
Wprowadzenie do zagadnień
ponadgimnazjalnego kształcenia i
szkolenia

Czym jest ponadgimnazjalne kształcenie i szkolenie?

Co masz do wyboru?

Czego nauczysz się w ramach poszczególnych programów kształcenia?

Zapoznaj się z poszczególnymi opcjami, jakie masz do wyboru, i z obowiązującymi

zasadami. Zdobyta w ten sposób wiedza może ułatwić Ci wybór programu

ponadgimnazjalnego kształcenia i szkolenia.

Czym jest ponadgimnazjalne
kształcenie i szkolenie?

Pomyślnie ukończywszy dziesiąty rok obowiązkowej edukacji, możesz podjąć
ponadgimnazjalne kształcenie i szkolenie.

O przyjęcie do programu ponadgimnazjalnego kształcenia i szkolenia musisz

ubiegać się osobiście.

W podaniu wskazujesz trzy wybrane programy kształcenia.

Przyznane zostaje Ci miejsce w jednym z trzech najbardziej pożądanych programów

kształcenia.

https://www.vilbli.no/nb/pl/no


Który program kształcenia wybrać?
W ramach kształcenia ponadgimnazjalnego do wyboru dostępnych jest ogółem 15

różnych programów kształcenia. Poszczególne programy kształcenia obejmują
nauczanie w różnych dziedzinach, takich jak sport i wychowanie �zyczne, elektryka i

elektronika czy rolnictwo, rybołówstwo i leśnictwo. Musisz stwierdzić, które programy

kształcenia najlepiej odpowiadają Tobie i Twoim zainteresowaniom.

Kształcenie ogólne czy szkolenie zawodowe? 

Rozróżniamy programy kształcenia ogólnego i programy szkolenia zawodowego.

Widzisz siebie na dalszych studiach na uniwersytecie lub w szkole wyższej?

Kształcenie ogólne przygotuje Cię do studiów wyższych. Dostępnych jest 5

programów kształcenia ogólnego.

A może w ramach edukacji ponadgimnazjalnej pragniesz zdobyć zawód? Szkolenie

zawodowe daje kwali�kacje, które pozwolą Ci rozpocząć karierę zawodową.

Dostępnych jest 10 programów takiego szkolenia.

Wybierając szkolenie zawodowe, staniesz także przed możliwością zdobycia

dodatkowego wykształcenia i uzyskania uprawnienia do ubiegania się o przyjęcie na

studia po pomyślnym ukończeniu szkolenia i kształcenia zawodowego. 

Nie masz przekonania do tego, co chcesz wybrać?

Porozmawiaj ze szkolnym pedagogiem o tym, które programy kształcenia

najbardziej odpowiadają Tobie.

W internecie dostępnych jest wiele narzędzi, za pomocą których możesz zbadać
swoje zainteresowania. Wypróbuj na przykład quiz „W czym się odnajdziesz?” –

składające się nań pytania znajdziesz w witrynie vilbli.no. Wynik tego quizu wskaże Ci

programy kształcenia, z którymi możesz zechcieć zapoznać się bliżej.

Różnorodne możliwości stwarzane
przez 15 programów kształcenia

5 programów kształcenia ogólnego
Kształcenie ogólne skierowane jest do uczniów pragnących podjąć studia wyższe – z

myślą o zostaniu na przykład nauczycielem, pielęgniarką czy prawnikiem.

https://www.vilbli.no/?tid=v2023&side=1.0


Do wyboru jest 5 programów kształcenia ogólnego.

Większość przedmiotów nauczanych w ramach kształcenia ogólnego ma charakter

typowo teoretyczny: to między innymi norweski, matematyka, socjologia, historia,

nauki przyrodnicze i języki obce.

Do tego dochodzą przedmioty właściwe realizowanemu programowi kształcenia: na

przykład muzyka, dyscypliny sportowe, architektura lub �zyka.

Pomyślnie kończąc trzyletnią edukację w szkole, uzyskujesz świadectwo

uprawniające Cię do ubiegania się o przyjęcie na uczelnię.

Takie świadectwo jest wymagane w rekrutacji na studia wyższe na uniwersytecie lub

w szkole wyższej.

Więcej informacji na temat dostępnych do wyboru programów kształcenia znajdziesz

na podstronach, do których prowadzą poniższe łącza.

Sport i wychowanie �zyczne

Sztuka, wzornictwo i architektura

Media i komunikacja

Muzyka, taniec i teatr

Specjalizacja pod kątem studiów

Media i komunikacja

Zakres przedmiotowy nauki
tekstowe, dźwiękowe i obrazowe techniki narracyjne

wiedza na temat wpływu mediów, historii mediów oraz dziennikarstwa

kształtowanie komunikatu, ekspresji, układu

wykorzystywanie formy, barwy i oświetlenia jako środków

rozwój umiejętności posługiwania się narzędziami komputerowymi

zagadnienia teoretyczne

Oczekiwania wobec Ciebie

https://www.vilbli.no/?tid=v2023&program=v.id&side=1.0
https://www.vilbli.no/?tid=v2023&program=v.kd&side=1.0
https://www.vilbli.no/?tid=v2023&program=v.me&side=1.0
https://www.vilbli.no/?tid=v2023&program=v.md&side=1.0
https://www.vilbli.no/?tid=v2023&program=v.st&side=1.0


duża zdolność do wyrażania się w mowie i piśmie

zmysł estetyczny i poprawne widzenie barwne

zainteresowanie technologiami informatycznymi oraz mediami cyfrowymi

Rezultat
uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na uczelnię oraz ewentualne podjęcie

studiów

Potencjalne zawody po zdobyciu wyższego
wykształcenia

dziennikarz, copywriter, twórca treści

projektant stron internetowych, interakcji, gier

akustyk, producent dźwiękowy, �lmowy

doradca ds. komunikacji, konsultant mediowy, społecznościowy 

Możesz także podjąć kształcenie pod kątem innych zawodów, bowiem uprawnienie

do ubiegania się o przyjęcie na uczelnię jest honorowane przez większość kierunków

studiów w szkołach wyższych i na uniwersytetach.

Potencjalne miejsca pracy
prasa

agencje reklamowe, komunikacyjne

przedsiębiorstwa produkcyjne, mediowe

przedsiębiorstwa publiczne

Dopuszczenie do szkolnictwa wyższego
Uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na uczelnię pozwala aplikować na większość
kierunków studiów w szkołach wyższych i na uniwersytetach. Na niektórych kierunkach

studiów mogą przy tym obowiązywać pewne szczególne wymogi rekrutacyjne, o

których mowa poniżej.

Egzaminy wstępne: Przyjęcie na niektóre kierunki studiów uzależnione jest od

wyników praktycznego egzaminu wstępnego. Do takich studiów należą kierunki

artystyczne i sportowe.

Wymagane przedmioty ścisłe: Przyjęcie na niektóre kierunki studiów uzależnione

jest od zaliczenia określonych przedmiotów ścisłych. Do takich studiów należą
kierunki inżynierskie, z zakresu nauk ścisłych i medyczne. Wymogi rekrutacyjne szkół
wyższych i uniwersytetów znajdziesz na stronie internetowej samordnaopptak.no. W

niektórych programach kształcenia kłopotliwe jest wygospodarowanie czasu

zajęciowego wymaganego do zrealizowania wszystkich pożądanych przedmiotów.

Największe szanse na podjęcie potrzebnych przedmiotów ścisłych stwarza wybór

http://www.samordnaopptak.no/info/


specjalizacji pod kątem studiów z naukami przyrodniczymi i matematyką na

poziomach Vg2 i Vg3.

Muzyka, taniec i teatr

Wybór specjalizacji:
taniec

teatr

muzyka

Zakres przedmiotowy nauki
Zależnie od wyboru przedmiotów:

wykonawstwo muzyki – solowe i zespołowe

ekspresja w tańcu, techniki taneczne, choreogra�a

techniki aktorskie, reżyseria, produkcja teatralna

dalszy rozwój zdolności twórczych

zagadnienia teoretyczne

Oczekiwania wobec Ciebie
Zależnie od specjalizacji: 

muzykalność, umiejętność śpiewu lub gry na instrumencie

opanowanie co najmniej jednego stylu tańca

zainteresowanie odgrywaniem ról i występowaniem na scenie

gotowość do poświęcania dużej ilości czasu na ćwiczenie – samodzielne i zespołowe,

zarówno w godzinach lekcyjnych, jak i poza nimi

kreatywność 

Maksymalnie połowa uczniów z poziomu Vg1 może zostać dopuszczona na

podstawie egzaminu lub udokumentowanych umiejętności. 

Rezultat
uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na uczelnię oraz ewentualne podjęcie

studiów

Potencjalne zawody po zdobyciu wyższego
wykształcenia

tancerz, choreograf, nauczyciel tańca

piosenkarz, nauczyciel muzyki, muzykoterapeuta

https://www.vilbli.no/?lan=8&tid=v2023&falang=-1&program=v.md&kurs=v.mdmdd1----_v.mddan2----_v.mddan3----&side=1.2
https://www.vilbli.no/?lan=8&tid=v2023&falang=-1&program=v.md&kurs=v.mdmdd1----_v.mddra2----_v.mddra3----&side=1.2
https://www.vilbli.no/?lan=8&tid=v2023&falang=-1&program=v.md&kurs=v.mdmdd1----_v.mdmus2----_v.mdmus3----&side=1.2


aktor, scenograf, dramaturg 

Możesz także podjąć kształcenie pod kątem innych zawodów, bowiem uprawnienie

do ubiegania się o przyjęcie na uczelnię jest honorowane przez większość kierunków

studiów w szkołach wyższych i na uniwersytetach.

Potencjalne miejsca pracy
teatry, teatry operowe

orkiestry, sale koncertowe, zespoły
domy opieki, szkoły

Dopuszczenie do szkolnictwa wyższego
Uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na uczelnię pozwala aplikować na większość
kierunków studiów w szkołach wyższych i na uniwersytetach. Na niektórych kierunkach

studiów mogą przy tym obowiązywać pewne szczególne wymogi rekrutacyjne, o

których mowa poniżej.

Egzaminy wstępne: Przyjęcie na niektóre kierunki studiów uzależnione jest od

wyników praktycznego egzaminu wstępnego. Do takich studiów należą kierunki

artystyczne i sportowe.

Wymagane przedmioty ścisłe: Przyjęcie na niektóre kierunki studiów uzależnione

jest od zaliczenia określonych przedmiotów ścisłych. Do takich studiów należą
kierunki inżynierskie, z zakresu nauk ścisłych i medyczne. Wymogi rekrutacyjne szkół
wyższych i uniwersytetów znajdziesz na stronie internetowej samordnaopptak.no. W

niektórych programach kształcenia kłopotliwe jest wygospodarowanie czasu

zajęciowego wymaganego do zrealizowania wszystkich pożądanych przedmiotów.

Największe szanse na podjęcie potrzebnych przedmiotów ścisłych stwarza wybór

specjalizacji pod kątem studiów z naukami przyrodniczymi i matematyką na

poziomach Vg2 i Vg3.

Specjalizacja pod kątem studiów

Wybór specjalizacji:
nauki przyrodnicze i matematyka

języki, nauki społeczne i ekonomia

Zakres przedmiotowy nauki
Zależnie od wyboru przedmiotów:

matematyka i nauki przyrodnicze

administracja i ekonomia

http://www.samordnaopptak.no/info/
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historia, polityka i psychologia

języki

inne zagadnienia teoretyczne

Oczekiwania wobec Ciebie
zainteresowanie pracą nad zagadnieniami teoretycznymi

zdolność do współpracy, usystematyzowany sposób działania, dyscyplina

zainteresowanie pisaniem lub liczeniem

zainteresowanie kwestiami kulturowymi i społecznymi

Rezultat
uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na uczelnię oraz ewentualne podjęcie

studiów

Potencjalne zawody po zdobyciu wyższego
wykształcenia

pielęgniarz, lekarz, weterynarz

inżynier, prawnik, ekonomista

nauczyciel, psycholog, członek kadry kierowniczej 

Możesz także podjąć kształcenie pod kątem innych zawodów, bowiem uprawnienie

do ubiegania się o przyjęcie na uczelnię jest honorowane przez większość kierunków

studiów w szkołach wyższych i na uniwersytetach.

