 0214 
Rękodzieło. 

0724  Nazwa - Górnictwo i wydobycie 

Górnictwo i wydobycie to kształcenie w zakresie oceny, planowania, rozwoju oraz 
kierowania wydobyciem minerałów, ropy naftowej i gazu z ziemi.  

Programy i kwalifikacje z następującą dominującą tematyką są sklasyfikowane tutaj: 

Wydobycie węgla 
Technologia mineralna 
Wydobycie minerałów 
Odwierty ropy naftowej i gazu 
Wydobycie ropy naftowej i gazu 
Wydobycie surowców  

Nie należy tutaj klasyfikować: 

Inżynierii metalurgicznej, którą należy przypisać do nazwy 0715 Mechanika i metalurgia.  

Geologii, którą należy zawrzeć w nazwie 0532 Nauki o Ziemi.  

073  Podgrupa architektury i budownictwa  

0731  Nazwa - Architektura i planowanie przestrzenne 

Architektura to nauka o sztuce i technikach projektowania budowlanego. Obejmuje ona 
zarówno cele użytkowe - takie jak solidność konstrukcji oraz funkcjonalną i ekonomiczną 
wydajność budynku - oraz względy estetyczne. Planowanie przestrzenne to kształcenie w 
zakresie regulowanego rozwoju i usprawniania miast zarówno z funkcjonalnego, jak 
i estetycznego punktu widzenia.  

Programy i kwalifikacje z następującą dominującą tematyką są sklasyfikowane tutaj: 

Miejskie projektowanie i planowanie architektoniczne 
Architektura 
Projektowanie budowlane 
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Kartografia/Pomiary 
Planowanie miejskie 
Rozwój społeczności 
Architektura krajobrazu 
Architektura strukturalna 
Miernictwo 
Planowanie miast i obszarów wiejskich 
Planowanie miejskie 

Nie należy tutaj klasyfikować: 

Wystroju wnętrz, który należy włączyć do nazwy 0212 Moda, wystrój wnętrz i projektowanie 
przemysłowe.  

Geomatyki, którą należy włączyć do nazwy 0532 Nauki o Ziemi. 

Projektowania i budowania parków i ogrodów, które powinny znaleźć się w nazwie 0812 
Ogrodnictwo. 

0732 Nazwa - Budownictwo i inżynieria lądowa i wodna 

Budownictwo to kształcenie w zakresie technologii i technik montowania, budowania oraz 
utrzymywania konstrukcji publicznych, handlowych, przemysłowych i mieszkaniowych oraz 
ich instalacji. Inżynieria lądowa i wodna to nauka o planowaniu, projektowaniu, testowaniu 
i kierowaniu budową dużych budynków i konstrukcji, w tym systemów transportu, 
zaopatrzenia w wodę, ściekowych itp.  

Programy i kwalifikacje z następującą dominującą tematyką są sklasyfikowane tutaj: 

Prace murarskie  
Budowa mostów 
Budowanie budynków 
Inżynieria budowlana 
Technologia budowlana 
Stolarka (budowlana) 
Inżynieria lądowa 
Urządzenia budowlane  
Budowlane elementy metalowe 
Inżynieria dokowa i portowa 
Układanie kafli na podłogach i ścianach 
Pokrycie podłogi 
Budownictwo mieszkaniowe 
Alpinizm przemysłowy (komercyjny) 
Prace murarskie i układanie płytek 
Malowanie i pokrywanie ścian 
Tynkowanie 
Hydraulika i przewody rurowe 
Budowanie dróg 
Inżynieria i technologia wodna 
Zaopatrzenie w wodę i inżynieria kanalizacyjna 
Wentylacja 

Nie należy tutaj klasyfikować: 

Instalacji elektrycznych, które powinny być klasyfikowane do nazwy 0713 Elektryczność i 
energia.  

Instalacja i naprawy urządzeń do ogrzewania, klimatyzacji i chłodzenia, które należy również 
przypisać do nazwy 0713 Elektryczność i energia.  
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078 Podgrupa interdyscyplinarnych programów i kwalifikacji obejmujących 
technikę, przemysł i budownictwo 

0788 Nazwa - Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje obejmujące technikę, 
przemysł i budownictwo 

Interdyscyplinarne lub szerokie programy i kwalifikacje, w których najwięcej zamierzonego 
czasu kształcenia jest poświęcone na inżynierię, produkcję i budownictwo są sklasyfikowane 
tutaj.  
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08 GRUPA - ROLNICTWO 

081 Podgrupa rolnicza 

0811  Nazwa – Produkcja roślinna i zwierzęca 

Produkcja roślinna i zwierzęca to kształcenie w zakresie uprawiania, utrzymywania 
i zbierania roślin, a także na temat żywienia i zarządzania zwierzętami. Obejmuje ono naukę 
o zarządzaniu i utrzymywaniu gospodarstw rolnych i produkowaniu nieprzetworzonych 
produktów zwierzęcych i roślinnych.  

Programy i kwalifikacje z następującą dominującą tematyką są sklasyfikowane tutaj: 

Nauki rolnicze 
Agronomia i nauka o uprawach 
Hodowla zwierząt 
Uprawy 
Hodowla psów 
Zarządzanie gospodarstwami rolnymi i ranchami 
Rolnictwo 
Uprawa owoców  
Uprawa zbóż 
Hodowla koni 
Hodowla świń 
Hodowla drobiu 
Uprawa ryżu 
Uprawa żyta i pszenicy 
Hodowla owiec 
Nauka o glebie 
Uprawa trzciny cukrowej 
Sadzenie roślin 
Uprawa winorośli 

Do nazwy tej należy włączyć: 

Techniki użyźniania i nawadniania gleby. 

Intensywne gospodarowanie uprawami owoców i warzyw. 

Nie należy tutaj klasyfikować: 

Produkcji wina, które należy włączyć do nazwy 0721 Przetwórstwo żywności. 

Dżokejstwa, które należy włączyć do nazwy 1014 Sport.  

