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KARTA PRZEDMIOTU  
 

I. Dane podstawowe 

Nazwa przedmiotu Oprogramowania przydatne przy zatrudnianiu i 
poszukiwaniu pracy 

Nazwa przedmiotu w języku angielskim Software useful when hiring and searching for a 
job 

Kierunek studiów  Doradztwo zawodowe i doradztwo kariery 

Poziom studiów (I, II, jednolite magisterskie) I 

Forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne) stacjonarne 

Dyscyplina socjologia 

Język wykładowy polski 

 

Koordynator przedmiotu/osoba odpowiedzialna  
Alina Betlej 

 

Forma zajęć (katalog 
zamknięty ze słownika) 

Liczba godzin semestr Punkty ECTS 

wykład   3 

konwersatorium 15 II 

ćwiczenia   

laboratorium   

warsztaty   

seminarium   

proseminarium   

lektorat   

praktyki   

zajęcia terenowe   

pracownia dyplomowa   

translatorium   

wizyta studyjna   

 

Wymagania wstępne W1 – podstawy obsługi komputera  
W2– podstawowa wiedza na temat problemów rynku pracy  
W3 – podstawowa wiedza o sposobach wyszukiwania treści w Internecie 

 
 

II. Cele kształcenia dla przedmiotu  

C.1.Przedstawienie studentom możliwości wykorzystania technologii informacyjno-
komunikacyjnych w pracy zawodowej.  

C2.Zapoznanie studentów z oprogramowaniem przydatnym przy zatrudnianiu i poszukiwaniu 
pracy.  

C.3.Uwrażliwienie studentów na etyczne aspekty wykorzystywania nowych technologii w pracy 
zawodowej. 
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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 

W_02 Student posiada wiedzę na temat różnych oprogramowań 
przydatnych przy zatrudnianiu i poszukiwaniu pracy  
 

K_W02 

W_04 Student posiada wiedzę o możliwościach wykorzystania 
technologii informacyjno-komunikacyjnych w doradztwie 
zawodowym i doradztwie kariery  

K_W04 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_06 Student potrafi wykorzystywać oprogramowania przydatne 
przy zatrudnianiu i poszukiwaniu pracy  
 

K_U06 

U_06 Student posiada umiejętność planowania i realizowania 
procesów związanych a planowaniem zatrudniania 
pracowników i poszukiwaniem pracy z wykorzystaniu nowych 
technologii  

K_U06 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_08 Student zauważa konieczność i wyrabia w sobie umiejętność i 
potrzebę ciągłego kształcenia w zakresie rozwoju i 
wykorzystania nowych technologii w pracy zawodowej  

K_K08 

 
IV. Opis przedmiotu/ treści programowe 

1.Nowe technologie w gospodarce.  
2. Rozwiązania informatyczne w doradztwie zawodowym i doradztwie kariery.  
3. Oferty pracy.  
4. Head hunting.  
5. Serwisy społecznościowe.  
6.Sieci kontaktów.  
7. Selekcja dokumentów aplikacyjnych.  
8. Zarządzanie informacją, zarządzanie wiedzą.  
9. Sprawdzanie kompetencji.  
10. Planowanie i rozliczanie czasu 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_02 Dyskusja, praca w grupie, 
indywidualna praca przy 
komputerze, analiza 
narzędzi dostępnych 
oprogramowań 

Sprawdzenie posiadanej 
przez studenta wiedzy w 
procesie rozwiązywania 
konkretnych problemów 

Ocena indywidualna 
wypowiedzi ustnych 
studenta, ocena pracy 
studenta w grupie 

W_04 Dyskusja, praca w grupie, 
indywidualna praca przy 
komputerze, analiza 
narzędzi dostępnych 
oprogramowań 

Sprawdzenie posiadanej 
przez studenta wiedzy w 
procesie rozwiązywania 
konkretnych problemów 

Ocena indywidualna 
wypowiedzi ustnych 
studenta, ocena pracy 
studenta w grupie 

UMIEJĘTNOŚCI 
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U_06 Dyskusja, praca w grupie, 
indywidualna praca przy 
komputerze, analiza 
narzędzi dostępnych 
oprogramowań 

Sprawdzenie posiadanej 
przez studenta wiedzy w 
procesie rozwiązywania 
konkretnych problemów 

Ocena indywidualna 
wypowiedzi ustnych 
studenta, ocena pracy 
studenta w grupie 

U_06 Dyskusja, praca w grupie, 
indywidualna praca przy 
komputerze, analiza 
narzędzi dostępnych 
oprogramowań 

