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KARTA PRZEDMIOTU  

 

I. Dane podstawowe 

Nazwa przedmiotu Wprowadzenie do metodologii doradztwa 
kariery 

Nazwa przedmiotu w języku angielskim Introduction to career guidance methodology 

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 Wiesław Talik 

 

Forma zajęć (katalog 
zamknięty ze słownika) 

Liczba godzin semestr Punkty ECTS 

wykład   1 

konwersatorium   

ćwiczenia 15 I 

laboratorium   

warsztaty   

seminarium   

proseminarium   

lektorat   

praktyki   

zajęcia terenowe   

pracownia dyplomowa   

translatorium   

wizyta studyjna   

 

Wymagania wstępne brak 

 

II. Cele kształcenia dla przedmiotu  

C1 – zapoznanie studentów z metodyką pracy doradcy kariery.  

C2 – rozwój umiejętności stosowania różnych metod stosowanych w doradztwie kariery.  

C3 – rozwój umiejętności świadczenia usług doradztwa kariery dla różnych odbiorców. 

 

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

Symbol Opis efektu przedmiotowego 
Odniesienie do 

efektu kierunkowego 

WIEDZA 

W_01 Student zna metodykę pracy doradcy kariery i etapy procesu 
doradczego.  

 K_W04 

W_02  Student zna metody stosowane w doradztwie kariery.  K_W03 



Załącznik nr 5 do dokumentacji programowej 
 

W_03 Student zna zasady prowadzenia doradztwa grupowego i 
indywidualnego dla różnych adresatów. 

K_W02 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Student potrafi stosować różne metody wykorzystywane w 
doradztwie kariery. 

K_U02 

U_02 Student potrafi prowadzić rozmowę doradczą i opracować 
Indywidualny Plan Działania. 

K_U03 

U_03  Student potrafi świadczyć usługi doradcze dla różnych grup 
klientów. 

K_U07 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Student jest odpowiedzialny wobec klientów doradztwa karier K_K03 

 

IV. Opis przedmiotu/ treści programowe 

1. Metody stosowane w doradztwie kariery  

2. Etapy procesu doradczego  

3. Metodyka doradztwa grupowego  

4. Metodyka doradztwa indywidualnego  

5. Techniki i narzędzia stosowane w pracy doradcy kariery  

6. Rozmowa doradcza  

7. Procedura Indywidualnego Planu Działania (IPD).  

8. Realizacja usług doradczych dla zróżnicowanych grup adresatów (m.in. dzieci, 

młodzieży, dorosłych, bezrobotnych, osób pracujących, osób niepełnosprawnych). 

 

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 kolokwium Uzupełnione i ocenione 
kolokwium 

W_02 Wykład konwencjonalny kolokwium Uzupełnione i ocenione 
kolokwium 

W_03 Wykład konwencjonalny kolokwium Uzupełnione i ocenione 
kolokwium 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Burza mózgów/giełda 
pomysłów 

Przygotowanie / Wykonanie 
projektu  

Karta oceny projektu 

U_02 Metoda projektu Wykonanie projektu Karta oceny projektu 

U_03 Metoda projektu Wykonanie projektu Karta oceny projektu 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Dyskusja Obserwacja Raport z obserwacji 

 

 

VI. Kryteria oceny, wagi… 

1. Kolokwium semestralne.  
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Kryteria oceny:  

ocena bardzo dobra (5) 90-100%  

ocena dobra plus (4,5) 80-89,9%  

ocena dobra (4,0) 70-79,9%  

ocena dostateczna plus (3,5) 60-69,9%  

ocena dostateczna (3) 51-59,9%  

VII. Obciążenie pracą studenta 

Forma aktywności studenta Liczba godzin 

Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem  
 

15 

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 
 

30 
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