0812 Nazwa - Ogrodnictwo 

Ogrodnictwo to kształcenie w zakresie technologii i zarządzania ogrodami, uprawy 
kwiatów, metod szklarniowych, zarządzania szkółkami, ogrodnictwa krajobrazowego itp.  

Programy i kwalifikacje z następującą dominującą tematyką są sklasyfikowane tutaj: 

Uprawa kwiatów 
Ogrodnictwo 
Utrzymanie terenów zielonych 
Techniki ogrodnicze 
Zarządzanie szkółkami 
Uprawa darni 

Do nazwy tej należy włączyć: 

Projektowanie i budowę miejskich i domowych parków i ogrodów.  

Programy ogrodnicze łączące uprawę kwiatów i uprawę warzyw.  
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Nie należy tutaj klasyfikować: 

Upraw roślin jadalnych, takich jak pszenica, ryż, owoce, warzywa itp., które należy 
klasyfikować do nazwy 0811 Produkcja roślinna i zwierzęca. 

Nauk o glebach, technik użyźniania i nawadniania gleby, które należy klasyfikować do 
nazwy 0811 Produkcja roślinna i zwierzęca. 

Zarządzania parkami narodowymi, które należy przyporządkować do nazwy 0522 
Środowisko naturalne i przyroda. 

Architektury krajobrazu, którą należy włączyć do nazwy 0731 Architektura i planowanie 
przestrzenne.  

082 Podgrupa leśna 

0821 Nazwa - Leśnictwo 

Leśnictwo to kształcenie w zakresie zakładania, dbania i zarządzania lasami, a także 
zbierania plonów leśnych. Obejmuje ono naukę o myślistwie i zastawianiu sideł.  

Programy i kwalifikacje z następującą dominującą tematyką są sklasyfikowane tutaj: 

Spalanie węgla drzewnego 
Utrzymanie lasów 
Techniki produktów leśnych 
Leśnictwo 
Myślistwo i zastawianie sideł 
Wycinka 
Ścinanie drzew 

Nie należy tutaj klasyfikować: 

Zarządzania parkami narodowymi, które należy włączyć do nazwy 0522 Środowisko 
naturalne i przyroda. 

Technologii drewna (produkcji tartacznej itp.), którą należy przypisać do nazwy 0722  
Surowce (szkło, papier, tworzywa sztuczne i drewno).  

083 Podgrupa rybactwa 

0831 Nazwa - Rybactwo 

Rybactwo  to kształcenie w zakresie hodowli, chowu i pozyskiwania ryb i innych owoców 
morza.  

Programy i kwalifikacje z następującą dominującą tematyką są sklasyfikowane tutaj: 

Akwakultura 
Hodowla ryb 
Farmy rybne 
Rybołówstwo i technologia rybołówstwa 
Hodowla pereł 
Hodowla owoców morza 
Hodowla skorupiaków 

 Do nazwy tej należy włączyć: 

Obsługiwanie łodzi rybackich. 

 Nie należy tutaj klasyfikować: 

Przemysłowego przetwarzania ryb, które należy włączyć do nazwy 0721 Przetwórstwo 
żywności. 
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084 Podgrupa weterynaryjna 

0841 Nazwa - Weterynaria 

Weterynaria to nauka o zapobieganiu, diagnozowaniu i leczeniu chorób i urazów zwierząt, 
oraz o ogólnej opiece nad nimi. Nauka o opiece nad chorymi, rannymi i niedołężnymi 
zwierzętami przechodzącymi leczenie w klinikach weterynaryjnych znajduje się tutaj. 
Obejmuje ona również kształcenie w zakresie pomocy naukowcom weterynaryjnym. 

Programy i kwalifikacje z następującą dominującą tematyką są sklasyfikowane tutaj: 

Opieka zdrowotna dla zwierząt 
Reprodukcja zwierząt (nauka) 
Sztuczne zapłodnienie (zwierząt) 
Pomoc weterynaryjna 
Medycyna weterynaryjna 
Pielęgniarstwo weterynaryjne 
Nauka weterynaryjna 

Do nazwy tej należy włączyć: 

Reprodukcję zwierząt. 

Nie należy tutaj klasyfikować: 

Hodowli zwierząt, którą należy włączyć do nazwy 0811 Produkcja roślinna i zwierzęca. 

088 Podgrupa interdyscyplinarnych programów i kwalifikacji obejmujących 
rolnictwo, leśnictwo, rybactwo i weterynarię 

0888 Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje obejmujące rolnictwo, leśnictwo, 
rybactwo i weterynarię 

Interdyscyplinarne lub szerokie programy i kwalifikacje, w których najwięcej zamierzonego 
czasu kształcenia jest poświęcone na rolnictwo, leśnictwo, rybactwo i weterynarię są 
sklasyfikowane tutaj.  
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09 GRUPA - ZDROWIE I OPIEKA SPOŁECZNA  

091 Podgrupa medyczna 

0911 Nazwa - Stomatologia 

Stomatologia to nauka o diagnozowaniu, leczeniu i zapobieganiu chorobom 
i nieprawidłowościom zębów i dziąseł. Obejmuje ona naukę o projektowaniu, wykonywaniu 
i naprawach protez stomatologicznych i urządzeń ortodontycznych oraz kształcenie 
w zakresie pomocy stomatologicznej.  

Programy i kwalifikacje z następującą dominującą tematyką są sklasyfikowane tutaj: 

Pomoc stomatologiczna 
Higiena stomatologiczna 
Stomatologiczna technologia laboratoryjna   
Pielęgniarstwo stomatologiczne 
Stomatologia 
Chirurgia stomatologiczna 
Technologia stomatologiczna 
Odontologia 
Chirurgia jamy ustnej 
Ortodoncja 

Do nazwy tej należy włączyć: 

Zdrowie publiczne w zakresie stomatologii. 

