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KARTA PRZEDMIOTU  

 

I. Dane podstawowe 

Nazwa przedmiotu Kodeks etyczny doradcy kariery (kwestie 
prawne i moralne) 

Nazwa przedmiotu w języku angielskim Ethical Code of professional career advisor 

Kierunek studiów  Doradztwo kariery i doradztwo personalne 

Poziom studiów (I, II, jednolite magisterskie) I stopień 

Forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne) stacjonarne 

Dyscyplina Socjologia 100% 

Język wykładowy Polski 

 

Koordynator przedmiotu/osoba odpowiedzialna Dr Maciej Hułas 

 

Forma zajęć(katalog 
zamknięty ze słownika) 

Liczba godzin semestr Punkty ECTS 

Wykład   2 

Konwersatorium   

Ćwiczenia 15 II 

Laboratorium   

Warsztaty   

Seminarium   

Proseminarium   

Lektorat   

Praktyki   

zajęcia terenowe   

pracownia dyplomowa   

Translatorium   

wizyta studyjna   

 

Wymagania wstępne Podstawowa wiedza o pracy jako formie aktywności ludzkiej, tj. genezie 
pracy, podziale pracy, produkcie pracy.  
Podstawowa umiejętność projekcyjnego przewidywania procesów 
kształtujących rynek pracy i zawodu.  
Rozumienie znaczenia autonomicznego wyboru jakim jest wybór kariery 
zawodowej. 

 

 

II. Cele kształcenia dla przedmiotu  

C1: Ukazanie kariery zawodowej jako fundamentalnego wyboru życiowego.  

C2: Uwrażliwienie na związek wyboru kariery zawodowej z praktycznym potrzebami życia.  

C3: Uwypuklenie normatywnego wymiaru pracy i zawodu. 
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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 

P6U_W2 Zna i rozumie dylematy pracy zawodowej w kontekście 
wyzwań doradcy zawodowego i doradcy kariery. 

K_W01 

P6U_W2 Zna i rozumie społeczne, ekonomiczne oraz psychologiczne 
aspekty doradztwa kariery i doradztwa personalnego. 

K_W05 

   

UMIEJĘTNOŚCI 

P6S_U1 Potrafi zarządzać karierą zawodową w społeczeństwie 
interpretując współczesne tendencje w społeczeństwie przez 
odniesienie do tendencji klasycznych 

K_U01 

P6U_U2 Potrafi samodzielnie planować i realizować potrzebę własnego 
kształcenia się przez całe życie. 

K_U10 

   

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

P6U_K2 Jest gotów do promowania pozytywnych wzorców doradztwa 
kariery opartej na tolerancji, poczuciu dobra wspólnego i 
pluralizmu ideowego, w warunkach demokracji w dyskusji. 

K_K03 

P6U_K1 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. Historyczno-prawny kontekst najmu.  
2. Kariera zawodowa jako ścieżka realizacji istotnych potrzeb praktyki życia.  
3. Historyczna zmienność potrzeb i trendów związanych z zatrudnieniem.  
4. Podmiotowość osobowa i naturalne predyspozycje jako kryterium określania kariery 
zawodowej.  
5. Etyczno-prawne aspekty umowy o pracę najemną w perspektywie praw i obowiązków 
pracownika i pracodawcy.  
6. Związek kariery zawodowej i osobistej satysfakcji z pracy w perspektywie spełnienia w trwałych 
planów życia.  
7. Kariera zawodowa w perspektywie emigracji, problem wyrównanych szans. 

 

V. Metody realizacji i weryfikacji efektów uczenia się 

Symbol 
efektu 

Metody dydaktyczne 
(lista wyboru) 

Metody weryfikacji 
(lista wyboru) 

Sposoby dokumentacji 
(lista wyboru) 

WIEDZA 

P6U_W2 Analiza tekstu 
Praca zespołowa 
Dyskusja pod kierunkiem 
prowadzącego 

Kolokwium zaliczeniowe Protokół zaliczeniowy 
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UMIEJĘTNOŚCI 

P6S_U1 Praca zespołowa 
Dyskusja pod kierunkiem 
prowadzącego 

Udział w dyskusji na 
zajęciach; 
Obserwacja prowadzącego; 
 

 

P6U_U2 Praca zespołowa 
Dyskusja pod kierunkiem 
prowadzącego 

Udział w dyskusji na 
zajęciach; 
Obserwacja prowadzącego; 
 

 

    

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

P6U_K2 Praca zespołowa 
Dyskusja pod kierunkiem 
prowadzącego 

Udział w dyskusji na 
zajęciach; 
Obserwacja prowadzącego; 
 

 

P6U_K1 Praca zespołowa 
Dyskusja pod kierunkiem 
prowadzącego 

Udział w dyskusji na 
zajęciach; 
Obserwacja prowadzącego; 
 

 

    

 

 

VI. Kryteria oceny, wagi 

 

Kolokwium zaliczeniowe - 50%  

Prezentacja grupowa - 25% 

Aktywność na zajęciach - 25% 
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VII. Obciążenie pracą studenta 

Forma aktywności studenta Liczba godzin 

Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem  
 

15 

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 
 

45 

 

VIII. Literatura 

Literatura podstawowa 

Kodeks pracy 2018, 
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19740240141/U/D19740141Lj.pdf 
(wybrane regulacje).  
Maciej Hułas, Dylematy emigracji poakcesyjnej, „Cywilizacja o nauce, moralności, sztuce i religii”, 
32 (2010), s. 101-113.  
Maciej Hułas, Zwycięzcy i przegrani globalizacji, „Zeszyty Naukowe KUL”, 53, nr 4 (212), (2010), s. 
35-54.  
Maciej Hułas, Ujarzmiony kapitał. „Praca- kapitał” według Oswalda von Nell-Breuninga, KUL, Lublin 
2011 (rozdz. II, VI i VII).  

Literatura uzupełniająca 

 
 

 

 


