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KARTA PRZEDMIOTU  

 

I. Dane podstawowe 

Nazwa przedmiotu Doradztwo kariery na rynku pracy 

Nazwa przedmiotu w języku angielskim Career consultancy in the labor market 

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 prof. B. Ertelt 

 

Forma zajęć (katalog 
zamknięty ze słownika) 

Liczba godzin semestr Punkty ECTS 

wykład 15 II 3 

konwersatorium   

ćwiczenia 15 II 

laboratorium   

warsztaty   

seminarium   

proseminarium   

lektorat   

praktyki   

zajęcia terenowe   

pracownia dyplomowa   

translatorium   

wizyta studyjna   

 

Wymagania wstępne brak    

 

II. Cele kształcenia dla przedmiotu  

C1. Zdobycie informacji o wyzwaniach, jakie stoją przed doradcą zawodowym w zakresie 
wyposażenia jednostki w ogólną wiedzę o zawodach i możliwościach kształcenia, nabycie 
umiejętności sformułowania celu zawodowego i planowanie kariery dla jednostki, realnego 
wyboru, zmiany zawodu, miejsca pracy, 

 

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

Symbol Opis efektu przedmiotowego 
Odniesienie do 

efektu kierunkowego 

WIEDZA 

W_01 W zaawansowanym stopniu zna i rozumie zagadnienia 
związane z zarządzaniem karierą jednostki na współczesnym 
rynku pracy 

K_W02  
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W_02 Zna i rozumie społeczne, ekonomiczne oraz psychologiczne 
aspekty doradztwa kariery i doradztwa personalnego na 
współczesnym rynku pracy 

K_W06 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Potrafi samodzielnie identyfikować potrzeby pracowników, 
interes społeczny; uczestniczyć w dialogu publicznym i 
konsultacjach społecznych dotyczących doradztwa kariery na 
współczesnym rynku pracy 

K_U04 

U_02 Potrafi wykorzystać współczesne teorie i wyniki badań 
psychologicznych do skutecznego doradztwa kariery na 
współczesnym rynku pracy 

K_U07 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Jest gotów do inicjowania wielowymiarowych działań z 
obszaru doradztwa kariery  na rynku pracy na rzecz szerokiego 
grona dla klientów 

K_K10 

 

IV. Opis przedmiotu/ treści programowe 

1. Doradca zawodowy, pośrednik pracy-kompetencje zawodowe 

2. Teorie rozwoju zawodowego - wyjaśnienie terminów, przedmioty i specyfika, ich 

rozwój, główne wyzwania i dylematy 

3. Projektowanie rozwoju zawodowego 

4. Grupowe programy poradnictwa zawodowego 

5. Wybrane aspekty funkcjonowania współczesnego rynku pracy. 

6. Rynek pracy jako kategoria ekonomiczna 

7. Popyt na pracę i czynniki go determinujące 

8. Podaż pracy i czynniki ją determinujące 

9. Bezrobocie - Istota i rodzaje 

10. Aktywna polityka rynku pracy 

11. Rynek pracy, pośrednictwo pracy w publicznych służbach zatrudnienia i instytucjach 

niepublicznych 

12. Instytucje i usługi rynku pracy z zakresu doradztwa zawodowego i pośrednictwa 

pracy 

13. Przykłady rozwiązań funkcjonowania doradztwa personalnego oraz pośrednictwa 

pracy. 

 

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 konwencjonalny Egzamin Uzupełniony i oceniony 
Test 

W_02 Wykład konwencjonalny Kolokwium Uzupełniony i oceniony 
Test 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Studium przypadku (case 
study) 

Kolokwium Oceniony tekst pracy 
pisemnej 

U_02 Dyskusja Obserwacja Karta oceny 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 
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K_01 Dyskusja Obserwacja Karta oceny 

 

 

VI. Kryteria oceny, wagi… 

Osiągniecie właściwego przedziału punktowego z testu wiedzy obowiązujący podczas kolokwium oraz 

egzaminu: 

5,0 – powyżej 95% 

4,5 –  94% - 85% 

4,0 – 84% - 75% 

3,5 – 74% - 65% 

3,0 – 64% - 51% 

2,0 – poniżej 50 % 

 

Dodatkowo podczas ćwiczeń wpływ na ocenę będzie miała obecność, aktywny udział w dyskusji 

podczas zajęć 

VII. Obciążenie pracą studenta 

Forma aktywności studenta Liczba godzin 

Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem  30 

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 75 

 

VIII. Literatura 
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