0912 Nazwa - Medycyna 

Medycyna to kształcenie w zakresie zasad i procedur stosowanych podczas zapobiegania, 
diagnozowania oraz leczenia chorób i obrażeń ludzi, jak również utrzymania osób 
w zdrowiu. Zasadniczo, ten szczegółowy obszar składa się z szkoleń dla medyków/lekarzy.  

Programy i kwalifikacje z następującą dominującą tematyką są sklasyfikowane tutaj: 

Anestezjologia 
Medycyna kryminalistyczna 
Patologia kryminalistyczna 
Medycyna ogólna 
Gerontologia  
Ginekologia 
Nauki medyczne 
Szkolenia medyczne 
Medycyna 
Pediatria 
Psychiatria  
Chirurgia 
Szkolenia dla medyków/lekarzy 

0913  Nazwa - Pielęgniarstwo i położnictwo 

Pielęgniarstwo to kształcenie w zakresie zapewniania opieki osobom chorym, 
niepełnosprawnym i niedołężnym oraz o pomocy medykom i innym przedstawicielom 
medycyny i służby zdrowia w diagnozowaniu i leczeniu pacjentów. Nacisk w kwalifikacjach 
pielęgniarskich jest położony na utrzymywanie i opiekę nad zdrowiem pacjentów podczas 
chorób i rehabilitacji. Obejmuje ono opiekę nad osobami starszymi i opiekę nad 
niepełnosprawnymi. Położnictwo to nauka o opiece nad kobietami podczas ciąży i porodu 
oraz w okresie poporodowym. Obejmuje ono również opiekę nad nowo urodzonymi dziećmi 
i pomoc matkom w karmieniu piersią. 

Programy i kwalifikacje z następującą dominującą tematyką są sklasyfikowane tutaj: 

Pielęgniarstwo pomocnicze 
Podstawowe pielęgniarstwo 
Pielęgniarstwo ogólne 
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Opieka nad osobami starszymi  
Opieka nad niepełnosprawnymi 
Programy opieki zdrowotnej 
Higiena niemowląt (pielęgniarstwo) 
Położnictwo 
Pomocnik pielęgniarski/sanitariusz 
Pielęgniarstwo psychiatryczne 
Pielęgniarstwo specjalistyczne 

Do nazwy tej należy włączyć: 

Programy opieki obejmujące zarówno opiekę zdrowotną i opiekę społeczną np. dla osób 
starszych. 

Nie należy tutaj klasyfikować: 

Pielęgniarstwa weterynaryjnego, które należy zaklasyfikować do nazwy 0841 Weterynaria. 

Pielęgniarstwa stomatologicznego, które należy włączyć do nazwy 0911 Stomatologia. 

Pozamedycznej opieki nad dziećmi (nie będącej opieką zdrowotną), którą należy włączyć do 
0922 Usługi związane z opieką nad dziećmi i młodzieżą. 

Pozamedycznej opieki nad osobami starszymi (nie będącej opieką zdrowotną), która jest 
klasyfikowana do nazwy 0921 Opieka nad osobami starszymi i dorosłymi 
niepełnosprawnymi.   

0914 Nazwa - Technologie związane z diagnostyką i leczeniem 

Technologie związane z diagnostyką i leczeniem to kształcenie w zakresie szerokiej 
gamy technologii stosowanych do diagnozowania i leczenia chorób i upośledzeń.  

Programy i kwalifikacje z następującą dominującą tematyką są sklasyfikowane tutaj: 

Technologie stosowane w ratownictwie medycznym 
Technologie pomocy słuchowych 
Medyczne technologie laboratoryjne  
Technologie optyczne 
Technologie stosowane w protezach 
Technologie radiologiczne 
Radioterapia 
Technologie rentgenowskie (medyczne) 

Nie należy tutaj klasyfikować: 

Technologii laboratoryjnych, jeżeli nacisk nie jest położony na medycynę. Ogólne 
technologie laboratoryjne, należy klasyfikować do nazwy 0711 Inżynieria chemiczna 
i procesowa. Technologie laboratoryjne, w których nacisk położony jest na inne określone 
zastosowania (biologia, chemia, fizyka itp.) powinna być zawarta w odpowiedniej nazwie 
(0511, 0531, 0533 itp.)  

Technologii stomatologicznych, które powinny być zawarte w nazwie 0911 Stomatologia. 

0915 Nazwa - Terapia i rehabilitacja 

Terapia i rehabilitacja to kształcenie w zakresie przywracania sprawności fizycznej osobom 
cierpiącym na czasową lub stałą niepełnosprawność.  

Programy i kwalifikacje z następującą dominującą tematyką są sklasyfikowane tutaj: 

Programy dietetyczne  
Masaż medyczny 
Żywienie/dietetyka 
Terapia zajęciowa  
Fizjoterapia 
Rehabilitacja 
Terapia mowy 
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Nie należy tutaj klasyfikować: 

Psychoterapii , którą należy ująć w nazwie 0313 Psychologia. 

Nauki o odżywianiu, która powinna być ujęta w podgrupie biologicznej 051. 

0916 Nazwa - Farmacja 

Farmacja to nauka o lekach i skutkach ich stosowania u ludzi. Obejmuje ona ich 
przygotowanie, dozowanie i podawanie.  

Programy i kwalifikacje z następującą dominującą tematyką są sklasyfikowane tutaj: 

Wydawanie leków 
Farmacja 

Nie należy tutaj klasyfikować: 

Farmakologii, którą należy przypisać do nazwy 0511 Biologia. 

0917 Nazwa - Medycyna i terapia tradycyjna i komplementarna 

Medycyna tradycyjna i komplementarna to kształcenie w zakresie medycyny 
alternatywnej. 

Programy i kwalifikacje z następującą dominującą tematyką są sklasyfikowane tutaj: 

Akupunktura i medycyna orientalna 
Aromaterapia 
Medycyna ajurwedyjska 
Ziołolecznictwo 
Zielarstwo 
Medycyna holistyczna 
Medycyna homeopatyczna 
Medycyna tradycyjna, na przykład chińska 

092   Podgrupa opieki społecznej 

0921   Nazwa - Opieka nad osobami starszymi i dorosłymi niepełnosprawnymi 

Opieka nad osobami starszymi i dorosłymi niepełnosprawnymi to kształcenie w zakresie 
pozamedycznej opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi.  

