
Instytut badawczy, który zajmuje się analizą funkcjonowania i efektywności 
systemu edukacji oraz rynku pracy w Polsce i  za granicą. Realizuje krajowe 
i międzynarodowe projekty.

W zespole Instytutu Badań Edukacyjnych pracują specjaliści z dziedziny 
pedagogiki, socjologii, psychologii, ekonomii, politologii oraz innych dyscyplin 
naukowych, którzy mają bogate doświadczenie w pracy dydaktycznej, 
administracji publicznej, organizacjach pozarządowych i sektorze prywatnym.
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BADANIA KRAJOWE I MIĘDZYNARODOWE
Program Międzynarodowej Oceny Umiejętności Uczniów (PISA)  

PISA (Programme for International Student Assessment) jest największym na świecie międzynarodowym badaniem 
umiejętności uczniów (w wieku 15 lat) z zakresu czytania w języku ojczystym, matematyki oraz nauk przyrodniczych.  
Jest przeprowadzane co 3 lata, począwszy od 2000 r. Realizowane jest przez Organizację Współpracy Gospodarczej 
i Rozwoju – OECD. Polska uczestniczy w badaniu od pierwszej edycji, a od 2015 r. za jego przeprowadzenie 
odpowiada Instytut Badań Edukacyjnych.

Międzynarodwe Badanie Wyników Nauczania Matematyki i Nauk Przyrodniczych 
(TIMSS) 

TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) jest międzynarodowym porównawczym badaniem 
edukacyjnym, które organizowane jest od 1995 r. Polega na analizie poziomu wiedzy i rozumowania uczniów 
czwartej klasy szkoły podstawowej z dziedziny matematyki i nauk przyrodniczych. Polska uczestniczy w badaniu 
od 2011 r. TIMSS w skali międzynarodowej koordynowane jest przez International Association for the Evaluation 
of Educational Achievement − IEA. Instytut przeprowadził badanie TIMSS 2015, a obecnie realizuje kolejną edycję 
badania: TIMSS 2019.

Międzynarodowe Badanie Postępów Biegłości w Czytaniu (PIRLS)

PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) to badanie osiągnięć uczniów czwartej klasy szkoły 
podstawowej w czytaniu tekstów literackich i użytkowych. Przeprowadzane jest od 2001 r. co 5 lat w krajach 
z całego świata. Polska bierze w nim udział od 2006 r. Badanie organizowane jest przez IEA. W Polsce koordynuje 
je Ministerstwo Edukacji Narodowej, które powierzyło IBE przeprowadzenie badania PIRLS w 2016 i 2021 r.

Opracowanie nowych rozwiązań do specjalistycznej diagnozy stosowanej  
w poradniach psychologiczno-pedagogicznych 

Celem projektu „Opracowanie i upowszechnienie narzędzi diagnostycznych do oceny zdolności poznawczych 
dzieci i młodzieży” jest przygotowanie i upowszechnienie testów psychologicznych dotyczących funkcjonowania 
poznawczego, które przeznaczone będą do specjalistycznej diagnozy dzieci i młodzieży, w tym osób 
z niepełnosprawnością i ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Międzynarodowe Badanie Kompetencji Osób Dorosłych (PIAAC)

PIAAC (Programme for the International Assessment of Adult Competencies) jest największym międzynarodowym 
badaniem kompetencji osób dorosłych (w wieku 16−65 lat). Mierzy podstawowe umiejętności niezbędne do 
funkcjonowania we współczesnym świecie, w tym umiejętność rozumienia tekstu i rozumowania matematycznego. 
PIAAC jest koordynowane przez OECD. W latach 2011−2012 w Polsce badanie zrealizowane zostało przez IBE. Obecnie 
Instytut uczestniczy w przygotowaniu kolejnej edycji badania, które odbędzie się w latach 2022−2023.

IBE



OBSZARY SPECJALIZACJI

EDUKACJA  
ZAWODOWA

UCZENIE SIĘ  
PRZEZ CAŁE ŻYCIE

EFEKTY UCZENIA 
I ZAPEWNIANIE  

JAKOŚCI

KSZTAŁCENIE  
WYŻSZE

  
RYNEK PRACY 

Wdrażanie rozwiązań systemowych wspierających rozwój polskiego rynku pracy 
(Zintegrowany System Kwalifikacji – ZSK)

Projekty unijne dotyczące wdrażania i rozwoju Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w Polsce prowadzone 
są przez IBE od 2016 r. na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej. Ich realizacja polega m.in. na: wspieraniu 
podmiotów rynkowych przy opisywaniu i zgłaszaniu kwalifikacji, współpracy z podmiotami zainteresowanymi 
przeprowadzaniem certyfikacji i monitorowaniem jakości procesu nadawania kwalifikacji, opracowywaniu 
Sektorowych Ram Kwalifikacji, współpracy z ministerstwami i samorządami terytorialnymi, upowszechnianiu 
wiedzy na temat ZSK.