Sprawdzenie posiadanej 
przez studenta wiedzy w 
procesie rozwiązywania 
konkretnych problemów 

Ocena indywidualna 
wypowiedzi ustnych 
studenta, ocena pracy 
studenta w grupie 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_08 Dyskusja, praca w grupie, 
indywidualna praca przy 
komputerze, analiza 
narzędzi dostępnych 
oprogramowań 

Sprawdzenie posiadanej 
przez studenta wiedzy w 
procesie rozwiązywania 
konkretnych problemów 

Ocena indywidualna 
wypowiedzi ustnych 
studenta, ocena pracy 
studenta w grupie 

 
 

VI. Kryteria oceny, wagi 
Ocena aktywności w trakcie zajęć, ocena indywidualnych pracy z wykorzystaniem komputera, ocena 
sposobu analizy treści, ocena odpowiedzi ustnych na wybrany temat.  
Na ocenę 2  
W-Student nie posiada wiedzy na temat różnych oprogramowań przydatnych przy zatrudnianiu i 
poszukiwaniu pracy. Student nie posiada wiedzy o możliwościach wykorzystania technologii 
informacyjno-komunikacyjnych w doradztwie zawodowym i doradztwie kariery.  
U- Student nie potrafi wykorzystywać oprogramowania przydatne przy zatrudnianiu i poszukiwaniu 
pracy. Student nie posiada umiejętności planowania i realizowania procesów związanych a 
planowaniem zatrudniania pracowników i poszukiwaniem pracy z wykorzystaniu nowych technologii.  
K- Student nie zauważa konieczności i nie wyrabia w sobie umiejętności i potrzeby ciągłego 
kształcenia w zakresie rozwoju i wykorzystania nowych technologii w pracy zawodowej. 
Na ocenę 3  
W-Student posiada podstawową wiedzę na temat różnych oprogramowań przydatnych przy 
zatrudnianiu i poszukiwaniu pracy. Student posiada podstawową wiedzę o możliwościach 
wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w doradztwie zawodowym i doradztwie 
kariery.  
U- Student potrafi w stopniu podstawowym wykorzystywać oprogramowania przydatne przy 
zatrudnianiu i poszukiwaniu pracy. Student posiada umiejętność planowania i realizowania procesów 
związanych z planowaniem zatrudniania pracowników i poszukiwaniem pracy z wykorzystaniu 
nowych technologii.  
K- Student zauważa konieczność i wyrabia w sobie umiejętność i potrzebę ciągłego kształcenia w 
zakresie rozwoju i wykorzystania nowych technologii w pracy zawodowej.  
Na ocenę 4  
W-Student posiada dobrą wiedzę na temat różnych oprogramowań przydatnych przy zatrudnianiu i 
poszukiwaniu pracy. Student posiada dobrą wiedzę o możliwościach wykorzystania technologii 
informacyjno-komunikacyjnych w doradztwie zawodowym i doradztwie kariery.  
U- Student potrafi wykorzystywać wybrane oprogramowania przydatne przy zatrudnianiu i 
poszukiwaniu pracy. Student posiada umiejętność planowania i realizowania procesów związanych z 
planowaniem zatrudniania pracowników i poszukiwaniem pracy z wykorzystaniu nowych technologii.  
K- Student zauważa konieczność i wyrabia w sobie umiejętność i potrzebę ciągłego kształcenia w 
zakresie rozwoju i wykorzystania nowych technologii w pracy zawodowej.  
Na ocenę 5  
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W-Student posiada bardzo dobrą wiedzę na temat różnych oprogramowań przydatnych przy 
zatrudnianiu i poszukiwaniu pracy. Student posiada bardzo dobrą wiedzę o możliwościach 
wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w doradztwie zawodowym i doradztwie 
kariery.  
U- Student potrafi wykorzystywać oprogramowania przydatne przy zatrudnianiu i poszukiwaniu 
pracy. Student posiada umiejętność planowania i realizowania procesów związanych z planowaniem 
zatrudniania pracowników i poszukiwaniem pracy z wykorzystaniu nowych technologii.  
K- Student zauważa konieczność i wyrabia w sobie umiejętność i potrzebę ciągłego kształcenia w 
zakresie rozwoju i wykorzystania nowych technologii w pracy zawodowej. 

VII. Obciążenie pracą studenta 

Forma aktywności studenta Liczba godzin 15 

Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem  
 

15 

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 
 

90 
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