Programy i kwalifikacje z następującą dominującą tematyką są sklasyfikowane tutaj: 

Opieka nad osobami starszymi 
Pozamedyczna opieka nad niepełnosprawnymi dorosłymi  
Osobista opieka nad dorosłymi 

Nie należy tutaj klasyfikować: 

Medycznej opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi, którą należy klasyfikować do 
nazwy 0913 Pielęgniarstwo i położnictwo. 

0922 Nazwa – Usługi związanie z opieką nad dziećmi i młodzieżą  

Usługi związanie z opieką nad dziećmi i młodzieżą to kształcenie w zakresie 
pozamedycznej opieki nad dziećmi i młodzieżą oraz ich rozwoju. Obejmuje ono naukę 
o rekreacji i wypoczynku jako usługach społecznych dla dzieci i młodzieży.  

Programy i kwalifikacje z następującą dominującą tematyką są sklasyfikowane tutaj: 

Opieka nad dziećmi 
Programy wypoczynku dla dzieci 
Opieka dzienna 
Pozamedyczna opieka nad dziećmi niepełnosprawnymi 
Usługi dla młodzieży 
Programy dla osób pracujących z młodzieżą 



 

 

38 

Nie należy tutaj klasyfikować:  

Kształcenia przedszkolnego, które należy włączyć do nazwy 0112 Kształcenie nauczycieli 
nauczania przedszkolnego. 

Opieki zdrowotnej nad dziećmi, która powinna być klasyfikowana do nazwy 0913 
Pielęgniarstwo i położnictwo. 

0923  Nazwa - Praca socjalna i doradztwo  

Praca socjalna i doradztwo to kształcenie w zakresie potrzeb zdrowotnych społeczności, 
określonych grup społecznych i jednostek oraz na temat odpowiednich sposobów spełniania 
tych potrzeb. Nacisk położony jest na pomoc społeczną z uwzględnieniem społecznych 
polityk i praktyk.  

Programy i kwalifikacje z następującą dominującą tematyką są sklasyfikowane tutaj: 

Doradztwo dotyczące nadużywania alkoholu i narkotyków 
Alkohol, tytoń, narkotyki (wiedza) 
Wsparcie w sytuacjach kryzysowych 
Doradztwo rodzinne i dla małżeństw 
Mobbing i maltretowanie (wiedza) 
Szkolenia dla pracujących z osobami  przebywającymi na zwolnieniach warunkowych 
Szkolenia dla kuratorów sądowych 
Polityka społeczna 
Praktyka społeczna 
Teoria społeczna (stosowana) 
Praca społeczna (pomoc) 
Doradztwo zawodowe 
Wskazówki zawodowe 

Nie należy tutaj klasyfikować:  

Socjologii społecznej, którą należy włączyć do nazwy 0314 Socjologia i kulturoznawstwo. 

Nauk łączących opiekę zdrowotną i opiekę społeczną (np. dla osób starszych), które 
powinny być zawarte w nazwie 0913 Pielęgniarstwo i położnictwo. 

098 Podgrupa interdyscyplinarnych programów i kwalifikacji obejmujących 
zdrowie i opiekę społeczną 

0988 Nazwa - Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje obejmujące zdrowie i 
opiekę społeczną 

Interdyscyplinarne lub szerokie programy i kwalifikacje, w których najwięcej zamierzonego 
czasu kształcenia jest poświęcone na zdrowie i opiekę społeczną są sklasyfikowane tutaj. 
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10 GRUPA - USŁUGI 

101 Podgrupa usług dla ludności 

1011 Nazwa - Usługi domowe  

Usługi domowe to kształcenie w zakresie świadczenia różnych usług domowych, takich jak 
czynności porządkowe, sprzątanie, pranie, szycie itp.  

Programy i kwalifikacje z następującą dominującą tematyką są sklasyfikowane tutaj: 

Pracownicy zajmujący się utrzymaniem czystości, utrzymywaniem domu i usługami domowymi 
Czyszczenie kominów 
Sprzątanie 
Gotowanie (w domu) 
Prowadzenie gospodarstwa domowego 
Czyszczenie na sucho 
Usługi pogrzebowe  
Ekonomia w gospodarstwie domowym 
Pranie 
Robótki (w domu) 
Szycie (w domu) 
Czyszczenie okien 

Do nazwy tej należy włączyć: 

Sprzątanie znajduje się tutaj, nawet jeżeli nacisk położony jest na sprzątanie szkół, szpitali, 
fabryk itp. 

Nie należy tutaj klasyfikować:  

Utrzymywania budynków, które należy włączyć do nazwy 0732 Budownictwo i inżynieria 
lądowa i wodna. 

1012 Nazwa – Pielęgnacja włosów i urody  

Pielęgnacja włosów i urody to kształcenie w zakresie dbaniu o włosy i ciało celem ich 
upiększania.  

Programy i kwalifikacje z następującą dominującą tematyką są sklasyfikowane tutaj: 

Fryzjerstwo męskie 
Zabiegi dla urody 
Kosmetologia (makijaż) 
Fitness i kontrola wagi 
Fryzjerstwo damskie 
Manicure 
Pedicure 

1013 Nazwa - Hotele, restauracje i katering  

Hotele, restauracje i katering to kształcenie w zakresie zapewniania żywności, napojów, 
noclegów i innych usług w hotelach oraz restauracjach.  

Programy i kwalifikacje z następującą dominującą tematyką są sklasyfikowane tutaj: 

Katering 
Gotowanie (w restauracjach i hotelach) 
Przygotowywanie żywności typu fast food 
Podawanie żywności 
Usługi hotelarskie 
Nauka o hotelach i restauracjach 
Szkolenia dla recepcjonistów w hotelach 
Usługi hotelarskie 
Praca i obsługa przy barze 
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Nie należy tutaj klasyfikować:  

Nauki o przetwarzaniu żywności (przemysłowym), którą należy przypisać do nazwy 0721 
Przetwórstwo żywności.  