Prowadzenie Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji (ZRK) 

Realizowany przez IBE od 2018 r. projekt „Prowadzenie i rozwój Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji” ma na 
celu m.in.: modernizację publicznego rejestru kwalifikacji włączonych do ZSK, gromadzenie, przetwarzanie 
i udostępnianie danych dotyczących kwalifikacji i podmiotów działających w ramach ZSK, ułatwianie współpracy 
między tymi podmiotami, opracowanie narzędzi do analizy i planowania indywidualnej ścieżki zawodowej.

Wspieranie państw spoza Unii Europejskiej w obszarze edukacji  
(Europejska Polityka Sąsiedztwa: Twinning)

IBE zapewnia wsparcie eksperckie w obszarze ram kwalifikacji i reform edukacyjnych państwom spoza 
Unii Europejskiej (np. Macedonia, Azerbejdżan) w ramach programów Twinning, EuropeAid. 

Monitorowanie i analizowanie karier zawodowych absolwentów

W ramach projektu „Monitorowanie losów edukacyjno-zawodowych absolwentów i młodych dorosłych” od 2016 r. 
Instytut opracowuje rozwiązania umożliwiające lepsze dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku 
pracy. Prowadzi badania i przygotowuje rozwiązania prawne i informatyczne umożliwiające wykorzystanie danych 
administracyjnych do monitorowania karier edukacyjnych i zawodowych absolwentów. 

Monitorowanie krajowych rozwiązań dotyczących kształcenia i szkolenia 
zawodowego (ReferNet)

IBE jest partnerem europejskiej sieci ReferNet, stworzonej w 2002 r. przez CEDEFOP (Europejskie Centrum Rozwoju 
Kształcenia Zawodowego). Instytut m.in. gromadzi informacje na temat funkcjonowania obszaru kształcenia 
i szkolenia zawodowego, monitoruje zmiany i trendy w krajowej polityce w tej dziedzinie, a także prowadzi 
pogłębione analizy dotyczące wdrażania wytycznych polityki europejskiej.

Analizowanie europejskich systemów kwalifikacji (NQF-in)

Celem projektu „Developing organisational and financial models for including non-formal sector qualifications 
in National Qualifications Frameworks” (zrealizowanego w latach 2015–2018), którego liderem był Instytut Badań 
Edukacyjnych, było wsparcie decydentów krajów europejskich oraz instytucji w prowadzeniu polityki włączania 
kwalifikacji nadawanych poza systemami oświaty i szkolnictwa wyższego do krajowych systemów kwalifikacji. 
Dokonano analizy rozwiązań systemowych funkcjonujących w Czechach, Chorwacji, Irlandii, Francji, Polsce, 
Szkocji i na Węgrzech. 
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IBE to jedna z czołowych jednostek badawczych w Polsce

W 2017 roku Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych przyznał 
Instytutowi Badań Edukacyjnych kategorię A, wysoko oceniając jego 

osiągnięcia naukowe, potencjał oraz praktyczne efekty działalności. 

   WSPARCIE ANALITYCZNE  
w oparciu o wyniki badań, praktykę oraz dane administracyjne

  PROJEKTOWANIE STRATEGII I EWALUACJI DZIAŁAŃ  
na rzecz doskonalenia systemu edukacji

  BADANIA ILOŚCIOWE I JAKOŚCIOWE  
w obszarze szeroko pojętej edukacji i rynku pracy

  PROJEKTOWANIE ROZWIĄZAŃ  
dotyczących modelowania rynku pracy

  ORGANIZOWANIE SEMINARIÓW 
warsztatów i konferencji

  OPRACOWYWANIE REKOMENDACJI 
kursów e-learningowych, raportów z badań, ekspertyz i analiz

Oferta IBE skierowana jest zarówno do instytucji 
publicznych, jak i podmiotów prywatnych. Naszym 
partnerom proponujemy kompleksowe wsparcie na wielu 
różnych polach: 

OFERTA IBE

Instytut Badań Edukacyjnych  |  ul. Górczewska 8  |  01-180 Warszawa
tel. 22 24 17 100  |  e-mail: ibe@ibe.edu.pl
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ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

Instytut Badań Edukacyjnych jest otwarty na współpracę 

IBE należy do międzynarodowych stowarzyszeń, m.in. do The College Board – jednej z naj-
bardziej prestiżowych sieci współpracy w dziedzinie edukacji w USA czy International  
Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA) – organizacji działającej od 
przeszło 50 lat jako niezależna sieć krajowych instytucji badawczych i rządowych agend. 

Jako instytucja ekspercka działająca w ramach inicjatywy twinningowej IBE udziela wspar-
cia instytucjonalnego krajom objętym Europejską Polityką Sąsiedztwa.

Przy projektowaniu metodologii badań, opracowywaniu wyników i przygotowywaniu re-
komendacji Instytut współpracuje z takimi wyspecjalizowanymi podmiotami jak: Główny 
Urząd Statystyczny, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Ogólnopolskie Stowarzyszenie 
Kadry Kierowniczej Oświaty, Krajowa Szkoła Administracji Publicznej, Związek Powiatów 
Polskich, Biblioteka Narodowa, Collegium Civitas.

IBE współpracuje z zagranicznymi instytucjami podobnej rangi z Niemiec, Wielkiej Brytanii, 
Australii i Słowacji.
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