Potencjalne miejsca pracy
szpitale, sądy, posterunki policji, urzędy miejskie

kancelarie prawne, biura porady prawnej, przedsiębiorstwa inżynierskie

przedszkola, szkoły, uczelnie

Dopuszczenie do szkolnictwa wyższego
Uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na uczelnię pozwala aplikować na większość
kierunków studiów w szkołach wyższych i na uniwersytetach. Na niektórych kierunkach

studiów mogą przy tym obowiązywać pewne szczególne wymogi rekrutacyjne, o

których mowa poniżej.

Egzaminy wstępne: Przyjęcie na niektóre kierunki studiów uzależnione jest od

wyników praktycznego egzaminu wstępnego. Do takich studiów należą kierunki

artystyczne i sportowe.

Wymagane przedmioty ścisłe: Przyjęcie na niektóre kierunki studiów uzależnione

jest od zaliczenia określonych przedmiotów ścisłych. Do takich studiów należą
kierunki inżynierskie, z zakresu nauk ścisłych i medyczne. Wymogi rekrutacyjne szkół



wyższych i uniwersytetów znajdziesz na stronie internetowej samordnaopptak.no. W

niektórych programach kształcenia kłopotliwe jest wygospodarowanie czasu

zajęciowego wymaganego do zrealizowania wszystkich pożądanych przedmiotów.

Największe szanse na podjęcie potrzebnych przedmiotów ścisłych stwarza wybór

specjalizacji pod kątem studiów z naukami przyrodniczymi i matematyką na

poziomach Vg2 i Vg3.

Sport i wychowanie �zyczne

Zakres przedmiotowy nauki
wiedza na temat aktywności �zycznej i treningu

zarządzanie treningiem

wiedza na temat zdrowia, żywienia i budowy ciała
zagadnienia teoretyczne

Oczekiwania wobec Ciebie
zainteresowanie kwestiami zdrowia i aktywnością �zyczną
gotowość do treningu każdego dnia – zarówno w godzinach lekcyjnych, jak i poza

nimi

zdolności w co najmniej jednej dyscyplinie sportu 

Maksymalnie połowa uczniów z poziomu Vg1 może zostać dopuszczona na

podstawie egzaminu lub udokumentowanych umiejętności. 

Rezultat
uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na uczelnię oraz ewentualne podjęcie

studiów

Potencjalne zawody po zdobyciu wyższego
wykształcenia

�zjoterapeuta, psycholog sportu, osobisty trener

nauczyciel, konsultant ds. sportu, doradca ds. aktywności �zycznej i zdrowia

organizator aktywności na świeżym powietrzu i turystyki

policjant, członek służb zbrojnych 

Możesz także podjąć kształcenie pod kątem innych zawodów, bowiem uprawnienie

do ubiegania się o przyjęcie na uczelnię jest honorowane przez większość kierunków

studiów w szkołach wyższych i na uniwersytetach.

Potencjalne miejsca pracy

http://www.samordnaopptak.no/info/


szkoły
ośrodki treningowe, towarzystwa sportowe

placówki rehabilitacyjne

służby zbrojne, policja

Dopuszczenie do szkolnictwa wyższego
Uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na uczelnię pozwala aplikować na większość
kierunków studiów w szkołach wyższych i na uniwersytetach. Na niektórych kierunkach

studiów mogą przy tym obowiązywać pewne szczególne wymogi rekrutacyjne, o

których mowa poniżej.

Egzaminy wstępne: Przyjęcie na niektóre kierunki studiów uzależnione jest od

wyników praktycznego egzaminu wstępnego. Do takich studiów należą kierunki

artystyczne i sportowe.

Wymagane przedmioty ścisłe: Przyjęcie na niektóre kierunki studiów uzależnione

jest od zaliczenia określonych przedmiotów ścisłych. Do takich studiów należą
kierunki inżynierskie, z zakresu nauk ścisłych i medyczne. Wymogi rekrutacyjne szkół
wyższych i uniwersytetów znajdziesz na stronie internetowej samordnaopptak.no. W

niektórych programach kształcenia kłopotliwe jest wygospodarowanie czasu

zajęciowego wymaganego do zrealizowania wszystkich pożądanych przedmiotów.

Największe szanse na podjęcie potrzebnych przedmiotów ścisłych stwarza wybór

specjalizacji pod kątem studiów z naukami przyrodniczymi i matematyką na

poziomach Vg2 i Vg3.

Sztuka, wzornictwo i architektura

Zakres przedmiotowy nauki
rysunek

formowanie przedmiotów z różnych materiałów

dalszy rozwój zdolności twórczych

kultura i sztuka

rozwój lokalny, rozwój miast

zagadnienia teoretyczne

Oczekiwania wobec Ciebie
zamiłowanie do rysunku

kreatywność
zainteresowanie wzornictwem, formą i barwą
zainteresowanie estetyką

http://www.samordnaopptak.no/info/


zainteresowanie twórczością

Rezultat
uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na uczelnię oraz ewentualne podjęcie

studiów

Potencjalne zawody po zdobyciu wyższego
wykształcenia

architekt, architekt krajobrazu, projektant wnętrz

projektant produktów, projektant przemysłowy, gra�k

mediator kulturowy i artystyczny, kurator, artysta 

Możesz także podjąć kształcenie pod kątem innych zawodów, bowiem uprawnienie

do ubiegania się o przyjęcie na uczelnię jest honorowane przez większość kierunków

studiów w szkołach wyższych i na uniwersytetach.

Potencjalne miejsca pracy
biura architektoniczne, przedsiębiorstwa budowlane i wykonawcze

przedsiębiorstwa produkcyjne, agencje projektowe

muzea, galerie, pracownie artystyczne

Dopuszczenie do szkolnictwa wyższego
Uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na uczelnię pozwala aplikować na większość
kierunków studiów w szkołach wyższych i na uniwersytetach. Na niektórych kierunkach

studiów mogą przy tym obowiązywać pewne szczególne wymogi rekrutacyjne, o

których mowa poniżej.

Egzaminy wstępne: Przyjęcie na niektóre kierunki studiów uzależnione jest od

wyników praktycznego egzaminu wstępnego. Do takich studiów należą kierunki

artystyczne i sportowe.

Wymagane przedmioty ścisłe: Przyjęcie na niektóre kierunki studiów uzależnione

jest od zaliczenia określonych przedmiotów ścisłych. Do takich studiów należą
kierunki inżynierskie, z zakresu nauk ścisłych i medyczne. Wymogi rekrutacyjne szkół
wyższych i uniwersytetów znajdziesz na stronie internetowej samordnaopptak.no. W

niektórych programach kształcenia kłopotliwe jest wygospodarowanie czasu

zajęciowego wymaganego do zrealizowania wszystkich pożądanych przedmiotów.

Największe szanse na podjęcie potrzebnych przedmiotów ścisłych stwarza wybór

specjalizacji pod kątem studiów z naukami przyrodniczymi i matematyką na

poziomach Vg2 i Vg3.

http://www.samordnaopptak.no/info/


10 programów kształcenia zawodowego
Kształcenie zawodowe skierowane jest do uczniów pragnących zdobyć konkretny

zawód – na przykład elektryka, kucharza lub fryzjera.

Do wyboru jest 10 programów kształcenia zawodowego.

W większości przypadków edukacja dzieli się na dwa lata w szkole i kolejne dwa w

przedsiębiorstwie.

Szkolenie w przedsiębiorstwie nazywa się „stażem” albo „praktykami”. W trakcie

stażu możesz otrzymywać wynagrodzenie.

Pomyślnie kończąc kształcenie i szkolenie zawodowe, uzyskujesz kwali�kacje

zawodowe.

Posiadając kwali�kacje zawodowe, możesz ubiegać się o pracę albo kontynuować
edukację w wyższej szkole zawodowej (trzeciego stopnia).

Przysługuje Ci także prawo do zrealizowania programu kształcenia uzupełniającego

uprawniającego do ubiegania się o przyjęcie na uczelnię (zob. niżej).

Więcej informacji na temat dostępnych do wyboru programów kształcenia znajdziesz

na podstronach, do których prowadzą poniższe łącza.

Inżynieria i budownictwo

Elektryka i elektronika

Fryzjerstwo, kwiaciarstwo i wystrój wnętrz

Rzemiosło, wzornictwo i rozwój produktów

Służba zdrowia i opieka nad dziećmi i młodzieżą
Informatyka i media

Rolnictwo, rybołówstwo i leśnictwo (opcjonalnie z kształceniem ogólnym na

poziomie Vg3)

Gastronomia i przetwórstwo żywności

Sprzedaż, usługi i turystyka

Technologia i produkcja przemysłowa
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Fryzjerstwo, kwiaciarstwo i wystrój
wnętrz

Czego się nauczysz

wzornictwo i ekspresja wizualna

rozwój umiejętności twórczych

rozwój różnych technik i form ekspresji oraz posługiwanie się nimi

historyczne style i trendy

komunikacja i relacje z klientami

Jakie cechy są wskazane

kreatywność i zmysł estetyczny

zręczność

zainteresowanie wizualnymi formami ekspresji

zręczność i wytrwałość

Kim możesz zostać

kwiaciarz

fryzjer

projektant wnętrz

projektant wystaw lub specjalista ds. pro�lowania



wizażysta sceniczny lub perukarz 

Zob. wszystkie zawody i kwali�kacje

Miejsca pracy

kwiaciarnia

salon fryzjerski lub teatr

reklama, design i agencje mediowe

własne przedsiębiorstwo

Dalsze kształcenie
Przejście zawodowego kształcenia i szkolenia prowadzi do zdobycia kwali�kacji

zawodowych (potwierdzonych świadectwem kwali�kacji zawodowych lub dyplomem

czeladnika albo nie). Po ukończeniu kształcenia i szkolenia zawodowego możesz

rozpocząć życie zawodowe albo podjąć dalszą edukację, o czym mowa poniżej.

Możesz kontynuować edukację w wyższej szkole zawodowej. Wyższe kształcenie

zawodowe bazuje na ponadgimnazjalnym wykształceniu zawodowym i jest źródłem

dodatkowego wykształcenia zawodowego, które może zostać spożytkowane

bezpośrednio w życiu zawodowym.

Program kształcenia uzupełniającego na poziomie Vg3 uprawniający do ubiegania

się o przyjęcie na uczelnię możesz zrealizować: 

– po zrealizowaniu poziomu Vg2 

albo 

– po zdobyciu kwali�kacji zawodowych. 

Otwiera to przed Tobą możliwość podjęcia studiów w szkole wyższej albo na

uniwersytecie. Pamiętaj przy tym, że o przyjęciu na niektóre kierunki studiów – w

tym inżynierskie, z zakresu nauk ścisłych i medyczne – decyduje zaliczenie

określonych przedmiotów ścisłych.

O przyjęcie na studia możesz ubiegać się także w następstwie odbycia kursu

wstępnego albo z zastosowaniem tak zwanej „ścieżki Y”, stanowiącej zawodową
drogę do wyższego wykształcenia. Ścieżka Y jest przeznaczona dla osób

posiadających stosowne doświadczenie zawodowe. Kursy wstępne i ścieżka Y są
najpowszechniejsze w przypadku studiów inżynierskich i z zakresu nauk ścisłych.

