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KARTA PRZEDMIOTU  

 

I. Dane podstawowe 

Nazwa przedmiotu Doradztwo kariery i Lifelong Learning 

Nazwa przedmiotu w języku angielskim Career counseling and Lifelong Learning 

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 hab. B. Rożnowski, prof. KUL 

 

Forma zajęć (katalog 
zamknięty ze słownika) 

Liczba godzin semestr Punkty ECTS 

wykład   1 

konwersatorium 15 I 

ćwiczenia   

laboratorium   

warsztaty   

seminarium   

proseminarium   

lektorat   

praktyki   

zajęcia terenowe   

pracownia dyplomowa   

translatorium   

wizyta studyjna   

 

Wymagania wstępne Podstawowa wiedza z zakresu doradztwa kariery, przedsiębiorczości 
   

 

II. Cele kształcenia dla przedmiotu  

C1. Studenci nabędą istotnej orientacji, że obecnie człowiek jest zmuszony podejmować decyzje 
zawodowe wiele razy w ciągu swojego życia, zmieniać zawód czy też doskonalić własne 
kwalifikacje zawodowe. 

C2. Studenci uzyskają umiejętności wykorzystania wiedzy w zakresie: terminologii, informacji 
zawodowej, metod pomocy doradczej osobom wymagającym kształcenia ustawicznego 

C3. Umiejętność wskazania własnej przedsiębiorczości jako rozwiązania stanowiącego odpowiedź 
na wyzwanie współczesnego rynku pracy. 

 

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

Symbol Opis efektu przedmiotowego 
Odniesienie do 

efektu kierunkowego 

WIEDZA 
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W_01 Zna i rozumie zasady tworzenia i rozwijania różnych form 
przedsiębiorczości w obszarze doradztwa kariery i doradztwa 
personalnego 

K_W06  

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Potrafi samodzielnie i zespołowo planować i realizować 
projekty związane z międzynarodowym, europejskim, 
krajowym i regionalnym prawodawstwem dotyczącym rynku 
pracy, mobilności i kariery w ujęciu całożyciowym 

K_U09 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Jest gotów włączyć się w rozwiązywanie aktualnych 
problemów środowiska społecznego w zakresie Lifelong 
Learning 

K_K09 

 

IV. Opis przedmiotu/ treści programowe 

1. Model edukacji ustawicznej w UE. 

2. Zacieśnianie związków między edukacją i pracą 

3. Pojmowanie kariery jako osobistego rozwoju nie zawsze związanego z jednym 

zawodem 

4. Cele doradztwa i poradnictwa zawodowego w perspektywie globalnego rynku pracy 

5. Zawody przyszłości 

6. Wykorzystanie informacji w poradnictwie zawodowym dotyczącym przyszłości 

7. Wspólny europejski model doradztwa zawodowego 

8. Rola doradcy zawodowego w realizacji programu LLP (Life Learning Programe) w 

krajach Unii Europejskiej 

9. Wdrożenie programu LLP w Polsce 

10. Rola doradcy zawodowego w kształtowaniu postaw przedsiębiorczych 

11. Propagowanie mobilności zawodowej 
 

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 problemowy Kolokwium Uzupełnione i ocenione 
kolokwium 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Studium przypadku (case 
study) 

Kolokwium Uzupełnione i ocenione 
kolokwium 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Metoda projektu Przygotowanie / wykonanie 
projektu 

Karta oceny projektu 

 

 

VI. Kryteria oceny, wagi… 

Średnia ocen z Przygotowania prezentacji zgodnej z kartą oceny oraz kolokwium wiedzy ocenianego 

zgodnie z poniższym: 

5,0 – powyżej 95% 
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4,5 –  94% - 85% 

4,0 – 84% - 75% 

3,5 – 74% - 65% 

3,0 – 64% - 51% 

2,0 – poniżej 50 % 

VII. Obciążenie pracą studenta 

Forma aktywności studenta Liczba godzin 

Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem  15 

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 25 
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