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KARTA PRZEDMIOTU  

 

I. Dane podstawowe 

Nazwa przedmiotu Cele, zadania i grupy docelowe doradztwa 
kariery 

Nazwa przedmiotu w języku angielskim Goals, tasks and career guidance target groups 

Kierunek studiów  Doradztwo Kariery i Doradztwo Personalne 

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

Forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne) Stacjonarne 

Dyscyplina Psychologia 

Język wykładowy Polski 

 

Koordynator przedmiotu/osoba odpowiedzialna dr. Grzegorz Kida 

 

Forma zajęć (katalog 
zamknięty ze słownika) 

Liczba godzin semestr Punkty ECTS 

wykład   1 

konwersatorium   

ćwiczenia 15 I 

laboratorium   

warsztaty   

seminarium   

proseminarium   

lektorat   

praktyki   

zajęcia terenowe   

pracownia dyplomowa   

translatorium   

wizyta studyjna   

 

Wymagania wstępne brak    

 

II. Cele kształcenia dla przedmiotu  

Metody stosowane do odpowiednich grup docelowych w doradztwie karier. 

Udzielanie porad i informacji zawodowych, wytyczanie ścieżek wyboru kariery zawodowej i jej 
ocena. 

Opanowanie stosowania standaryzowanych metody diagnozowania karier i predyspozycji 
zawodowych. 

 

III. Efekty uczenia się dla przedmiotu wraz z odniesieniem do efektów kierunkowych 

Symbol Opis efektu przedmiotowego 
Odniesienie do 

efektu kierunkowego 

WIEDZA  

W_01 Posiada wiedzę teoretyczną na temat celów i zadań w 
doradztwie kariery 

K_W05 



Załącznik nr 5 do dokumentacji programowej 
 

W_02 Ma orientację w zakresie właściwego określania   grup 
docelowych w doradztwie kariery przy zastosowaniu 
właściwych metod aktywizowania różnych podmiotów 

K_W02 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Potrafi w sposób podstawowy wykorzystywać wiedzy do opisu 
wybranych celów, zastosowania właściwych zadań   i wyboru 
odpowiednich grup docelowych w doradztwie karier 

K_U02 

U_02 Posiada umiejętność  wykorzystywania informacji i 
interpretowania wyników podjętych działań w celu osiągnięcia 
właściwych celów w odniesieniu do odpowiednich grup 
docelowych w doradztwie kariery 

K_U12 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Potrafi samodzielnie poszerzać nabytą wiedzę i korzystać z 
różnych form jej zdobywania w określaniu celów i zadań w 
odniesieniu do odpowiednich grup w doradztwie kariery 

K_K08 

K_02 Potrafi wyznaczać priorytety w realizacji zadań i celów w 
odniesieniu do poszczególnych grup docelowych w kontekście 
multidyscyplinarności doradztwa kariery 

K_K04 

 

IV. Opis przedmiotu/ treści programowe 

1. Całożyciowe doradztwo kariery, definicja, założenia, cele i zadania. 

2. Główne  kierunki rozwoju myśli psychologicznej leżące u podstaw współczesnych 

teorii doradztwa kariery.  

3. Integracja teorii i doradztwo wielokulturowe, mikroteorie, współczesne teorie 

całożyciowego doradztwa kariery.  

4. Model integracyjny Ertelta i Schulza, model mikrodoradztwa Iveya. 

5. Udzielanie porad i informacji zawodowych, wytyczanie ścieżek wyboru kariery 

zawodowej i jej systematyczna ocena. 

 

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 Praca z tekstem Referat Plik z referatem 

W_02 Praca pod kierunkiem Obserwacja Test 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Ćwiczenia praktyczne Sprawdzenie umiejętności 
praktycznych 

Sprawozdanie 

U_02 Praca zespołowa Przygotowanie/ wykonanie 
projektu 

Karta oceny projektu 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Dyskusja Prezentacja Karta oceny prezentacji 

K_02 Praca w grupach w 
różnych rolach 

Obserwacja Karta oceny pracy w 
grupie 

 

 

VI. Kryteria oceny, wagi… 
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Student posiada  wiedzę   opanowana w stopniu bardzo dobrym/ wystarczającą/ elementarną/ 

podstawową  na temat doboru celów, zadań do odpowiednich grup docelowych w doradztwie 

kariery  

Student potrafi w sposób w stopniu bardzo dobrym/ wystarczającym/ elementarnym/ podstawowym  

wykorzystywać wiedzę do opisu wybranych celów, zastosowania właściwych zadań   i wyboru 

odpowiednich grup docelowych w doradztwie karier 

Student potrafi w sposób w stopniu bardzo dobrym/ wystarczającym/ elementarnym/ podstawowym 

samodzielnie poszerzać nabytą wiedzę i korzystać z różnych form jej zdobywania w określaniu celów i 

zadań w odniesieniu do odpowiednich grup w doradztwie kariery 

 

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 
Banka A., (2007). Psychologiczne doradztwo karier. Poznań: Print-B, Warszawa: Narodowe Forum 

Doradztwa Kariery. 

Ertelt B.-J., Schulz W. E., Ivey A. E., (2010). Podstawy doradztwa kariery. Warszawa-Kraków: 

Narodowe Forum Doradztwa Kariery. 

Literatura uzupełniająca 
Szumigraj M., (2011). Poradnictwo kariery. OW Łośgraf: Warszawa 

Wojtasik B., (1997). Warsztat doradcy zawodu. Aspekty pedagogiczno – psychologiczne. PWN: 

Warszawa 

 