Elektryka i elektronika

https://www.vilbli.no/?lan=8&tid=v2023&falang=-1&program=v.fd&kurs=v.fdfbi1----&side=1.3
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Czego się nauczysz
instalowanie i konserwacja układów elektrycznych i elektronicznych

zakładanie, przyłączanie i programowanie elektrycznych i elektronicznych systemów

i instalacji

naprawa urządzeń elektrycznych

kon�gurowanie i programowanie sprzętu i podzespołów

zagadnienia bezpieczeństwa, ochrony i dokumentacji

Jakie cechy są wskazane
precyzja i systematyczność
zmysł praktyczny i zręczność
nastawienie na obsługę i logiczne rozumowanie

kreatywność i sprawne rozpoznawanie barw

Kim możesz zostać
telektryk, technik urządzeń elektrycznych lub pracownik sieci elektroenergetycznej

monter szaf rozdzielczych, sygnalizacji lub wind

technik awioniki lub mechanik lotniczy

technik kosmonautyki, elektroniki komputerowej lub elektroniki produkcyjnej

mechanik automatyki lub operator zdalnie kierowanych pojazdów podwodnych

monter pomp chłodniczych i ciepłowniczych lub technik wentylacji 

Zob. wszystkie zawody i kwali�kacje.

Miejsca pracy
przedsiębiorstwa państwowe i prywatne

przemysł przetwórczy lub elektroniczny

przemysł mechaniczny, energetyka lub kolejnictwo

informatyka, lotnictwo lub przemysł naftowy

Dalsze kształcenie
Przejście zawodowego kształcenia i szkolenia prowadzi do zdobycia kwali�kacji

zawodowych (potwierdzonych świadectwem kwali�kacji zawodowych lub dyplomem

czeladnika albo nie). Po ukończeniu kształcenia i szkolenia zawodowego możesz

rozpocząć życie zawodowe albo podjąć dalszą edukację, o czym mowa poniżej.

Możesz kontynuować edukację w wyższej szkole zawodowej. Wyższe kształcenie

zawodowe bazuje na ponadgimnazjalnym wykształceniu zawodowym i jest źródłem

dodatkowego wykształcenia zawodowego, które może zostać spożytkowane

bezpośrednio w życiu zawodowym.

https://www.vilbli.no/?lan=8&tid=v2023&falang=-1&program=v.el&kurs=v.elele1----&side=1.3
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Program kształcenia uzupełniającego na poziomie Vg3 uprawniający do ubiegania

się o przyjęcie na uczelnię możesz zrealizować: 

– po zrealizowaniu poziomu Vg2 

albo 

– po zdobyciu kwali�kacji zawodowych. 

Otwiera to przed Tobą możliwość podjęcia studiów w szkole wyższej albo na

uniwersytecie. Pamiętaj przy tym, że o przyjęciu na niektóre kierunki studiów – w

tym inżynierskie, z zakresu nauk ścisłych i medyczne – decyduje zaliczenie

określonych przedmiotów ścisłych.

O przyjęcie na studia możesz ubiegać się także w następstwie odbycia kursu

wstępnego albo z zastosowaniem tak zwanej „ścieżki Y”, stanowiącej zawodową
drogę do wyższego wykształcenia. Ścieżka Y jest przeznaczona dla osób

posiadających stosowne doświadczenie zawodowe. Kursy wstępne i ścieżka Y są
najpowszechniejsze w przypadku studiów inżynierskich i z zakresu nauk ścisłych.

Gastronomia i przetwórstwo
żywności

Czego się nauczysz
zagadnienia dietetyczne i żywieniowe

przygotowywanie i podawanie posiłków

przetwarzanie surowców spożywczych, żywności i napojów

kulinarne tradycje

promowanie zdrowego trybu życia i higieny

Jakie cechy są wskazane
zmysł praktyczny i zręczność
kreatywność i precyzja

nastawienie na obsługę

Kim możesz zostać
kucharz, dietetyk lub kelner

piekarz lub cukiernik

masarz

rzeźnik, detalista świeżej żywności lub detalista ryb i owoców morza

technolog owoców morza lub technolog żywności 

Zob. wszystkie zawody i kwali�kacje.
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Miejsca pracy
hotelarstwo i gastronomia

szpitale i inne placówki służby zdrowia

przemysł spożywczy

piekarnie, cukiernie, masarnie lub rzeźnie

punkty sprzedaży świeżej żywności

Dalsze kształcenie
Przejście zawodowego kształcenia i szkolenia prowadzi do zdobycia kwali�kacji

zawodowych (potwierdzonych świadectwem kwali�kacji zawodowych lub dyplomem

czeladnika albo nie). Po ukończeniu kształcenia i szkolenia zawodowego możesz

rozpocząć życie zawodowe albo podjąć dalszą edukację, o czym mowa poniżej.

Możesz kontynuować edukację w wyższej szkole zawodowej. Wyższe kształcenie

zawodowe bazuje na ponadgimnazjalnym wykształceniu zawodowym i jest źródłem

dodatkowego wykształcenia zawodowego, które może zostać spożytkowane

bezpośrednio w życiu zawodowym.

Program kształcenia uzupełniającego na poziomie Vg3 uprawniający do ubiegania

się o przyjęcie na uczelnię możesz zrealizować: 

– po zrealizowaniu poziomu Vg2 

albo 

– po zdobyciu kwali�kacji zawodowych. 

Otwiera to przed Tobą możliwość podjęcia studiów w szkole wyższej albo na

uniwersytecie. Pamiętaj przy tym, że o przyjęciu na niektóre kierunki studiów – w

tym inżynierskie, z zakresu nauk ścisłych i medyczne – decyduje zaliczenie

określonych przedmiotów ścisłych.

O przyjęcie na studia możesz ubiegać się także w następstwie odbycia kursu

wstępnego albo z zastosowaniem tak zwanej „ścieżki Y”, stanowiącej zawodową
drogę do wyższego wykształcenia. Ścieżka Y jest przeznaczona dla osób

posiadających stosowne doświadczenie zawodowe. Kursy wstępne i ścieżka Y są
najpowszechniejsze w przypadku studiów inżynierskich i z zakresu nauk ścisłych.

Informatyka i media

Czego się nauczysz
rozwój koncepcji i kreatywne rozwiązywanie problemów

zagadnienia wsparcia użytkowników, obsługi sieci, bezpieczeństwa

teleinformatycznego i programowania

https://www.vilbli.no/utdanningsprogram/nb/no/elev-eller-privatist/a/034060
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przekazywanie treści i opowiadanie historii

fotogra�a, �lm i projektowanie gra�czne

komunikacja i marketing

Jakie cechy są wskazane
kreatywność
zainteresowanie teleinformatyką, sieciami i oprogramowaniem

zainteresowanie wizualnymi formami ekspresji

precyzja

Kim możesz zostać
developer IT lub technik IT

projektant, technik lub producent medialny 

Zob. wszystkie zawody i kwali�kacje.

Miejsca pracy
przedsiębiorstwa teleinformatyczne i działy IT

przedsiębiorstwa medialne, agencje reklamowe i wydawnictwa

Dalsze kształcenie
Przejście zawodowego kształcenia i szkolenia prowadzi do zdobycia kwali�kacji

zawodowych (potwierdzonych świadectwem kwali�kacji zawodowych lub dyplomem

czeladnika albo nie). Po ukończeniu kształcenia i szkolenia zawodowego możesz

rozpocząć życie zawodowe albo podjąć dalszą edukację, o czym mowa poniżej.

Możesz kontynuować edukację w wyższej szkole zawodowej. Wyższe kształcenie

zawodowe bazuje na ponadgimnazjalnym wykształceniu zawodowym i jest źródłem

dodatkowego wykształcenia zawodowego, które może zostać spożytkowane

bezpośrednio w życiu zawodowym.

Program kształcenia uzupełniającego na poziomie Vg3 uprawniający do ubiegania

się o przyjęcie na uczelnię możesz zrealizować: 

– po zrealizowaniu poziomu Vg2 

albo 

– po zdobyciu kwali�kacji zawodowych. 

Otwiera to przed Tobą możliwość podjęcia studiów w szkole wyższej albo na

uniwersytecie. Pamiętaj przy tym, że o przyjęciu na niektóre kierunki studiów – w

tym inżynierskie, z zakresu nauk ścisłych i medyczne – decyduje zaliczenie

określonych przedmiotów ścisłych.

O przyjęcie na studia możesz ubiegać się także w następstwie odbycia kursu

wstępnego albo z zastosowaniem tak zwanej „ścieżki Y”, stanowiącej zawodową

https://www.vilbli.no/?lan=8&tid=v2023&falang=-1&program=v.im&kurs=v.imikm1----&side=1.3
https://www.vilbli.no/utdanningsprogram/nb/no/elev-eller-privatist/a/034060
https://www.vilbli.no/utdanningsprogram/nb/no/elev-eller-privatist/a/034060


drogę do wyższego wykształcenia. Ścieżka Y jest przeznaczona dla osób

posiadających stosowne doświadczenie zawodowe. Kursy wstępne i ścieżka Y są
najpowszechniejsze w przypadku studiów inżynierskich i z zakresu nauk ścisłych.

Inżynieria i budownictwo

Czego się nauczysz
projektowanie i wznoszenie nowych budynków i obiektów

renowacja i utrzymanie istniejących budynków i obiektów

zagadnienia klimatyczne i technologiczne

posługiwanie się rysunkami, opisami i obliczeniami

zagadnienia jakości i bezpieczeństwa

materiałoznawstwo

Jakie cechy są wskazane
zmysł praktyczny i zręczność
samodzielność i precyzja

współpraca

Kim możesz zostać
pracownik drogowy lub budowlany

architekt krajobrazu lub zieleni albo operator maszyn budowlanych

malarz, murarz, cieśla lub hydraulik

monter rusztowań, dekarz lub blacharz

stolarz lub szklarz

Zob. wszystkie zawody i kwali�kacje.

Miejsca pracy
przedsiębiorstwa państwowe i prywatne

duże i małe przedsiębiorstwa rzemieślnicze

przedsiębiorstwa przemysłowe i budowlane

Dalsze kształcenie
Przejście zawodowego kształcenia i szkolenia prowadzi do zdobycia kwali�kacji

zawodowych (potwierdzonych świadectwem kwali�kacji zawodowych lub dyplomem

czeladnika albo nie). Po ukończeniu kształcenia i szkolenia zawodowego możesz

rozpocząć życie zawodowe albo podjąć dalszą edukację, o czym mowa poniżej.

http://www.samordnaopptak.no/info/opptak/andre-veier-til-opptak/ingeniorutdanning/
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Możesz kontynuować edukację w wyższej szkole zawodowej. Wyższe kształcenie

zawodowe bazuje na ponadgimnazjalnym wykształceniu zawodowym i jest źródłem

dodatkowego wykształcenia zawodowego, które może zostać spożytkowane

bezpośrednio w życiu zawodowym.

Program kształcenia uzupełniającego na poziomie Vg3 uprawniający do ubiegania

się o przyjęcie na uczelnię możesz zrealizować: 

– po zrealizowaniu poziomu Vg2 

albo 

– po zdobyciu kwali�kacji zawodowych. 

Otwiera to przed Tobą możliwość podjęcia studiów w szkole wyższej albo na

uniwersytecie. Pamiętaj przy tym, że o przyjęciu na niektóre kierunki studiów – w

tym inżynierskie, z zakresu nauk ścisłych i medyczne – decyduje zaliczenie

określonych przedmiotów ścisłych.

