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KARTA PRZEDMIOTU  

 

I. Dane podstawowe 

Nazwa przedmiotu Multidyscyplinarność doradztwa kariery 

Nazwa przedmiotu w języku angielskim Multidisciplinarity of career guidance 

Kierunek studiów  Doradztwo Kariery i Doradztwo Personalne 

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

Forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne) Stacjonarne 

Dyscyplina nauki socjologiczne 

Język wykładowy Polski 

 

Koordynator przedmiotu/osoba odpowiedzialna dr hab. Jadwiga Plewko 

 

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 Bez wymagań wstępnych 

 

II. Cele kształcenia dla przedmiotu  

C1 Zaznajomienie studentów z wymaganiami zawodu doradcy kariery wynikającymi z 
wieloaspektowości usług doradczych  

C2 Przekazanie przydatnej wiedzy z zakresu nauk społecznych jako podstawy wspierającej usługi 
doradcze  

C3 Rozwój umiejętności ciągłego doskonalenia kompetencji zawodowych z wykorzystaniem wiedzy 
wielodyscyplinarnej 

 

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 społeczne, ekonomiczne, psychologiczne, 
kulturowe oraz etyczne aspekty doradztwa kariery i doradztwa 
personalnego 

K_W05 

W_02 Zna i rozumie psychologiczne, socjologiczne, ekonomiczne, 
prawne oraz wynikające z nauk o zarządzaniu podstawy 
doradztwa kariery i doradztwa personalnego 

K_W08 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Student potrafi wykorzystywać wiedzę metodologiczną z 
zakresu socjologii, psychologii, zarządzania do badania i opisu 
procesów i zjawisk doradztwa kariery i doradztwa 
personalnego, a także formułować na tej podstawie własne 
opinie i krytyczne sądy.  

K_U03 

U_02 Potrafi wykorzystać współczesne teorie i wyniki badań 
socjologicznych i psychologicznych do skutecznego doradztwa 
kariery i doradztwa personalne 

K_U07 

U_03 Potrafi wyznaczać priorytety w realizacji zadań zwłaszcza w 
kontekście multidyscyplinarności doradztwa kariery 

K_U11 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Zauważa konieczność i wyrabia w sobie umiejętność i potrzebę 
ciągłego kształcenia i samodzielnego poszerzania nabytej 
wiedzy 

K_K08 

K_02 Jest gotów do promowania pozytywnych wzorców doradztwa 
kariery opartej na tolerancji, poczuciu dobra wspólnego i 
pluralizmu ideowego, w warunkach demokracji w dyskusji. 

K_K03 

K_03 Jest gotów do inicjowania wielowymiarowych działań z 
obszaru doradztwa kariery i doradztwa personalnego na rzecz 
szerokiego grona dla klientów. 

K_K10 

 

IV. Opis przedmiotu/ treści programowe 

1. Pojęcie i teorie kariery  

2. Profesjonalne doradztwo kariery  

3. Etyczny i prawny wymiar doradztwa kariery  

4. Psychologiczny wymiar doradztwa kariery  

5. Socjologiczno-pedagogiczne aspekty doradztwa zawodowego i doradztwa kariery  

6. Ekonomiczne aspekty doradztwa kariery  

7. Edukacja i komunikacja międzykulturowa w doradztwie kariery  

8. Poradnictwo transnacjonalne 

 

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 
zastosowaniem  
multimedialnych technik 
przekazu wiedzy 

Kolokwium/test pisemny Uzupełnione i ocenione 
kolokwium /test pisemny 

W_02 Wykład konwencjonalny 
zastosowaniem  

Kolokwium/test pisemny Uzupełnione i ocenione 
kolokwium /test pisemny 
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multimedialnych technik 
przekazu wiedzy 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Metoda problemowa PBL Prezentacja Karta oceny pracy w 
grupie; Karta oceny 
prezentacji 

U_02 Dyskusja Obserwacja  Karta oceny obserwacji 

U_03 Metoda projektu Wykonanie projektu Karta oceny projektu 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Metoda problemowa PBL Prezentacja Karta oceny pracy w 
grupie; Karta oceny 
prezentacji 

K_02 Dyskusja Obserwacja  Karta oceny obserwacji 

 

VI. Kryteria oceny, wagi… 

Na zaliczenie przedmiotu składają się 3 elementy:  

1. Test pisemny na ocenę sprawdzający wiedzę przekazaną w trakcie wykładu i w 

trakcie prezentacji studentów; 

2. Przygotowanie  w małych grupach i przedstawienie prezentacji tematycznej  

3. Aktywność studentów w dyskusji w trakcie zajęć 

Warunki zaliczenia testu pisemnego: 

ocena niedostateczna – uzyskanie poniżej 50% ogólnej punktacji z testu  

ocena dostateczna – od 50% pkt. 

ocena dostateczna plus – od 60% pkt. 

ocena dobra – od 70% pkt.  

ocena dobra plus – od 80% pkt. 

ocena bardzo dobra - od 90% pkt. 

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 
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2016; 
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kariery, "Studia Edukacyjne" nr 25, 2015, s. 21-53; 

3. A. Bańka, Poradnictwo transnacjonalne. Cele i metody międzynarodowego doradztwa karier, 

Zeszyty informacyjno-metodyczne doradcy zawodowego - zeszyt 36, Warszawa 2006; 

4. A. Czerkawska, A. Czerkawski, Etyczny wymiar poradnictwa zawodowego, KOWEZiU, 

Warszawa 2005; 

5. J. Kargul, Kulturowe konteksty organizacji poradnictwa, w: Wybrane aspekty doradztwa 
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Literatura uzupełniająca 
1. Nowoczesne doradztwo kariery, pośrednictwo pracy, formy szkolenia młodzieży. Podręcznik 

programowy cz. 1, red. Cz. Noworol, OHP, Warszawa 2010; 

2. A. Bilon, Współczesne tendencje w badaniach poradnictwa kariery, "Studia Poradoznawcze" 

2013. 
 


