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KARTA PRZEDMIOTU  

 

I. Dane podstawowe 

Nazwa przedmiotu Analiza i opis pracy i zawodów 

Nazwa przedmiotu w języku angielskim Analysis and description of work and 
professions 

Kierunek studiów  Doradztwo Kariery i Doradztwo Personalne 

Poziom studiów (I, II, jednolite magisterskie) Studia I stopnia 

Forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne) Stacjonarne 

Dyscyplina Socjologia 

Język wykładowy Polski 

 

Koordynator przedmiotu/osoba odpowiedzialna mgr Damian Liszatyński 

 

Forma zajęć (katalog 
zamknięty ze słownika) 

Liczba godzin semestr Punkty ECTS 

wykład   1 

konwersatorium 15 1 

ćwiczenia   

laboratorium   

warsztaty   

seminarium   

proseminarium   

lektorat   

praktyki   

zajęcia terenowe   

pracownia dyplomowa   

translatorium   

wizyta studyjna   

 

Wymagania wstępne brak 

 

 

II. Cele kształcenia dla przedmiotu  

C1. Zapoznanie studentów ze strukturą i zastosowaniem Klasyfikacji zawodów i specjalności na 
potrzeby rynku pracy (KZiS) 

C2. Przygotowanie studentów do samodzielnego wykonania opisu zawodu i jego analizy  

C3. Rozwijanie umiejętności pracy grupowej przy wykonywaniu wspólnego projektu 
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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 dylematy współczesnego rynku pracy w kontekście 
wyzwań doradcy zawodowego i doradcy kariery.  

K_W01 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Posiada umiejętność planowania i realizowania projektów 
wymagających współdziałania w interdyscyplinarnych zespołach 
związanych z społecznymi, prawnymi, ekonomicznymi i 
psychologicznymi aspektami doradztwa kariery 

K_U08 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Jest gotów samodzielnie poszerzać wiedzę i korzystać z różnych form 
jej zdobywania w obliczu krytycznej oceny posiadanego zasobu 
wiedzy. 

K_K08 

 

IV. Opis przedmiotu/ treści programowe 

1. Podstawowe pojęcia Klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy (KZiS). 
2. Struktura Klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy (KZiS). 
3. Klasyfikowanie zawodu w oparciu o Klasyfikację zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy 
(KZiS).  
4. Etapy opracowywania opisów zawodów. 
5. Analiza i opis wybranych zawodów (zadań i czynności zawodowych, środowiska pracy, wymagań 
psychologicznych i fizycznych, warunków podjęcia pracy w zawodzie, instytucji kształcących, 
możliwości awansu, zawodów pokrewnych, rynku pracy i perspektyw zawodowych). 

 

V. Metody realizacji i weryfikacji efektów uczenia się 

Symbol 
efektu 

Metody dydaktyczne 
(lista wyboru) 

Metody weryfikacji 
(lista wyboru) 

Sposoby dokumentacji 
(lista wyboru) 

WIEDZA 

W_01 Wykład konwersatoryjny Wykonanie projektu Karta oceny projektu 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Metoda projektu Wykonanie projektu Karta oceny projektu 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Metoda projektu Wykonanie projektu Karta oceny projektu 

 

 

VI. Kryteria oceny, wagi 

Kryteria oceny projektu: ocena bardzo dobra (5) - 90-100%, ocena dobra plus (4+) - 80-89,9%, ocena 

dobra (4) - 70-79,9%, ocena dostateczna plus (3+) - 60-69,9%, ocena dostateczna (3) - 51-59,9%, 

ocena niedostateczna (2) - 0-50,9%   
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VII. Obciążenie pracą studenta 

Forma aktywności studenta Liczba godzin 

Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem  15 

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 30 

 

VIII. Literatura 

Literatura podstawowa 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji 
zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania, Dz.U. 2014 poz. 1145 
Klasyfikacja zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy, Ministerstwo Pracy i Polityki 
Społecznej, Warszawa 2014 
Metodologia opracowania opisów zawodów/specjalności, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej, Warszawa 2016 
Klasyfikacja zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy, Tworzenie i stosowanie, 
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2014 

Literatura uzupełniająca 

GUS, Struktura wynagrodzeń według zawodów w październiku 2016 r., Warszawa 2018 
GUS, Rocznik Statystyczny Pracy 2017, Warszawa 2017 
Informacja sygnalna na temat zawodów deficytowych, zrównoważonych i nadwyżkowych w I 
półroczu 2018 roku, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
 

 