O przyjęcie na studia możesz ubiegać się także w następstwie odbycia kursu

wstępnego albo z zastosowaniem tak zwanej „ścieżki Y”, stanowiącej zawodową
drogę do wyższego wykształcenia. Ścieżka Y jest przeznaczona dla osób

posiadających stosowne doświadczenie zawodowe. Kursy wstępne i ścieżka Y są
najpowszechniejsze w przypadku studiów inżynierskich i z zakresu nauk ścisłych.

Rolnictwo, rybołówstwo i leśnictwo

Zakres przedmiotowy nauki
wiedza na temat surowców i formowania krajobrazu

wiedza na temat rybołówstwa i przetrwania

wiedza na temat gospodarki hodowlanej i dobrostanu zwierząt

wiedza na temat roślin i naturalnych procesów

wiedza na temat produkcji biologicznej

Oczekiwania wobec Ciebie
predyspozycje praktyczne

zainteresowanie pracą na świeżym powietrzu

troska względem ludzi, zwierząt i środowiska naturalnego

Potencjalne zawody
ogrodnik, agronom

architekt krajobrazu, konserwator obiektów sportowych

operator leśny

kowal, wykwali�kowany stajenny
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wykwali�kowany hodowca reniferów

rybak, wykwali�kowany pracownik akwakultury 

Zob. wszystkie zawody i kwali�kacje.

Rezultat
uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na uczelnię oraz ewentualne podjęcie

studiów w razie wybrania specjalizacji Vg3 pod kątem studiów w dziedzinach

rolnictwa, rybołówstwa i leśnictwa

Potencjalne miejsca pracy
nowe zakłady, utrzymanie w przedsiębiorstwach publicznych i prywatnych

rolnictwo, leśnictwo

szkółki, ogrodnictwo

rybołówstwo, hodowla ryb

hodowla reniferów

Dalsze kształcenie
Przejście zawodowego kształcenia i szkolenia prowadzi do zdobycia kwali�kacji

zawodowych (potwierdzonych świadectwem kwali�kacji zawodowych lub dyplomem

czeladnika albo nie). Po ukończeniu kształcenia i szkolenia zawodowego możesz

rozpocząć życie zawodowe albo podjąć dalszą edukację, o czym mowa poniżej.

Możesz kontynuować edukację w wyższej szkole zawodowej. Wyższe kształcenie

zawodowe bazuje na ponadgimnazjalnym wykształceniu zawodowym i jest źródłem

dodatkowego wykształcenia zawodowego, które może zostać spożytkowane

bezpośrednio w życiu zawodowym.

Program kształcenia uzupełniającego na poziomie Vg3 uprawniający do ubiegania

się o przyjęcie na uczelnię możesz zrealizować: 

– po zrealizowaniu poziomu Vg2 

albo 

– po zdobyciu kwali�kacji zawodowych. 

Otwiera to przed Tobą możliwość podjęcia studiów w szkole wyższej albo na

uniwersytecie. Pamiętaj przy tym, że o przyjęciu na niektóre kierunki studiów – w

tym inżynierskie, z zakresu nauk ścisłych i medyczne – decyduje zaliczenie

określonych przedmiotów ścisłych.

O przyjęcie na studia możesz ubiegać się także w następstwie odbycia kursu

wstępnego albo z zastosowaniem tak zwanej „ścieżki Y”, stanowiącej zawodową
drogę do wyższego wykształcenia. Ścieżka Y jest przeznaczona dla osób

posiadających stosowne doświadczenie zawodowe. Kursy wstępne i ścieżka Y są
najpowszechniejsze w przypadku studiów inżynierskich i z zakresu nauk ścisłych.
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Rzemiosło, wzornictwo i rozwój
produktów

Czego się nauczysz
rękodzieło
różnego rodzaju materiały
zrównoważone projektowanie i rozwój produktów

szkice i rysunki techniczne

historia rękodzieła i kultury

Jakie cechy są wskazane
zręczność
zainteresowanie projektowaniem i wytwarzaniem przedmiotów

zręczność i wytrwałość

Kim możesz zostać

zegarmistrz lub złotnik

krawiec, także szyjący kostiumy i stroje

stolarz, snycerz lub budowniczy organów

garncarz, szewc lub kowal 

Zob. wszystkie zawody i kwali�kacje.

Miejsca pracy
przedsiębiorstwa projektowe i rękodzielnicze

zakład krawiecki

teatr lub opera

własne przedsiębiorstwo

Dalsze kształcenie
Przejście zawodowego kształcenia i szkolenia prowadzi do zdobycia kwali�kacji

zawodowych (potwierdzonych świadectwem kwali�kacji zawodowych lub dyplomem

czeladnika albo nie). Po ukończeniu kształcenia i szkolenia zawodowego możesz

rozpocząć życie zawodowe albo podjąć dalszą edukację, o czym mowa poniżej.

Możesz kontynuować edukację w wyższej szkole zawodowej. Wyższe kształcenie

zawodowe bazuje na ponadgimnazjalnym wykształceniu zawodowym i jest źródłem

https://www.vilbli.no/?lan=8&tid=v2023&falang=-1&program=v.dt&kurs=v.dtdth1----&side=1.3
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dodatkowego wykształcenia zawodowego, które może zostać spożytkowane

bezpośrednio w życiu zawodowym.

Program kształcenia uzupełniającego na poziomie Vg3 uprawniający do ubiegania

się o przyjęcie na uczelnię możesz zrealizować: 

– po zrealizowaniu poziomu Vg2 

albo 

– po zdobyciu kwali�kacji zawodowych. 

Otwiera to przed Tobą możliwość podjęcia studiów w szkole wyższej albo na

uniwersytecie. Pamiętaj przy tym, że o przyjęciu na niektóre kierunki studiów – w

tym inżynierskie, z zakresu nauk ścisłych i medyczne – decyduje zaliczenie

określonych przedmiotów ścisłych.

O przyjęcie na studia możesz ubiegać się także w następstwie odbycia kursu

wstępnego albo z zastosowaniem tak zwanej „ścieżki Y”, stanowiącej zawodową
drogę do wyższego wykształcenia. Ścieżka Y jest przeznaczona dla osób

posiadających stosowne doświadczenie zawodowe. Kursy wstępne i ścieżka Y są
najpowszechniejsze w przypadku studiów inżynierskich i z zakresu nauk ścisłych.

Służba zdrowia i opieka nad
dziećmi i młodzieżą

Czego się nauczysz
zagadnienia promocji zdrowia

zagadnienia zdrowia �zycznego i psychicznego

anatomia

komunikacja i interakcja

zagadnienia rozwoju dzieci i młodzieży

zagadnienia dietetyczne, żywieniowe i higieny

Jakie cechy są wskazane
troska o innych

komunikatywność
kontaktowość

Kim możesz zostać
pracownik służby zdrowia, ratownik medyczny lub sanitariusz

terapeuta zajęciowy albo wychowawca dzieci i młodzieży

farmaceuta, asystent lekarza lub asystent stomatologa

https://www.vilbli.no/utdanningsprogram/nb/no/elev-eller-privatist/a/034060
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dermatolog, pedicurzysta lub technik ortopeda

Zob. wszystkie zawody i kwali�kacje.

Miejsca pracy
szpital lub dom pacjenta

przedszkole lub placówka opieki dziennej nad dziećmi w wieku szkolnym

apteka, gabinet stomatologiczny lub lekarski

salon kosmetyczny lub gabinet dermatologiczny

Dalsze kształcenie
Przejście zawodowego kształcenia i szkolenia prowadzi do zdobycia kwali�kacji

zawodowych (potwierdzonych świadectwem kwali�kacji zawodowych lub dyplomem

czeladnika albo nie). Po ukończeniu kształcenia i szkolenia zawodowego możesz

rozpocząć życie zawodowe albo podjąć dalszą edukację, o czym mowa poniżej.

Możesz kontynuować edukację w wyższej szkole zawodowej. Wyższe kształcenie

zawodowe bazuje na ponadgimnazjalnym wykształceniu zawodowym i jest źródłem

dodatkowego wykształcenia zawodowego, które może zostać spożytkowane

bezpośrednio w życiu zawodowym.

Program kształcenia uzupełniającego na poziomie Vg3 uprawniający do ubiegania

się o przyjęcie na uczelnię możesz zrealizować: 

– po zrealizowaniu poziomu Vg2 

albo 

– po zdobyciu kwali�kacji zawodowych. 

Otwiera to przed Tobą możliwość podjęcia studiów w szkole wyższej albo na

uniwersytecie. Pamiętaj przy tym, że o przyjęciu na niektóre kierunki studiów – w

tym inżynierskie, z zakresu nauk ścisłych i medyczne – decyduje zaliczenie

określonych przedmiotów ścisłych.

O przyjęcie na studia możesz ubiegać się także w następstwie odbycia kursu

wstępnego albo z zastosowaniem tak zwanej „ścieżki Y”, stanowiącej zawodową
drogę do wyższego wykształcenia. Ścieżka Y jest przeznaczona dla osób

posiadających stosowne doświadczenie zawodowe. Kursy wstępne i ścieżka Y są
najpowszechniejsze w przypadku studiów inżynierskich i z zakresu nauk ścisłych.

Sprzedaż, usługi i turystyka

Czego się nauczysz
ekonomika i zrównoważenie działalności

marketing, przedsiębiorczość i innowacyjność
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administracja i narzędzia cyfrowe

turystyka i podróże

relacje z klientem i sprzedaż
planowanie i wdrażanie środków bezpieczeństwa

Jakie cechy są wskazane
zorganizowanie i nastawienie na rezultaty

kreatywność i myślenie strategiczne

zainteresowanie komunikacją międzyludzką
otwartość na różne kultury i tradycje

Kim możesz zostać
przedstawiciel handlowy lub agent biura podróży

pracownik administracji lub recepcjonista

ochroniarz 

Zob. wszystkie zawody i kwali�kacje.

Miejsca pracy
sklepy lub własne przedsiębiorstwo

biura i hotele

�rmy ochroniarskie i monitoringowe

turystyka i biura podróży

Dalsze kształcenie
Przejście zawodowego kształcenia i szkolenia prowadzi do zdobycia kwali�kacji

zawodowych (potwierdzonych świadectwem kwali�kacji zawodowych lub dyplomem

czeladnika albo nie). Po ukończeniu kształcenia i szkolenia zawodowego możesz

rozpocząć życie zawodowe albo podjąć dalszą edukację, o czym mowa poniżej.

Możesz kontynuować edukację w wyższej szkole zawodowej. Wyższe kształcenie

zawodowe bazuje na ponadgimnazjalnym wykształceniu zawodowym i jest źródłem

dodatkowego wykształcenia zawodowego, które może zostać spożytkowane

bezpośrednio w życiu zawodowym.

Program kształcenia uzupełniającego na poziomie Vg3 uprawniający do ubiegania

się o przyjęcie na uczelnię możesz zrealizować: 

– po zrealizowaniu poziomu Vg2 

albo 

– po zdobyciu kwali�kacji zawodowych. 

Otwiera to przed Tobą możliwość podjęcia studiów w szkole wyższej albo na

uniwersytecie. Pamiętaj przy tym, że o przyjęciu na niektóre kierunki studiów – w
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tym inżynierskie, z zakresu nauk ścisłych i medyczne – decyduje zaliczenie

określonych przedmiotów ścisłych.

O przyjęcie na studia możesz ubiegać się także w następstwie odbycia kursu

wstępnego albo z zastosowaniem tak zwanej „ścieżki Y”, stanowiącej zawodową
drogę do wyższego wykształcenia. Ścieżka Y jest przeznaczona dla osób

posiadających stosowne doświadczenie zawodowe. Kursy wstępne i ścieżka Y są
najpowszechniejsze w przypadku studiów inżynierskich i z zakresu nauk ścisłych.

