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Netzwerk „Integration durch Qualifizierung (IQ)“ 

Dzień informacyjny we Frankfurcie nad Odrą dla obywateli Polski:  

Uznawalność wykształcenia zawodowego zdobytego za granicą 

Organizowany 18 czerwca 2013 we Frankfurcie nad Odrą wspólny dzień informacyjny sieci 
Netzwerk IQ Brandenburg, Punktu Poradnictwa na Temat Uznawalności Kwalifikacji i projektu 
„EUROJOB-Viadrina“  

Już rok temu weszła w życie Ustawa o uznawalności kwalifikacji, która reguluje możliwość uznania 

wykształcenia zawodowego zdobytego za granicą. Z ustawą tą związane jest prawo przedstawicieli 

wszystkich grup imigracyjnych w Niemczech do przeprowadzenia postępowania w sprawie uznania 

wykształcenia zawodowego zdobytego za granicą. 

Dnia 18 czerwca 2013 odbędzie się we Frankfurcie nad Odrą wspólny dzień informacyjny, 

organizowany przez sieć Netzwerk IQ Brandenburg, działający w jej ramach Punkt Poradnictwa na 

Temat Uznawalności Kwalifikacji oraz projekt EURUJOB-Viadrina realizowany przez IHK-

Projektgesellschaft i WZDZ w Gorzowie Wlkp. na temat „Uznawalność wykształcenia zawodowego 

zdobytego za granicą”. 

Dzień rozpocznie się o godzinie 13.00 otwartą imprezą informacyjną na temat „Uznawalność 

wykształcenia zawodowego zdobytego za granicą”. W jej ramach przedstawiona zostanie nie tylko 

Ustawa o uznawalności kwalifikacji, ale również informacje, w jaki sposób złożyć wniosek o uznanie 

kwalifikacji oraz jakie możliwości oferuje nowa ustawa.  

W godzinach od 13.30 do 16.30 będziecie Państwo mieli możliwość odbycia indywidualnych rozmów 

doradczych z panią Julią Lexow-Kapp z Punktu Poradnictwa na Temat Uznawalności Kwalifikacji sieci 

Netzwerk IQ Brandenburg.  

Cała impreza prowadzona zostanie w obu językach – niemieckim i polskim. Również rozmowy 

indywidualne przeprowadzane będą z pomocą tłumacza.  

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń i ewentualnych pytań do dnia 07.06.2013 na adres: 

julia.lexow-kapp@masf.brandenburg.de  

Miejsce: IHK Bildungszentrum (Sala 402) 

Puschkinstraße 12b  

15236 Frankfurt   

Termin:  18.06.13 w godzinach od 13.00 do 16.30. 

Udział w imprezie jest bezpłatny. 

Sieć IQ Netzwerk Brandenburg jest częścią federalnego programu wsparcia „Integracja dzięki kwalifikacjom” 

(niem. Integration durch Qualifizierung, w skrócie IQ), który jest finansowany ze środków Federalnego 

Ministerstwa Pracy i Spraw Socjalnych, Federalnego Ministerstwa Szkolnictwa i Badań Naukowych oraz 

Federalnej Agencji ds. Pracy. Strona internetowa programu: www.brandenburg.netzwerk-iq.de 