Szkoleń dla osób pracujących w recepcji (ogólnych), które należy włączyć do nazwy 0415 
Prace sekretarskie i biurowe. 

1014 Nazwa - Sport 

Sport to kształcenie w zakresie technik i umiejętności w dyscyplinach sportowych. 

Programy i kwalifikacje z następującą dominującą tematyką są sklasyfikowane tutaj: 

Trenerstwo sportowe 
Techniki i umiejętności w danej dyscyplinie sportowej 
Szkolenia dla sędziów i innych funkcjonariuszy zajmujących się sportem 

Do nazwy tej należy włączyć: 

Dżokejstwo. 

Grę w szachy. 

Nie należy tutaj klasyfikować:  

Kształcenia nauczycieli szkolnych wychowania fizycznego, które powinno być włączone do 
nazwy 0114  Kształcenie nauczycieli ze specjalizacją tematyczną. 

Usług fitness, które należy klasyfikować do nazwy 1012 Pielęgnacja włosów i urody.  

1015 Nazwa - Turystyka i wypoczynek 

Turystyka to kształcenie w zakresie marketingu i reklamy turystycznych celów podróży 
i wydarzeń. Obejmuje ono naukę o wydawaniu biletów i rezerwacjach. Wypoczynek to 
kształcenie w zakresie czynności rekreacyjnych i wypoczynkowych dla jednostek i grup.  

Programy i kwalifikacje z następującą dominującą tematyką są sklasyfikowane tutaj: 

Alpinizm (wspinaczka z liną) 
Szkolenia dla personelu naziemnego (lotnisko) 
Szkolenie przewodników, oprowadzanie wycieczek 
Rekreacja, wypoczynek, przygoda 
Przemysł turystyczny 
Usługi dla agencji turystycznych 
Podróże i turystyka 
Usługi związane z podróżowaniem 

Do nazwy tej należy włączyć: 

Podstawowe szkolenia z zakresu traktowania turystów. 

Nie należy tutaj klasyfikować:  

Czynności rekreacyjnych i wypoczynkowych dla dzieci w wieku szkolnym, które należy 
zaklasyfikować do nazwy 0922 Usługi związane z opieką nad dziećmi i młodzieżą. 

102 Podgrupa higieny i bezpieczeństwa pracy 

1021 Nazwa - Higiena publiczna  

Higiena publiczna to kształcenie w zakresie usług dla społeczności dotyczących kwestii, 
które wpływają na zdrowie publiczne, takich jak standardy sanitarne w żywności, 
zaopatrzenie w wodę, odprowadzanie ścieków oraz sprzątanie śmieci i czyszczenie ulic.  

Programy i kwalifikacje z następującą dominującą tematyką są sklasyfikowane tutaj: 

Higiena, społeczność 
Standardy sanitarne 
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Zbieranie odpadów 
Utylizacja odpadów/ścieków 
Czyszczenie ulic 
Zaopatrzenie w wodę (usługa) 
Gospodarka odpadami 

1022  Nazwa - Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Bezpieczeństwo i higiena pracy to nauka o rozpoznawaniu, ocenianiu i kontrolowaniu 
czynników środowiskowych związanych z miejscem pracy.  

Programy i kwalifikacje z następującą dominującą tematyką są sklasyfikowane tutaj: 

Ergonomia (bezpieczeństwo i higiena pracy) 
Zdrowie i bezpieczeństwo w miejscu pracy 
Pomoc przemysłowa 
Ochrona pracy 
Bezpieczeństwo pracy 
Pomoc w pracy (bezpieczeństwo) 
Higiena pracy i higiena przemysłowa 
Bezpieczeństwo pracy 
Zarządzanie stresem 
Środowisko pracy 

Nie należy tutaj klasyfikować:  

Rehabilitacji zawodowej i terapii zajęciowej, które należy włączyć do nazwy 0915 Terapia 
i rehabilitacja.  

Kształcenia w zakresie prawa pracy, które należy klasyfikować do nazwy 0421 Prawo. 

Nauk o ergonomii, jeżeli nacisk jest położony na aspekty techniczne, wówczas należy ją 
klasyfikować do podgrupy 071inżynieryjno - technicznej. 

103 Podgrupa ochrony i bezpieczeństwa 

1031 Nazwa - Wojsko i obronność  

Wojsko i obronność to kształcenie w zakresie usług dla społeczności związanych z wojną 
i obronnością, mających na celu zapewnienie szkolenia z zasad i praktyk związanych 
z wojskowością.  

Programy i kwalifikacje z następującą dominującą tematyką są sklasyfikowane tutaj: 

Szkolenia dla sił powietrznych  
Szkolenia dla armii 
Nauki o obronności 
Nauki o wojskowości 
Szkolenia dla marynarki wojennej  
Teoria wojenna 

Nie należy tutaj klasyfikować:  

Szkoleń, programów pozawojskowych, w których uczestniczy personel, wojskowy powinny 
być one klasyfikowane zgodnie dominującą tematyką szkolenia, programu. 

1032 Nazwa - Ochrona osób i mienia 

Ochrona osób i mienia to kształcenie w zakresie usług dla społeczności dotyczących 
ochrony osób i mienia. Dotyczy ono między innymi pracy policji, bezpieczeństwa 
publicznego i ochrony przeciwpożarowej.  

Programy i kwalifikacje z następującą dominującą tematyką są sklasyfikowane tutaj: 

Bezpieczeństwo cywilne 
Programy celne 
Ochrona przeciwpożarowa 
Technologia przeciwpożarowa 
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Ratownictwo 
Praca policji 
Nauka o utrzymywaniu porządku 
Praca w więzieniach 
Bezpieczeństwo publiczne 
Usługi ochrony i zapobiegania stratom 
Ochrona fizyczna 

Nie należy tutaj klasyfikować:  

Nauk o prawie, które należy włączyć do nazwy 0421 Prawo. 