Technologia i produkcja
przemysłowa

Czego się nauczysz
planowanie produkcji i procesy produkcyjne

automatyka i programowanie robotów

zagadnienia związane z maszynami i sprzętem produkcyjnym

zagadnienia związane z pojazdami i transportem

procesy i techniki chemiczne

zagadnienia bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska

Jakie cechy są wskazane
zmysł praktyczny i zręczność
samodzielność i precyzja

zainteresowanie nowymi technologiami

Kim możesz zostać
technolog aluminium, spawacz lub blacharz

ślusarz lub ślusarz narzędziowy

technik laboratoryjny lub technolog chemiczny

szwacz przemysłowy, technolog włókienniczy lub pracownik pralni

technik napraw nadwozi pojazdów, mechanik pojazdów silnikowych lub lakiernik

logistyk lub kierowca transportowy

mechanik budowlany, rolniczy lub silnikowy

operator wiertnic

marynarz lub mechanik okrętowy 

Zob. wszystkie zawody i kwali�kacje.

Miejsca pracy
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przemysł techniczny i elektromechaniczny

przemysł stoczniowy lub motoryzacyjny

przemysł chemiczny lub włókienniczy

sektor pojazdów i przemysł naftowy

przedsiębiorstwa produkcyjne i transportowe

Dalsze kształcenie
Przejście zawodowego kształcenia i szkolenia prowadzi do zdobycia kwali�kacji

zawodowych (potwierdzonych świadectwem kwali�kacji zawodowych lub dyplomem

czeladnika albo nie). Po ukończeniu kształcenia i szkolenia zawodowego możesz

rozpocząć życie zawodowe albo podjąć dalszą edukację, o czym mowa poniżej.

Możesz kontynuować edukację w wyższej szkole zawodowej. Wyższe kształcenie

zawodowe bazuje na ponadgimnazjalnym wykształceniu zawodowym i jest źródłem

dodatkowego wykształcenia zawodowego, które może zostać spożytkowane

bezpośrednio w życiu zawodowym.

Program kształcenia uzupełniającego na poziomie Vg3 uprawniający do ubiegania

się o przyjęcie na uczelnię możesz zrealizować: 

– po zrealizowaniu poziomu Vg2 

albo 

– po zdobyciu kwali�kacji zawodowych. 

Otwiera to przed Tobą możliwość podjęcia studiów w szkole wyższej albo na

uniwersytecie. Pamiętaj przy tym, że o przyjęciu na niektóre kierunki studiów – w

tym inżynierskie, z zakresu nauk ścisłych i medyczne – decyduje zaliczenie

określonych przedmiotów ścisłych.

O przyjęcie na studia możesz ubiegać się także w następstwie odbycia kursu

wstępnego albo z zastosowaniem tak zwanej „ścieżki Y”, stanowiącej zawodową
drogę do wyższego wykształcenia. Ścieżka Y jest przeznaczona dla osób

posiadających stosowne doświadczenie zawodowe. Kursy wstępne i ścieżka Y są
najpowszechniejsze w przypadku studiów inżynierskich i z zakresu nauk ścisłych.
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Program kształcenia uzupełniającego
uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na
uczelnię
Czy zależy Ci na uzyskaniu – po pomyślnym ukończeniu kształcenia i szkolenia

zawodowego – świadectwa uprawniającego do ubiegania się o przyjęcie na uczelnię?

Masz prawo przeznaczyć dodatkowy rok edukacji na uzyskanie uprawnienia do

ubiegania się o przyjęcie na uczelnię.

O miejsce w programie kształcenia uzupełniającego uprawniającym do ubiegania się
o przyjęcie na uczelnię możesz wnioskować po zrealizowaniu dwóch lat programu

kształcenia zawodowego albo po uzyskaniu kwali�kacji zawodowych.

Program kształcenia uzupełniającego uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na

uczelnię to wymagający kurs teoretyczny odbywający się w szkole.

Pomyślne zrealizowanie tego programu daje Ci świadectwo uprawniające do

ubiegania się o przyjęcie na uczelnię, z którym to możesz zdawać na studia wyższe

na uniwersytecie lub w szkole wyższej.

Kwali�kacje podstawowe
Kwali�kacje podstawowe stanowią alternatywę skierowaną do uczniów, którzy z

różnych powodów mają trudności ze zdobyciem pełnego wykształcenia.



W takim wypadku uzyskuje się świadectwo kwali�kacji poświadczające częściowe

wykształcenie.

Masz przy tym możliwość zmiany obranego celu i ukończenia edukacji w celu

uzyskania pełnych kwali�kacji zawodowych lub uprawnienia do ubiegania się o

przyjęcie na uczelnię.



Czym są poziomy kształcenia Vg1,
Vg2 i Vg3?

Vg1
Kształcenie odbywa się w szkole i obejmuje zarówno wspólne przedmioty główne

(takie jak norweski, matematyka i angielski), jak i przedmioty właściwe wybranemu

programowi kształcenia.

Kształcenie ogólne Kształcenie zawodowe

Nauka ma w przeważającej mierze

charakter teoretyczny.

Większość szkolnych lekcji stanowią
wspólne przedmioty główne.

Realizujesz dwa lub trzy przedmioty

programowe (nie dotyczy specjalizacji pod

kątem studiów); w przypadku niektórych

programów kształcenia możesz wybrać
przedmioty programowe na poziomie Vg1.

Poziom Vg1 ma zapewnić Ci

podstawowe wykształcenie w

zakresie właściwych

wybranemu programowi

kształcenia procesów, technik i

narzędzi pracy.

Większość lekcji stanowią
przedmioty programowe.

Realizujesz także przedmiot

specjalizacji zawodowej – z

możliwością wypróbowania się
w placówkach szkoleniowych w

powiązanych zawodach

regulowanych.

Vg2
Na poziomie Vg2 dokonujesz wyboru spośród obszarów programowych składających

się na program kształcenia wybrany przez Ciebie na poziomie Vg1.

Kształcenie ogólne Kształcenie zawodowe

Do wspólnych przedmiotów głównych

dobierasz według określonych zasad różne

przedmioty programowe.

Kształcenie odbywa się w szkole.

Wybierasz obszar programowy,

wskutek czego masz możliwość
pogłębienia specjalizacji.

W przypadku większości

uczniów kształcenie odbywa się



w szkole.

Realizujesz więcej godzin

przedmiotu specjalizacji

zawodowej niż na poziomie Vg1.

Istnieją pewne szczególne

ścieżki kształcenia, na których

po ukończeniu poziomu Vg1

odbywasz szkolenie w

przedsiębiorstwie (3. rok).

Vg3 / Szkolenie w przedsiębiorstwie
Kształcenie na poziomie Vg3 bazuje na wykształceniu zdobytym przez Ciebie na

poziomie Vg2 i odbywa się albo w szkole, albo w przedsiębiorstwie.

Kształcenie ogólne Kształcenie zawodowe

W dalszym ciągu realizujesz obszar

programowy wybrany na poziomie Vg2;

według określonych zasad wybierasz

pogłębienie specjalizacji w przedmiotach

programowych albo nowe przedmioty

programowe.

Kształcenie odbywa się w szkole.

Uzyskawszy świadectwo wykształcenia na

poziomie Vg3, możesz ubiegać się o

przyjęcie na studia wyższe na

uniwersytecie lub w szkole wyższej.

Dokonujesz wyboru spośród

obszarów programowych

bazujących na wykształceniu

zdobytym przez Ciebie na

poziomie Vg2 i pogłębiasz

specjalizację.

Większość obszarów

programowych na poziomie Vg3

stanowią zawody regulowane.

Terminujesz w

przedsiębiorstwie przez okres 2

lat.

Niektóre obszary programowe

są realizowane na poziomie Vg3

w formie trwającej 1 rok nauki

w szkole.

Niektóre ścieżki kształcenia

zawodowego obejmują poziom

Vg3 realizowany w szkole, po

czym następuje 1,5-roczna lub

2-letnia praktyka w

przedsiębiorstwie.



Ogólny obraz ścieżki kształcenia
Poniższy schemat ilustruje strukturę ponadgimnazjalnego kształcenia i szkolenia.

kolor żółty: Kształcenie odbywa się w szkole.

kolor zielony: Kształcenie odbywa się w przedsiębiorstwie. 

kolor niebieski: Kształcenie pomyślnie dobiegło końca, wskutek czego możesz

ubiegać się o pracę lub zdawać na studia wyższe.



Czego szkoła oczekuje od Ciebie
jako ucznia?

Jako uczeń szkoły ponadgimnazjalnej musisz przestrzegać szeregu zasad. Upewnij się,

że znasz obowiązki, jakie spoczywają na Tobie jako uczniu.

Obowiązek obecności na zajęciach
Uczniowie szkoły ponadgimnazjalnej mają obowiązek uczęszczania na zajęcia i

czynnego w nich uczestniczenia.

Wszelką nieobecność na zajęciach musisz usprawiedliwiać.

Nieusprawiedliwiona nieobecność oraz niska frekwencja może wiązać się z brakiem

podstaw do wystawienia Ci ocen z poszczególnych przedmiotów. Główna zasada

mówi, że frekwencja poniżej 90% skutkuje nieotrzymaniem oceny z danego

przedmiotu.

Wszelka nieobecność zostaje udokumentowana na świadectwie, przy czym

poświadczenie okoliczności usprawiedliwiających nieobecność pozwala na skrócenie

rejestrowanego łącznego czasu nieobecności o maksymalnie 10 dni.

Dowiedz się więcej o zasadach dotyczących frekwencji.

Poświadczaj okoliczności usprawiedliwiające
nieobecność
W przypadku opuszczenia zajęć wskutek choroby lub z innych zasadnych powodów

ważne jest poświadczenie stojących za tym okoliczności, pozwalające zapobiec

konsekwencjom dla Twoich stopni lub świadectwa. Do okoliczności

usprawiedliwiających nieobecność należą:

względy zdrowotne i bytowe (w przypadku względów zdrowotnych wymagane jest

przedstawienie zwolnienia lekarskiego);

działalność w roli przedstawiciela wybranego na drodze głosowania;

działalność polityczna;

akcje ratownicze i ewakuacyjne;

prawnie wymagana obecność w innym miejscu;

pełnienie funkcji reprezentacyjnych w wydarzeniu na szczeblu krajowym lub

międzynarodowym (na przykład sportowym lub kulturalnym);

uroczystość religijna obchodzona przez członków społeczności wyznaniowej innej

niż Kościół Norwegii (przez maksymalnie dwa dni szkolne).

https://www.vilbli.no/artikler/034975/no/fravaer/a/027267


Jako nieobecności nie traktuje się spotkań ze szkolnym pedagogiem, prac w

samorządzie uczniowskim oraz zorganizowanej nauki w formie uzgodnionej z

nauczycielem przedmiotu lub nauczycielem prowadzącym.

Czynnie uczestnicz w zajęciach i ocenie
Do oceny Twoich kompetencji i wystawiania Ci stopni z poszczególnych

przedmiotów potrzebne są nauczycielom adekwatne podstawy oceny.

Przestrzegaj regulaminu szkoły
Niska frekwencja oraz nieprzestrzeganie szkolnego regulaminu grozi obniżeniem

oceny za zachowanie lub postawę.

Wybór należy do Ciebie!

O czym marzysz, kiedy myślisz o swojej przyszłości? Kim pragniesz zostać? O tym, na co

przeznaczysz swoje lata ponadgimnazjalnego kształcenia i szkolenia, zdecydować musi

nie kto inny, tylko właśnie Ty. Dlatego warto głęboko zastanowić się, na której

konkretnie dziedzinie edukacji chcesz się skoncentrować i jaki Twoim zdaniem zawód

przynosiłby Ci w przyszłości satysfakcję. Ważnym jest, aby ta decyzja wyszła od Ciebie!

