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KARTA PRZEDMIOTU  

 

I. Dane podstawowe 

Nazwa przedmiotu Projektowanie rozwoju zawodowego 

Nazwa przedmiotu w języku angielskim Career development design 

Kierunek studiów  Pedagogika 

Poziom studiów (I, II, jednolite magisterskie) I  

Forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne) stacjonarne 

Dyscyplina Pedagogika 

Język wykładowy polski 

 

Koordynator przedmiotu/osoba odpowiedzialna Beata Jakimiuk 
 

 

Forma zajęd(katalog 
zamknięty ze słownika) 

Liczba godzin semestr Punkty ECTS 

wykład 15 II 2 

konwersatorium   

dwiczenia   

laboratorium   

warsztaty   

seminarium   

proseminarium   

lektorat   

praktyki   

zajęcia terenowe   

pracownia dyplomowa   

translatorium   

wizyta studyjna   

 

Wymagania wstępne W1 - podstawowa wiedza z zakresu psychologii rozwojowej oraz 
uwarunkowao rozwoju ogólnego człowieka 
W2 – podstawowe umiejętności analityczne związane z projektowaniem i 
ewaluacją działao  dotyczących własnego rozwoju 
W3 - zorientowanie na aktywnośd dotyczącą własnego rozwoju osobowego  
i zawodowego, świadomośd konieczności uczenia się przez całe życie, 
etyczne postępowanie, umiejętnośd budowania relacji interpersonalnych 
 

 

 

II. Cele kształcenia dla przedmiotu  

C1 – rozwijanie wiedzy i umiejętności i postaw studentów w zakresie analizy i oceny swoich 
predyspozycji zawodowych oraz podejmowania optymalnych decyzji dotyczących dalszej edukacji, 
wyboru zawodu, jak również nabywania kompetencji ułatwiających znalezienie pracy. 
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III. Efekty uczenia się dla przedmiotu wraz z odniesieniem do efektów kierunkowych 

Symbol Opis efektu przedmiotowego 
Odniesienie do 

efektu kierunkowego 

WIEDZA 

W_01 Zna i rozumie uwarunkowania i skutki dylematów współczesnej 
cywilizacji w kontekście działalności wychowawczej, edukacyjnej  
i opiekuńczej 

K_W07 

W_02   

W_…   

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Potrafi planować i organizować pracę indywidualną oraz zespołową K_U11 

U_02   

U_….   

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Jest gotów do dokonania krytycznej oceny posiadanej wiedzy K_K01 

K_02   

K_...   

 

IV. Opis przedmiotu/ treści programowe 

1. Znaczenie pracy w życiu człowieka – aspekt pracy w życiu i rozwoju człowieka, praca jako wartośd, 
praca zawodowa.  
2. Rozwój zawodowy człowieka – istota rozwoju zawodowego, rozwój zawodowy w kontekście 
rozwoju ogólnego człowieka, uwarunkowania rozwoju zawodowego, etapy rozwoju zawodowego.  
3. Koncepcje wyboru zawodu. Podejmowanie decyzji zawodowych i edukacyjnych. 
4. Kwalifikacje zawodowe wobec wymagao rynku pracy.  
5. Analiza wybranych zawodów - charakterystyka kwalifikacji w zawodzie pedagoga, specjalności 
pedagogiczne.  
6. Ocena własnych kompetencji.  
7. Metody poszukiwania pracy. Kontakt z pracodawcą.  
8. Etapy i ścieżki kariery zawodowej.  
9. Planowanie kariery zawodowej – czynniki determinujące karierę zawodową, fazy kariery 
zawodowej, strategie planowania. 
 

 

V. Metody realizacjii weryfikacji efektów uczenia się 

Symbol 
efektu 

Metody dydaktyczne 
(lista wyboru) 

Metody weryfikacji 
(lista wyboru) 

Sposoby dokumentacji 
(lista wyboru) 

WIEDZA 

W_01 Wykład konwencjonalny Zaliczenie pisemne Protokół 

W_02    

W_…    

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Metoda SWOT Przygotowanie projektu 
własnego rozwoju 
zawodowego 

Plik z projektem 
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U_02    

U_….    

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Metoda obserwacji 
uczestniczącej 

Obserwacja Karta zaliczeniowa 

K_02    

K_...    

 

 

VI. Kryteria oceny, wagi… 

Wymagania dotyczące zaliczenia kolokwium: 

51% - 70% ocena dostateczna 

71%-90% ocena dobra 

91%-100%  ocena bardzo dobra 

Wagi dotyczące zaliczenia przedmiotu: obecnośd na zajęciach – 25% oceny koocowej,  

projekt rozwoju zawodowego - 25% oceny koocowej, pisemne kolokwium – 50% oceny koocowej 

Kryteria oceny koocowej: 

51% - 70% ocena dostateczna 

71%-90%  ocena dobra 

91%-100% ocena bardzo dobra 

 

 
VII. Obciążenie pracą studenta 

Forma aktywności studenta Liczba godzin 

Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem  
 

15 

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 
 

40 

 

VIII. Literatura 

Literatura podstawowa 
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Kwiatkowski S. M., Bogaj A., Baraniak B., Pedagogika pracy, Warszawa 2007. 
Suchar M., Kariera i rozwój zawodowy, Gdaosk 2003. 
Wojtasik B., Podstawy poradnictwa kariery. Poradnik dla nauczycieli, Warszawa 2011. 
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