Kryminologii, którą należy klasyfikować do nazwy 0314 Socjologia i kulturoznawstwo. 

104 Podgrupa usług transportowych 

1041 Nazwa - Transport 

Transport to kształcenie w zakresie obsługi, nawigacji i kierowania okrętami, pociągami, 
samolotami i innymi środkami transportu.  

Programy i kwalifikacje z następującą dominującą tematyką są sklasyfikowane tutaj: 

Obsługa samolotów 
Kontrola ruchu powietrznego 
Bezpieczeństwo ruchu powietrznego 
Szkolenia dla personelu pokładowego 
Komunikacja (powietrzna, kolejowa, drogowa itd.) 
Kierowanie dźwigami i ciężarówkami 
Programy jazdy 
Latanie i nawigacja 
Technologie nawigacji 
Usługi pocztowe 
Działanie kolei 
Działanie drogowych pojazdów silnikowych 
Działanie okrętów 
Spedycja 
Nauka o transporcie 

Nie należy tutaj klasyfikować:  

Programów dotyczących usług sieci telefonicznych, które powinny być włączone do nazwy 
0714 Elektronika i automatyka.  

Programów dotyczących obsługi centrali telefonicznych, które powinny być włączone do 
nazwy 0415 Prace sekretarskie i biurowe.    

108 Podgrupa interdyscyplinarnych programów i kwalifikacji obejmujących 
usługi 

1088 Nazwa - Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje obejmujące usługi 

Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje, w których najwięcej zamierzonego czasu 
kształcenia jest poświęcone na usługi są sklasyfikowane tutaj. 
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Załącznik Nr 1: Agregaty kierunków kształcenia ISCED (ISCED-F 
2013):  
Pełna lista możliwych kodów 

Grupy Podgrupy Nazwy 

00 Grupa - 
Programy ogólne 

000 Podgrupa programów i kwalifikacji 
ogólnych nieokreślonych dalej 

0000 Programy i kwalifikacje ogólne 
nieokreślone dalej 

001 Podgrupa programów i kwalifikacji 
podstawowych 

0011 Podstawowe programy i kwalifikacje  

002 Podgrupa umiejętności czytania, 
pisania i liczenia 

0021 Umiejętność czytania, pisania i liczenia 

003 Podgrupa rozwoju umiejętności 
osobowościowych  

0031 Rozwój umiejętności osobowościowych 

009 Podgrupa programów i kwalifikacji 
ogólnych gdzie indziej 
niesklasyfikowanych 

0099 Programy i kwalifikacje ogólne, gdzie 
indziej niesklasyfikowane 

01 Grupa - 
Kształcenie 

011 Podgrupa pedagogiczna 

 
0110 Kształcenie nieokreślone dalej 
0111 Kształcenie 
0112 Kształcenie nauczycieli nauczania 
przedszkolnego 
0113 Kształcenie nauczycieli bez 
specjalizacji tematycznej 
0114 Kształcenie nauczycieli ze specjalizacją 
tematyczną  

0119 Kształcenie gdzie indziej 
niesklasyfikowane 

018 Podgrupa interdyscyplinarnych 
programów i kwalifikacji związanych z 
edukacją 

0188 Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje 
związane z edukacją 

02 Grupa - Nauki 
humanistyczne i 
sztuka 

020 Podgrupa programów i kwalifikacji 
związanych ze sztuką i przedmiotami 
humanistycznymi nieokreślonymi dalej 

0200 Programy i kwalifikacje związane ze sztuką 
i przedmiotami humanistycznymi nieokreślone 
dalej 

021 Podgrupa artystyczna 0210 Programy i kwalifikacje związane ze sztuką 
nieokreślone dalej  
0211 Techniki audiowizualne i produkcja 
mediów 
0212 Moda, wystrój wnętrz i projektowanie 
przemysłowe 
0213 Sztuki plastyczne 
0214 Rękodzieło 
0215 Muzyka i sztuki sceniczne 

0219 Programy i kwalifikacje związane ze sztuką 
gdzie indziej niesklasyfikowane  

022 Podgrupa humanistyczna (z 
wyłączeniem języków) 

0220 Przedmioty humanistyczne 
(z wyłączeniem języków) nie określone dalej  
0221 Religia i teologia 
0222 Historia i archeologia  
0223 Filozofia i etyka 

0229 Przedmioty humanistyczne (z wyłączeniem 
języków) gdzie indziej niesklasyfikowane 

023 Podgrupa językowa 0230 Języki nie określone dalej  
0231 Nauka języków 
0232 Literatura i językoznawstwo 
(lingwistyka) 

0239 Programy i kwalifikacje związane z 
językami gdzie indziej niesklasyfikowane 

028 Podgrupa interdyscyplinarnych 
programów i kwalifikacji związanych ze 
sztuką i przedmiotami humanistycznymi 

0288 Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje 
obejmujące sztuki i przedmioty humanistyczne 

029 Podgrupa  programów i kwalifikacji 
związanych ze sztuką i przedmiotami 
humanistycznymi gdzie indziej 
niesklasyfikowanymi 

0299 Programy i kwalifikacje związane ze sztuką 
i przedmiotami humanistycznymi  gdzie indziej 
niesklasyfikowane 
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Grupy Podgrupy Nazwy 

03 Grupa - Nauki 
społeczne, 
dziennikarstwo i 
informacja 

030 Podgrupa nauk społecznych, 
dziennikarstwa i informacji nieokreślonych 
dalej 

0300 Nauki społeczne, dziennikarstwo i 
informacja nieokreślone dalej 

031 Podgrupa społeczna  0310 Nauki społeczne nieokreślone 
dalej 
0311 Ekonomia 
0312 Politologia i wiedza o 
społeczeństwie  
0313 Psychologia 
0314 Socjologia i kulturoznawstwo 