Omów ze swoimi rodzicami i ze szkolnym pedagogiem różne opcje i wybór kariery.

Co jest dla Ciebie odpowiednie?
Wybierając ścieżkę kształcenia i zawód, trzeba znać siebie. Przede wszystkim musisz

stwierdzić, jakie są Twoje mocne strony. To da Ci pewność siebie, bez której trudno

dokonać właściwego wyboru. W tym celu zadaj sobie poniższe pytania.

Co przychodzi mi z łatwością?

Co mnie interesuje?

Co lubię robić?

Jaka jest moja wymarzona przyszłość?

Twoje zdolności, predyspozycje i umiejętności
Nauka w szkole najpewniej pozwoliła Ci odkryć, które przedmioty sprawiają Ci najmniej

kłopotu, a z którymi masz trudności. Jak ukierunkowane są Twoje zdolności?



Z łatwością przyswajasz zagadnienia teoretyczne? Co lubisz bardziej: języki czy

matematykę?

Posiadasz predyspozycje artystyczne? Lubisz rysować i malować czy raczej grać na

instrumencie?

Czy Twoje zdolności są w większym stopniu praktyczne? Przynosi Ci radość
gotowanie, szycie lub stolarka, albo naprawianie rzeczy lub majstrowanie przy

silnikach?

A może najlepiej radzisz sobie na lekcjach wychowania �zycznego?

Twoje cechy
Przez „cechy” rozumiemy tu Twój charakter – to, jaką jesteś osobą. Ta kwestia też ma

wpływ na wybór przyszłego zawodu.

Należysz do osób towarzyskich? Lubisz przebywać w licznym gronie? Łatwo Ci

poznawać nowych ludzi i z nimi rozmawiać czy raczej najlepiej czujesz się z garstką
przyjaciół?
Preferujesz współpracę z innymi czy samodzielne rozwiązywanie problemów?

Czy umiesz uważnie słuchać pomysłów i opinii innych ludzi?

Czy jesteś osobą godną zaufania?

Oczekujesz w swoim otoczeniu doskonałego porządku czy godzisz się na pewien

twórczy nieład?

Umiesz przejmować inicjatywę czy jednak wolisz, kiedy podejmowaniem decyzji i

załatwianiem spraw zajmują się inni?

Gdy w pewnym momencie przyszłości przyjdzie Ci ubiegać się o pracę, Twój potencjalny

pracodawca będzie przywiązywał dużą wagę do cech Twojej osobowości. Istotne będzie

dla niego na przykład to, czy można Ci zaufać, czy nie masz problemu z frekwencją i czy

potra�sz współpracować z innymi oraz pracować niezależnie. Twoje nastawienie do

pracy i współpracowników może być nie mniej ważne od Twoich ocen przedmiotowych.

Dlatego też ważne są stopnie, jakie zbierasz za zachowanie i postawę!

Twoje zainteresowania
Jeżeli potra�sz pracować nad czymś, co Cię interesuje i motywuje, masz szansę na

sukces. Nie możesz jednak liczyć na to, że zawsze będziesz mieć szczęście odbywać
studia lub wykonywać zawód ściśle powiązany z Twoimi najsilniejszymi

zainteresowaniami. Niemniej odbicie swoich zainteresowań odnajdziesz z całą
pewnością w niejednym programie kształcenia. Weź też pod uwagę fakt, że w okresie

nastoletniości zainteresowania często się zmieniają: do obecnych mogą dołączyć
zupełnie dla Ciebie nowe.

Twój stan zdrowia



Przy wyborze ścieżki kształcenia i zawodu konieczne może być uwzględnienie własnego

stanu zdrowia, kondycji, predyspozycji �zycznych.

Niektóre zawody wymagają większej siły �zycznej niż inne.

Alergie mogą wykluczać określone opcje.

Obowiązywać mogą szczególne wymagania dotyczące wzroku lub słuchu albo

innego rodzaju wymogi.

Wybierając kierunek kształcenia, rozważ wszystkie poruszone wyżej kwestie. W razie

jakichkolwiek wątpliwości zapytaj szkolnego pedagoga.

Oczekiwania innych
Warto poświęcić dużo czasu na przedyskutowanie poszczególnych alternatyw i opcji z

rodzicami. Wysłuchaj rad, jakie mają dla Ciebie członkowie rodziny i przyjaciele.

Zasięgnij także porady szkolnego pedagoga oraz innych osób, którym ufasz.

Rodzice, rodzeństwo, dalsza rodzina i przyjaciele nierzadko mają niezachwiane

przekonanie o tym, jak powinna wyglądać Twoja przyszłość. Wielu rodziców lub

opiekunów ma wobec przyszłości swoich dzieci ogromne oczekiwania. Jednakże

ostateczny wybór należy do Ciebie! Nie możesz pozwolić na siebie wpłynąć tylko z tego

powodu, że ktoś inny „wie lepiej”, co byłoby dla Ciebie najwłaściwsze.

Zawód a płeć
Zawodowemu życiu nieodzowna jest różnorodność! Nie daj się zwieść, że pewne

zawody są przeznaczone wyłącznie dla mężczyzn, a inne stworzone dla kobiet. Na

wybór ścieżki kształcenia nie powinien wpływać tradycyjny podział ról między płcie.

Zastanów się przede wszystkim nad tym, co jest Twoim pragnieniem!

Zbadaj wszystkie swoje możliwości
Najprawdopodobniej sporo już wiesz o różnych zawodach; może nawet masz już opinię
na temat tego, które zawody byłyby dla Ciebie odpowiednie. Ale czy masz pewność, że

Twój ogląd jest wystarczająco dobry? Samo kształcenie i szkolenie zawodowe obejmuje

niemal dwieście różnych zawodów, do których można się przyuczyć; także nauka na

uniwersytecie lub w szkole wyższej otwiera cały szereg furtek do kariery.

Lubisz prędkość oraz adrenalinę i w związku z tym widzisz siebie w roli policjanta,

strażaka albo pilota samolotu? W takim razie weź pod uwagę również zawody takie

jak ratownik, kierowca karetki, pracownik ochrony lub kierownik kontroli lotów. 

Zdarzyło Ci się rozważać pracę w służbie zdrowia, jako lekarz albo pielęgniarka?

Jeżeli tak, to pomyśl także o takich zawodach związanych z medycyną jak szpitalny

pomocnik lub rehabilitant.



Rozpatrując opcje, zachowuj ciekawość i otwartość, a prawdopodobnie przekonasz się,

że możliwości jest znacznie więcej niż Ci się wydawało.



Co należy mieć na uwadze,
przystępując do złożenia podania?

Wybierając ścieżkę ponadgimnazjalnego kształcenia i szkolenia, dobrze jest uważnie

rozpatrzyć dostępne opcje i sprawdzić spełniane wymogi. O czym warto pomyśleć
przed złożeniem podania? W jaki sposób dokonany przez Ciebie wybór wpłynie na

Twoją przyszłość?

Nauka w okolicy czy przeprowadzka?
Czy program kształcenia, który interesuje Ciebie najbardziej, jest oferowany w Twoim

miejscu zamieszkania? Jeżeli nie, musisz zastanowić się, czy chcesz poświęcać czas na

długie dojazdy lub wyprowadzić się z domu rodzinnego. Przy niektórych szkołach

funkcjonują internaty. Jeżeli czas przejazdów między domem i szkołą przekracza trzy

godziny dziennie lub odległość jest większa niż 40 km, możesz otrzymać stypendium

mieszkaniowe, przyznawane przez norweski Krajowy Fundusz Pożyczek na cele

Edukacyjne (Lånekassen).

Jakie obowiązują kryteria przyjęcia?
Dostanie się do niektórych programów kształcenia może być trudne. Progi punktowe

zmieniają się z roku na rok, odpowiednio do liczby kandydatów. Dlatego sprawdź, ile

punktów potrzebujesz do uzyskania miejsca w pożądanym programie kształcenia,

pamiętając przy tym, że wymagana punktacja może być każdego roku inna.

Czy w razie niewłaściwej decyzji mogę zmienić
wybór?
Niewykluczone, że obawiasz się wyboru, jakiego musisz dokonać. Na wypadek, gdyby

okazało się, że podjęta decyzja była niewłaściwa, dopuszcza się możliwość
jednokrotnego powtórnego wyboru i wydłużenia okresu nauki o rok. Trzeba wtedy

jeszcze raz – od nowa – wybrać program kształcenia lub obszar programowy.

Jak łatwo będzie mi znaleźć pracę w zawodzie po
ukończeniu edukacji?
Zapotrzebowanie na pracowników poszczególnych zawodów zmienia się z roku na rok.

Dlatego nie należy wybierać profesji czy zawodu na podstawie łatwości, z jaką dane

stanowisko można zdobyć dokładnie w tym momencie. Jednocześnie ważnym jest, by

nie kształcić się w kierunku dotkniętym aktualnie bezrobociem. Zdobądź możliwie jak

najlepsze informacje o zawodach, w których potrzebni są pracownicy.

https://lanekassen.no/Languages/
https://www.vilbli.no/artikler/034977/no/rett-til-omvalg/a/027309


Ile czasu minie, zanim podejmę pracę?
Jeżeli chcesz wybrać jeden z programów, których ukończenie skutkuje uzyskaniem

świadectwa uprawniającego do ubiegania się o przyjęcie na uczelnię, musisz mieć
motywację do dalszej nauki przedmiotów teoretycznych. Programy kształcenia

ogólnego nie prowadzą bezpośrednio do zdobycia profesji czy zawodu. Oznacza to, że

w takich przypadkach faktyczne rozpoczęcie życia zawodowego jest bardziej odległe w

czasie.

Czego mogę spodziewać się w kwestiach kariery,
płac i środowiska pracy?
Być może zastanawiasz się, czy w Twojej karierze po pewnym okresie zatrudnienia

przyjdą sukcesy. Postaraj się dowiedzieć, jakie szanse i możliwości istnieją w profesji lub

zawodzie, którego wybór Cię interesuje. Wysokich dochodów życzy sobie każdy – jednak

na czerpaną z życia zawodowego satysfakcję w co najmniej równie istotnym stopniu

wpływają dobre samopoczucie, przyjazne środowisko pracy i świadomość dążenia do

celu wartego zachodu.

Dowiedz się też, jak w rozpatrywanych zawodach kształtuje się czas pracy. Czy

nieodzowne są częste podróże? A może zwykle obowiązuje tryb zmianowy? Zastanów

się, czy to Ci odpowiada.

Gdzie można dowiedzieć się więcej
o ponadgimnazjalnym kształceniu i
szkoleniu?

Poniżej znajdziesz przegląd źródeł dodatkowych informacji na temat

ponadgimnazjalnego kształcenia i szkolenia oraz zawodów.

Szkolny pedagog
Szkolny pedagog, obeznany w sprawach edukacji i szkolenia, udzieli Ci niezbędnych

wiadomości o strukturze ponadgimnazjalnego szkolnictwa ogólnego i zawodowego,

poszczególnych programów kształcenia oraz dostępnych dla Ciebie opcji.



Posiadający rzetelną wiedzę pedagodzy ze szkół ponadgimnazjalnych często

odwiedzają szkoły podstawowe i gimnazja.

Targi szkolnictwa i kariery
Mnóstwo pożytecznych informacji możesz zdobyć na regularnie odbywających się
targach szkolnictwa i kariery.

Szkoły ponadgimnazjalne często zapraszają gimnazjalistów i ich rodziców lub

opiekunów na wieczorne spotkania informacyjne oraz „dni otwarte”.

Doświadczenia z różnych programów kształcenia
W toku nauczania na poziomie gimnazjalnym zwykle przekazuje się praktyczne

doświadczenia z realizacji programów kształcenia ponadgimnazjalnego oraz z życia

zawodowego – ma to miejsce w ramach przedmiotu o nazwie „Wybór dalszej ścieżki

edukacji”.

Materiały na temat ponadgimnazjalnego kształcenia i
szkolenia dostępne w serwisie vilbli.no

Informacje o kształceniu ponadgimnazjalnym – w tym przegląd programów

kształcenia i obszarów programowych realizowanych przez szkoły położone w

Twojej okolicy – udostępniane są na stronie internetowej vilbli.no.

W serwisie vilbli.no znajdziesz także zestawienie innych pożytecznych stron

internetowych.

Rekrutacja na poziom Vg1
W 10. klasie musisz zdecydować o tym, do których programów kształcenia będziesz
zdawać. Główna zasada mówi, że możesz ubiegać się o miejsce w programach
realizowanych w Twoim okręgu zamieszkania.

Przysługuje Ci miejsce w jednym z trzech programów kształcenia wskazanych jako

preferowane.

Podstawą do decyzji o przyznaniu Ci miejsca w programie wskazanym przez Ciebie

na pierwszym miejscu mogą być Twoje oceny końcowe w 10. klasie.

Okręgowe zasady rekrutacji
Każdy okręg ma własne zasady przyjmowania uczniów do poszczególnych szkół.
Dowiedz się, jakie zasady obowiązują w Twoim okręgu zamieszkania. Okręgowe zasady

https://www.vilbli.no/?Falang=9
https://www.vilbli.no/artikler/034978/no/nyttige-nettsteder/a/026969


rekrutacji odpowiadają zwykle jednej z następujących trzech reguł:

możesz ubiegać się o miejsce w dowolnej spośród szkół zlokalizowanych w danym

okręgu;

możesz ubiegać się o miejsce w szkołach zlokalizowanych w Twojej części okręgu (w

regionie);

musisz zdawać do szkoły położonej najbliżej Twojego miejsca zamieszkania.

W okręgach, w których możesz wybrać szkołę, o przyjęciu do tej lub innej szkoły
decydują między innymi oceny końcowe uzyskane przez Ciebie w 10. klasie.

Terminy składania podań
Zwyczajowym terminem obowiązującym uczniów zdających do szkół
ponadgimnazjalnych jest 1 marca.

Uczniów mających szczególne potrzeby obowiązuje termin 1 lutego.

Podanie musisz złożyć w terminie do dnia 1 lutego, jeżeli:

wydano w odniesieniu do Ciebie indywidualną decyzję dotyczącą szczególnej nauki

języka;

wnioskujesz o przywileje lub indywidualne traktowanie;

przebywasz w Norwegii od niedawna.

Wniosek o przywileje
Określonym grupom kandydatów może przysługiwać pierwszeństwo w rekrutacji do

szkół ponadgimnazjalnych.

Dotyczy to uczniów:

uprawnionych do kształcenia specjalnego i jednocześnie mających szczególne

potrzeby, tzn. takich, w których przypadku ukończenie edukacji wymaga

zrealizowania specjalnego programu kształcenia;

o znacznie ograniczonej sprawności ruchowej, potrzebujących adaptacji;

uprawnionych do nauki w zakresie i za pośrednictwem języka migowego.

Wniosek o indywidualne traktowanie
Twoje podanie zostanie potraktowane indywidualnie, z pominięciem punktacji, jeżeli:

https://www.vilbli.no/artikler/034979/no/inntak-for-sokere-med-fortrinnsrett/a/027335
https://www.vilbli.no/artikler/034979/no/inntak-etter-individuell-behandling/a/027337


masz za sobą kształcenie specjalne na poziomie podstawowym oraz gimnazjalnym i

nie wystawiono Ci ocen końcowych z ponad połowy przedmiotów;

masz za sobą wzmożoną naukę języka na poziomie podstawowym oraz

gimnazjalnym i nie wystawiono Ci ocen końcowych z ponad połowy przedmiotów;

w Twoim przypadku traktowanie indywidualne jest konieczne z innych, szczególnie

poważnych powodów.

W takiej sytuacji przysługuje Ci miejsce w jednym z trzech wskazanych programów

kształcenia, przy czym niekoniecznie przysługuje Ci prawo do realizacji specjalnego

programu kształcenia.

Jak złożyć podanie?

vigo.no
vigo.no to serwis internetowy skierowany do uczniów zdających do szkół
ponadgimnazjalnych oraz pośredniczący w rekrutacji na praktyki w przedsiębiorstwach.

Wiele szkół niezależnych (prywatnych szkół ponadgimnazjalnych) przyjmuje podania

bezpośrednio.

Zaloguj się na stronie internetowej vigo.no, podając MinID. Listy z kodami PIN są
rozsyłane pocztą tradycyjną na przełomie roku.

Zarejestruj swoje podanie.

Nie zapomnij o wydrukowaniu potwierdzenia złożenia podania.

Przed upływem terminu ważności podania (dniem 1 lutego lub 1 marca) możesz

zmody�kować podanie dowolną liczbę razy.

Podany numer telefonu komórkowego oraz adres możesz zmienić na stronie

vigo.no w terminie do dnia 1 lipca (w większości okręgów). Dokonanie zmiany w

późniejszym terminie wymaga zawiadomienia biura rekrutacji.

Czym jest MinID?
MinID to jeden z czterech elektronicznych identy�katorów, z których możesz korzystać
przy logowaniu do internetowych usług publicznych (w tym do serwisu vigo.no).

http://vigo.no/
http://www.vilbli.no/?Artikkel=021440&domain=privatskoler&Side=
http://vigo.no/
http://vigo.no/
http://vigo.no/


Jak odpowiedzieć na wyniki?
O zakończeniu procesu rekrutacji powiadamia się SMS-em (w niektórych okręgach
pocztą elektroniczną). Aby sprawdzić przyznane miejsce oraz odpowiedzieć na
propozycję zapisu do programu i/lub na listę rezerwową, zaloguj się w serwisie vigo.no,
podając swój MinID.

Jeżeli zaproponowano Ci zapis do programu wskazanego przez Ciebie na pierwszym

miejscu, odpowiedz twierdząco. W takim wypadku nie otrzymasz propozycji zapisu

do programów wskazanych na dalszych miejscach.

Jeżeli zaproponowano Ci zapis do programu wskazanego na dalszym miejscu oraz

wpis na listę rezerwową programu wskazanego na wyższym miejscu, odpowiedz na

obie propozycje twierdząco. Jeśli w dalszej kolejności zaproponowany zostanie Ci

zapis do programu wskazanego na wyższym miejscu, uprzednio przyjęty zapis do

programu z niższego miejsca zostanie unieważniony.

Jeżeli zaproponowano Ci tylko wpis na listę rezerwową, odpowiedz twierdząco.

Ewentualna odmowa poskutkuje usunięciem z systemu rekrutacji.

Termin odesłania odpowiedzi
Odpowiedzi na propozycję zapisu musisz udzielić przed upływem około jednego

tygodnia od otrzymania propozycji.

Nieudzielenie odpowiedzi przed upływem terminu jej odesłania grozi utratą
propozycji zapisu do programu i/lub wpisu na listę rezerwową.

Odpowiedź możesz zarejestrować z wyprzedzeniem w serwisie vigo.no.

Informacja dla kandydata
należącego do mniejszości
językowej
W Norwegii prawo do ponadgimnazjalnego kształcenia i szkolenia przysługuje Ci pod
poniższymi warunkami.

Masz za sobą ukończoną w Norwegii edukację na poziomach podstawowym i

gimnazjalnym albo równoważne wykształcenie zdobyte za granicą i odpowiadające

przynajmniej 9 latom nauki.

Norwegia jest w Twoim przypadku legalnym krajem zamieszkania.

http://vigo.no/
http://vigo.no/


Do szkoły w Norwegii uczęszczasz od niedawna?
Uczniom z mniejszości językowych, którzy uczęszczali do norweskich szkół
podstawowej i gimnazjalnej przez krótki czas, również przysługuje prawo do

ponadgimnazjalnego kształcenia i szkolenia.

Każdy uczeń kończący pomyślnie 10. klasę otrzymuje świadectwo, które uprawnia

go do ubiegania się o miejsce w programie ponadgimnazjalnego kształcenia i

szkolenia.

Napotykasz bariery językowe?

Jeżeli Twoim językiem ojczystym nie jest norweski i borykasz się z trudnościami

językowymi, to przysługują Ci szczególne prawa.

Nauczanie języka skierowane do
mniejszości językowych

Uczniom, dla których język norweski nie jest mową ojczystą, trudności może sprawiać
regularna nauka równoczesna z doskonaleniem się w norweskim. Jeżeli Twoja

znajomość języka norweskiego jest ograniczona, przysługuje Ci prawo do szczególnej

nauki języka – wzmożonej, dostosowanej do Twoich potrzeb.

Szczególna nauka języka to przede wszystkim

specjalne (wzmożone) nauczanie języka norweskiego, 

przy czym zaoferowane może zostać Tobie także

nauczanie języka ojczystego (kształcenie w zakresie znajomości Twojego języka

ojczystego) oraz

dwujęzyczne nauczanie przedmiotów (nauka innych przedmiotów prowadzona w

Twoim własnym języku).

Szkoła zbada Twoje potrzeby
Szkoła musi ocenić Twoją znajomość języka norweskiego przed podjęciem decyzji o

tym, czy może Ci zostać zapewnione szczególne nauczanie języka.

Szkoła będzie oceniać Twoją znajomość języka norweskiego również w toku edukacji

– pod kątem tego, czy możesz w danej chwili przystąpić do nauki w regularnym

trybie.



Innymi słowy, prawo do szczególnej nauki języka będzie przysługiwało Ci dopóty,

dopóki nie poznasz języka norweskiego w stopniu umożliwiającym Ci swobodne

uczestnictwo w regularnym toku nauczania.

Specjalne nauczanie języka norweskiego
Jeżeli potrzebna Ci jest wzmożona nauka języka norweskiego, masz trzy omówione

poniżej opcje.

1. Możesz realizować program przedmiotowy języka norweskiego na poziomie

podstawowym dla mniejszości językowych.

Program ten jest powiązany nie z Twoim wiekiem, lecz ze stopniem Twojego

zaawansowania.

Realizując ten program, nie otrzymujesz oceny końcowej.

Program ten realizujesz do momentu, w którym będziesz w stanie przystąpić do

regularnej nauki języka norweskiego.

2. Możesz realizować program przedmiotowy języka norweskiego dla członków

mniejszości językowych przebywających w Norwegii przez krótki czas.

Przez „krótki czas” rozumie się tu okres zamieszkania krótszy niż sześć lat. 

Ten program przedmiotowy może zostać zastosowany na każdym z trzech

poziomów.

W przypadku tego programu przedmiotowego otrzymujesz ocenę końcową i

przystępujesz do egzaminów.

3. Możesz realizować regularny program przedmiotowy nauczania języka norweskiego

w postaci zmody�kowanej(odpowiednio do Twoich potrzeb). 

Jeżeli masz za sobą lub kontynuujesz wzmożoną naukę języka norweskiego, zwalnia się
Ciebie z obowiązku nauki oraz podlegania ocenie w zakresie drugiej odmiany języka

norweskiego w piśmie.

Nauczanie języka ojczystego
Możesz też otrzymać propozycję doskonalenia swojej znajomości własnego języka

ojczystego.