0319 Programy i kwalifikacje związane 
z naukami społecznymi, gdzie indziej 
niesklasyfikowane 

032 Podgrupa dziennikarstwa i informacji 0320 Dziennikarstwo i informacja 
naukowa nieokreślone dalej  
0321 Dziennikarstwo 
0322 Bibliotekoznawstwo, informacja 
naukowa i archiwistyka 

0329 Dziennikarstwo i informacja 
naukowa gdzie indziej 
niesklasyfikowane 

038 Podgrupa interdyscyplinarnych 
programów i kwalifikacji związanych z 
naukami społecznymi, dziennikarstwem i 
informacją 

0388 Interdyscyplinarne programy i 
kwalifikacje związane z naukami 
społecznymi, dziennikarstwem i 
informacją  

039 Podgrupa nauk społecznych, 
dziennikarstwa i informacji gdzie indziej 
niesklasyfikowanych 

0399 Nauki społeczne, dziennikarstwo i 
informacja gdzie indziej 
niesklasyfikowane 

04 Grupa - 
Biznes, 
administracja i 
prawo 

040 Podgrupa biznesu, administracji i prawa 
nieokreślonych dalej 

0400 Biznes, administracja i prawo 
nieokreślone dalej 

041 Podgrupa biznesu i administracji 0410 Biznes i administracja nie 
określone dalej  
0411 Rachunkowość i podatki 
0412 Finanse, bankowość i 
ubezpieczenia 
0413 Zarządzanie i administracja 
0414 Marketing i reklama 
0415 Prace sekretarskie i biurowe 
0416 Sprzedaż hurtowa i detaliczna 
0417 Umiejętności związane z 
miejscem pracy 

0419 Programy i kwalifikacje związane 
z prowadzeniem działalności 
gospodarczej i administracją gdzie 
indziej niesklasyfikowane 

042 Podgrupa prawna 0421 Prawo 

048 Podgrupa interdyscyplinarnych 
programów i kwalifikacji związanych z 
prowadzeniem działalności gospodarczej, 
administracją i prawem 

0488 Interdyscyplinarne programy i 
kwalifikacje związane z prowadzeniem 
działalności gospodarczej, 
administracją i prawem 

049 Podgrupa programów i kwalifikacji 
związanych z prowadzeniem działalności 
gospodarczej, administracją i prawem gdzie 
indziej niesklasyfikowanych 

0499 Programy i kwalifikacje 
obejmujące prowadzenie działalności 
gospodarczej, administrację i prawo 
gdzie indziej niesklasyfikowane 
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Grupy Podgrupy Nazwy 

05 Grupa - Nauki 
przyrodnicze, 
matematyka i 
statystyka 

050 Podgrupa nauk przyrodniczych, 
matematyki i statystyki nieokreślonych dalej 

0500 Nauki przyrodnicze, matematyka i 
statystyka nieokreślone dalej 

051 Podgrupa biologiczna  
 
 

0510 Nauki biologiczne i powiązane 
nieokreślone dalej 
0511 Biologia 
0512 Biochemia 

0519 Programy i kwalifikacje związane 
z biologią i naukami pokrewnymi gdzie 
indziej niesklasyfikowane 

052 Podgrupa nauk o środowisku 0520 Nauki o środowisku nieokreślone 
dalej 
0521 Ekologia i ochrona środowiska 
0522 Środowisko naturalne i 
przyroda 

0529 Programy i kwalifikacje związane 
ze środowiskiem gdzie indziej 
niesklasyfikowane 

053 Podgrupa fizyczna 0530 Nauki fizyczne nieokreślone dalej 
0531 Chemia 
0532 Nauki o Ziemi 
0533 Fizyka 

0539 Programy i kwalifikacje związane 
z naukami fizycznymi gdzie indziej 
niesklasyfikowane 

054 Podgrupa matematyczna i 
statystyczna 

0540 Matematyka i statystyka 
nieokreślone dalej 
0541 Matematyka 
0542 Statystyka 

058 Podgrupa interdyscyplinarnych 
programów i kwalifikacji obejmujących nauki 
przyrodnicze, matematykę i statystykę 

0588 Interdyscyplinarne programy i 
kwalifikacje obejmujące nauki 
przyrodnicze, matematykę i statystykę 

059 Podgrupa nauk przyrodniczych, 
matematyki i statystyki gdzie indziej 
niesklasyfikowanych 

0599 Nauki przyrodnicze, matematyka i 
statystyka gdzie indziej 
niesklasyfikowane 

06 Grupa  - 
Technologie 
teleinformacyjne 

 
  

061 Podgrupa technologii 
teleinformacyjnych 

 
  

0610 Technologie teleinformacyjne 
nieokreślone dalej 
0611Obsługa i użytkowanie 
komputerów 
0612 Projektowanie i 
administrowanie baz danych i sieci 
0613 Tworzenie i analiza 
oprogramowania i aplikacji 

0619 Technologie teleinformacyjne 
gdzie indziej niesklasyfikowane 

068 Podgrupa interdyscyplinarnych 
programów i kwalifikacji obejmujących 
technologie informacyjno-komunikacyjne 

0688 Interdyscyplinarne programy i 
kwalifikacje obejmujące technologie 
informacyjno-komunikacyjne 
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Grupy Podgrupy Nazwy 

07 Grupa – 
Technika, 
przemysł, 
budownictwo 
 

 

070 Podgrupa techniki, przemysłu i 
budownictwa nieokreślonych dalej 

0700 Technika, przemysł i budownictwo 
nieokreślone dalej 

071 Podgrupa inżynieryjno-techniczna 

 
 

0710 Inżynieria i zawody inżynieryjne 
nieokreślone dalej 
0711 Inżynieria chemiczna i 
procesowa 
0712 Technologie związane z 
ochroną środowiska 
0713 Elektryczność i energia 
0714 Elektronika i automatyka 
0715 Mechanika i metalurgia 
0716 Pojazdy samochodowe, statki i 
samoloty 