Punktem wyjścia wobec programu przedmiotowego języka ojczystego dla

mniejszości językowych jest nie Twój wiek, lecz stopień Twojego zaawansowania.

Nauczanie języka ojczystego polega na tym, że doskonalisz znajomość swojego

języka ojczystego w mowie i piśmie, tak aby Twój język ojczysty mógł posłużyć za

wsparcie przy nauce języka norweskiego.

Nauka w tej formie może odbywać się w innej szkole.*



Nauczanie dwujęzyczne
Możesz również otrzymać propozycję przystąpienia do dwujęzycznej nauki innych

przedmiotów.

Dany przedmiot (na przykład socjologia lub nauki przyrodnicze) jest w tym

przypadku nauczany zarówno po norwesku, jak i w Twoim języku ojczystym.

Dzięki temu masz do dyspozycji objaśnienia podawane w języku, który rozumiesz.

Nauczanie dwujęzyczne może być stosowane w każdym przedmiocie.

Nauka w tej formie odbywa się w tej szkole, do której regularnie uczęszczasz.*

* W razie braku nauczycieli mogących zapewnić nauczanie języka ojczystego i/lub

dwujęzyczne nauczanie innych przedmiotów zaproponowana musi zostać Tobie inna

forma nauki, dostosowana do Twoich potrzeb.

Szczególne prawa przysługujące
mniejszościom językowym

Jako uczeń z mniejszości językowej możesz składać podania o skorzystanie ze

szczególnych przysługujących Ci praw, omówionych poniżej.

Okres kształcenia dłuższy niż trzy lata 

Jeżeli przysługuje Ci prawo do szczególnej nauki języka albo do kształcenia

specjalnego, możesz wydłużyć okres kształcenia o maksymalnie dwa lata.

Rok wprowadzający dla kandydatów z mniejszości językowych (przygotowawczy

poziom Vg1) poprzedzający realizację regularnego poziomu Vg1 

Niektóre okręgi oferują przygotowawcze kształcenie na poziomie Vg1 poprzedzające

przystąpienie do regularnej edukacji ponadgimnazjalnej. Skorzystanie z tej

możliwości nie umniejsza przysługującego Ci prawa do trzyletniego kształcenia. Kurs

przygotowawczy może odbywać się w odrębnych grupach lub klasach.

Zastąpienie nauki języka obcego egzaminem ze znajomości Twojego języka

ojczystego 

Dotyczy to obszarów programowych, w których nauka języków obcych ma charakter

obowiązkowy. 

Przeznaczenie lekcji programowych przedmiotów kształcenia ogólnego na

wzmożenie nauki języków norweskiego i angielskiego 

Dotyczy to 280 godzin, które mogą zostać rozłożone pomiędzy trzy lata nauki.



Do rodziców lub opiekunów

Twoje dziecko staje obecnie na rozstaju dróg, jakim niewątpliwie jest wybór ścieżki

kształcenia ponadgimnazjalnego. I choć rodzicom nie sposób odmówić marzeń o tym,

kim zostaną w przyszłości ich dzieci, to właśnie młodym trzeba umożliwić rozpoznanie

dostępnych im opcji i dokonanie samodzielnego wyboru na podstawie własnych

zainteresowań i aspiracji! Jako rodzic odgrywasz ważką rolę partnera w dialogu oraz

doradcy. Aby zapewnić synowi lub córce możliwie jak najlepszą pomoc, uważnie

zapoznaj się z informacjami na temat ponadgimnazjalnego kształcenia i szkolenia.

Finanse, czyli kto płaci za
ponadgimnazjalne kształcenie i
szkolenie

Kształcenie i szkolenie w publicznych ponadgimnazjalnych szkołach i placówkach

edukacyjnych jest nieodpłatne. Uczniowie szkół niezależnych (prywatnych szkół
ponadgimnazjalnych) zmuszeni są uiszczać czesne.

Wszyscy uczniowie objęci są niżej wymienionymi programami.

Materiały pomocnicze w postaci wydruków i w formatach cyfrowych oraz sprzęt

elektroniczny udostępnia się nieodpłatnie – zarówno w publicznych szkołach

ponadgimnazjalnych, jak i w niezależnych szkołach ponadgimnazjalnych, którym

przysługuje �nansowanie ze środków publicznych.

Jeżeli organizacja nauki w szkole wymaga od Ciebie dysponowania komputerem

zarówno w szkole, jak i w domu, obowiązkiem szkoły jest zapewnienie Ci laptopa.

Szkoła może przy tym pobierać roczną opłatę z tytułu użytkowania komputera.

Poniżej dowiesz się więcej na temat różnych stypendiów i programów wsparcia. Miej na

uwadze fakt, iż wszystkie podane niżej kwoty i zasady obowiązują w roku szkolnym

2022–2023.

Stypendium sprzętowe



Wszyscy uczniowie posiadający jako młodzi ludzie ustawowe prawa otrzymują z

Funduszu Pożyczek stypendium sprzętowe.

Uczniowie otrzymują to stypendium bez względu na wysokość dochodów lub

wartość majątku rodziców.

Otrzymawszy od ucznia wniosek o stypendium sprzętowe, Fundusz Pożyczek od

razu sprawdza, czy danemu uczniowi nie przysługują również inne stypendia.

Wysokość stypendium zależy od realizowanego przez ucznia programu kształcenia i

wynosi od 1,118 do 4,603 koron norweskich.

Stypendiów sprzętowych nie otrzymują praktykanci (czeladnicy), kandydaci do

szkoleń oraz kandydaci do świadectwa ukończenia szkolenia praktycznego.

Stypendia mieszkaniowe
Uczeń zmuszony wyprowadzić się z domu rodzinnego w celu podjęcia nauki może

otrzymywać z Funduszu Pożyczek stypendium mieszkaniowe w wysokości 4,979 koron

norweskich miesięcznie. Stypendium to zostaje przyznane pod warunkiem spełnienia

przez ucznia co najmniej jednego spośród następujących kryteriów:

szkoła położona jest w odległości 40 km lub większej od domu rodziców;

łączny czas przejazdów na trasie dom rodzinny–szkoła przekracza trzy godziny

dziennie;

w okresie edukacji uczeń ze szczególnych względów nie może mieszkać w domu

rodzinnym.

Od roku szkolnego 2022–2023 praktykantom (czeladnikom), kandydatom do szkoleń
oraz kandydatom do świadectwa ukończenia szkolenia praktycznego stypendium to

przyznaje się na podstawie kryteriów dochodowych: wysokość stypendium stopniowo

spada od momentu, w którym uczeń zarabia powyżej 15,723 koron norweskich

miesięcznie.

Stypendium socjalne 
Stypendium socjalne pomyślane jest jako wkład na rzecz pokrycia kosztów utrzymania

uczniów pochodzących z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji �nansowej.

Uczniowie uprawnieni do stypendium socjalnego mogą otrzymywać do 3,489 koron

norweskich miesięcznie. Więcej informacji na ten temat znajdziesz na stronie

internetowej lanekassen.no/grunnstipend.

Inne stypendia i dotacje
Uczniowie, praktykanci (czeladnicy) i kandydaci do szkoleń w ramach

ponadgimnazjalnego kształcenia i szkolenia mogą ubiegać się o pożyczki i inne

stypendia z Funduszu Pożyczek. Więcej informacji na ten temat znajdziesz na stronie

https://lanekassen.no/grunnstipend


internetowej www.lanekassen.no. Można także ubiegać się o szereg stypendiów i

dotacji na rzecz kształcenia, dokształcenia, działalności kulturalnej oraz badań, a także o

pomoc socjalną. Aby uzyskać informacje na ten temat, odwiedź stronę internetową
www.legathandboken.no albo zapytaj w bibliotece lub księgarni o „Legathåndboken”

(pozycja dostępna tylko w języku norweskim).

Pomóż młodemu człowiekowi
przyjąć odpowiedzialność!

Jako rodzic odgrywasz wobec swojego dziecka ważką rolę doradcy i partnera w dialogu

na polu wyboru ścieżki edukacji oraz zawodu. Być może masz doświadczenie z czasów

szkolnych lub życia zawodowego, którym pragniesz się w tym momencie podzielić. W

istocie nikt nie zna zdolności, predyspozycji, cech i zainteresowań Twojego dziecka tak

dobrze jak Ty. Niemniej jednak nie możesz dokonywać tego rodzaju wyborów w imieniu

swoich dzieci.

Jak zostać dobrym doradcą wobec własnych dzieci
Aby rzetelnie wypełnić rolę doradcy w stosunku do własnego dziecka, musisz umieścić
młodego człowieka w centrum swojej uwagi i uważnie wysłuchać jego przemyśleń i

pragnień dotyczących edukacji oraz pożądanego zawodu. Poniżej znajdziesz kilka

wskazówek i porad dla Ciebie jako doradcy.

Uważnie wysłuchaj przemyśleń dziecka na temat jego sytuacji; uszanuj punkt

widzenia młodego człowieka.

Daj dziecku czas na rozpoznanie, przemyślenie i rozpatrzenie różnych opcji.

Podkreśl, że traktujesz młodego człowieka jako osobę odpowiedzialną i niezależną.

Usuń w cień własne oczekiwania.

Zacznij poruszać kwestie wyboru z odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby dziecko

miało czas dojrzeć do decyzji.

Nie bój się zadawania trudnych pytań – i z pełną uwagą słuchaj tego, jak młody

człowiek motywuje swoje wybory.

Pozwól, by ostateczna decyzja zapadła na własną odpowiedzialność młodego

człowieka.

Wybór swej dalszej ścieżki kształcenia jest bardzo ważną decyzją. To dla wielu uczniów i

rodziców doświadczenie trudne, niemalże budzące przerażenie. Uspokajająca może

https://lanekassen.no/Languages/
http://www.legathandboken.no/


więc być świadomość faktu, iż na wypadek, gdyby podjęta decyzja okazała się
niewłaściwa, dopuszcza się możliwość powtórnego wyboru.

Gdzie można znaleźć informacje?
Aby rzetelnie wypełnić rolę doradcy, musisz znać obowiązujący w kraju system oświaty i
stwarzane przezeń możliwości. Informacje na ten temat można zdobywać różnymi
sposobami:

szkoły gimnazjalne organizują różnego rodzaju spotkania informacyjne poświęcone

kwestiom edukacji i dróg do przyszłej kariery, ponadto uczniowie przynoszą ze

szkoły materiały informacyjne;

zwykle organizuje się specjalne spotkania informacyjne dla rodziców i opiekunów;

szkoły ponadgimnazjalne zapraszają na „dni otwarte”, ponadto odbywają się targi

szkolnictwa i kariery;

możesz również poprosić obeznanego w sprawach kształcenia i szkolenia pedagoga

szkolnego o rozmowę, podczas której przedyskutujecie dostępne opcje;

szczegółowe informacje na temat ponadgimnazjalnego kształcenia i szkolenia są
udostępniane w serwisie vilbli.no.

Współpraca na linii szkoła–dom

Szkoły ponadgimnazjalne kontaktują się w ciągu roku szkolnego z rodzicami

niepełnoletnich uczniów. Kontakt ten przyjmuje następujące formy:

spotkanie informacyjne na początku roku szkolnego (dotyczy poziomów Vg1 i Vg2);

rozmowa z nauczycielem prowadzącym (dotyczy poziomów Vg1 i Vg2);

informacje o przysługujących prawach;

zawiadomienia o spadku frekwencji ucznia;

inne informacje na temat ucznia.

Od momentu ukończenia przez ucznia 18. roku życia dalsze udzielanie informacji

rodzicom wymaga zgody ucznia.

https://www.vilbli.no/artikler/034985/no/rett-til-omvalg/a/027309
https://www.vilbli.no/?Falang=9