0719 Inżynieria i zawody inżynierskie 
gdzie indziej niesklasyfikowane 

072 Podgrupa produkcji i przetwórstwa 0720 Produkcja i przetwórstwo 
nieokreślone dalej  
0721 Przetwórstwo żywności 
0722 Surowce (szkło, papier, 
tworzywo sztuczne i drewno) 
0723 Tekstylia (odzież, obuwie i 
wyroby skórzane) 
0724 Górnictwo i wydobycie 

0729 Programy i kwalifikacje związane 
z przetwórstwem przemysłowym gdzie 
indziej niesklasyfikowane 

073 Podgrupa architektury i budownictwa 0730 Architektura i budownictwo 
nieokreślone dalej 
0731 Architektura i planowanie 
przestrzenne 
0732 Budownictwo i inżynieria 
lądowa i wodna 

078 Podgrupa interdyscyplinarnych 
programów i kwalifikacji obejmujących 
technikę, przemysł i budownictwo 

0788 Interdyscyplinarne programy i 
kwalifikacje obejmujące technikę, 
przemysł i budownictwo 

079 Podgrupa techniki, przemysłu i 
budownictwa gdzie indziej 
niesklasyfikowanych 

0799 Technika, przemysł i budownictwo 
gdzie indziej niesklasyfikowane 

08 Grupa - 
Rolnictwo 
 
 

080 Rolnictwo, leśnictwo, rybołówstwo i 
weterynaria nieokreślone dalej 

0800 Rolnictwo, leśnictwo, rybołówstwo 
i weterynaria nieokreślone dalej 

081 Podgrupa rolnicza 

 
0810 Rolnictwo nieokreślone dalej 
0811 Produkcja roślinna i zwierzęca 
0812 Ogrodnictwo 

0819 Programy i kwalifikacje związane 
z rolnictwem gdzie indziej 
niesklasyfikowane 

082 Podgrupa leśna 0821 Leśnictwo 

083 Podgrupa rybactwa 0831 Rybactwo 

084 Podgrupa weterynaryjna 0841 Weterynaria 

088 Podgrupa interdyscyplinarnych 
programów i kwalifikacji obejmujących 
rolnictwo, leśnictwo, rybactwo i weterynarię 

0888 Interdyscyplinarne programy i 
kwalifikacje obejmujące rolnictwo, 
leśnictwo, rybactwo i weterynarię 

089 Podgrupa rolnictwa, leśnictwa, rybactwa 
i weterynaria gdzie indziej 
niesklasyfikowanych 

0899 Rolnictwo, leśnictwo, rybactwo i 
weterynaria gdzie indziej 
niesklasyfikowane 
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Grupy Podgrupy Nazwy 

09 Grupa - 
Zdrowie i opieka 
społeczna 

090 Podgrupa zdrowia i opieki społecznej 
nieokreślonych dalej 

0900 Zdrowie i opieka społeczna nieokreślone 
dalej 

091 Podgrupa medyczna 

 
 

0910 Zdrowie nieokreślone dalej 
0911 Stomatologia 
0912 Medycyna 
0913 Pielęgniarstwo i położnictwo 
0914 Technologie związane z diagnostyką i 
leczeniem 
0915 Terapia i rehabilitacja 
0916 Farmacja 
0917 Medycyna i terapia tradycyjna oraz 
komplementarna 

0919 Zdrowie gdzie indziej niesklasyfikowane 

092 Podgrupa opieki społecznej 0920 Opieka społeczna nieokreślona dalej 
0921 Opieka nad osobami starszymi i 
dorosłymi niepełnosprawnymi  
0922 Usługi związane z opieką nad dziećmi 
i młodzieżą 
0923 Praca socjalna i doradztwo 

0929 Opieka społeczna gdzie indziej 
niesklasyfikowana 

098 Podgrupa interdyscyplinarnych 
programów i kwalifikacji obejmujących 
zdrowie i opiekę społeczną 

0988 Interdyscyplinarne programy i 
kwalifikacje obejmujące zdrowie i opiekę 
społeczną 

099 Podgrupa zdrowie i opieka 
społeczna gdzie indziej 
niesklasyfikowane 

0999 Zdrowie i opieka społeczna gdzie indziej 
niesklasyfikowane 

10 Grupa - 
Usługi 

100 Podgrupa usług nieokreślonych dalej 1000 Usługi nieokreślone dalej 

101 Podgrupa usług dla ludności 

 
 

1010 Usługi dla ludności nieokreślone dalej 
1011 Usługi domowe 
1012 Pielęgnacja włosów i urody 
1013 Hotele, restauracje i katering  
1014 Sport 
1015 Turystyka i wypoczynek 

1019 Programy i kwalifikacje związane z usługi 
dla ludności gdzie indziej niesklasyfikowane 

102 Podgrupa higieny i 
bezpieczeństwa pracy  

 
 

1020 Usługi higieny i bezpieczeństwa pracy 
nieokreślone dalej  
1021 Higiena publiczna 
1022 Bezpieczeństwo i higiena pracy 

1029 Programy i kwalifikacje związane z 
usługami w zakresie higieny i bezpieczeństwa 
pracy  

103 Podgrupa ochrony i 
bezpieczeństwa 

 
 

1030 Ochrona i bezpieczeństwo nieokreślone 
dalej  
1031 Wojsko i obronność 
1032 Ochrona osób i mienia 

1039 Programy i kwalifikacje związane z 
ochroną i bezpieczeństwem gdzie indziej 
niesklasyfikowane 

104 Podgrupa usług transportowych 1041 Transport 

108 Podgrupa interdyscyplinarnych 
programów i kwalifikacji obejmujących 
usługi 

1088 Interdyscyplinarne programy i 
kwalifikacje obejmujące usługi 

109 Podgrupa usług gdzie indziej 
niesklasyfikowanych 

1099 Usługi gdzie indziej niesklasyfikowane 

99 Grupa - 
Obszar nieznany 

999 Podgrupa obszar nieznany 9999 Obszar nieznany 
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