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KARTA PRZEDMIOTU  

 

I. Dane podstawowe 

Nazwa przedmiotu Zarządzanie karierą we współczesnym 
społeczeństwie 

Nazwa przedmiotu w języku angielskim Career management in contemporary society 

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. Grzegorz Kida 

 

Forma zajęć (katalog 
zamknięty ze słownika) 

Liczba godzin semestr Punkty ECTS 

wykład 30 I 3 

konwersatorium   

ćwiczenia   

laboratorium   

warsztaty   

seminarium   

proseminarium   

lektorat   

praktyki   

zajęcia terenowe   

pracownia dyplomowa   

translatorium   

wizyta studyjna   

 

Wymagania wstępne brak    

 

II. Cele kształcenia dla przedmiotu  

Kariera zawodowa i etapy jej rozwoju na tle cyklu życia człowieka (problemy poszczególnych 
etapów kariery zawodowej) 

Kariera zawodowa i jej etapy na tle cyklu życia człowieka (indywidualne planowanie kariery a 
problem niedostosowania do pracy. Rynek pracy - kierunki i źródła zmian. 

Zarządzanie karierą zawodową - ujęcie tradycyjne i współczesne 

 

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

Symbol Opis efektu przedmiotowego 
Odniesienie do 

efektu kierunkowego 

WIEDZA  

W_01 Posiada wiedzę teoretyczną na współczesnych  koncepcji 
zarzadzania karierą 

K_W05 
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W_02 Ma orientację w zakresie właściwego określenia  teorii 
współczesnych teorii zarzadzania karierą  

K_W02 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Potrafi w sposób podstawowy wykorzystywać wiedzę do 
tworzenia i opisu wybranych teorii zarzadzania kariery 

K_U02 

U_02 Posiada umiejętność  wykorzystywania informacji i 
interpretowania odpowiednich faktów w  odniesieniu do 
odpowiednich teorii zarządzania karierą 

K_U12 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Potrafi samodzielnie poszerzać nabytą wiedzę i korzystać z 
różnych form jej zdobywania w określaniu celów i zadań w  
odniesieniu do odpowiednich teorii zarządzania karierą 

K_K08 

K_02 Potrafi wyznaczać priorytety w wyborze w  odniesieniu do 
odpowiednich teorii zarządzania karierą w kontekście 
multidyscyplinarności doradztwa kariery 

K_K04 

 

IV. Opis przedmiotu/ treści programowe 

1. Omówienie definicji doradztwa karier, korzeni historycznych i współczesnych zadań 

oraz perspektyw doradztwa karier.  

2. Opis ewolucji teorii rozwoju i kształtowania kariery zawodowej.  

3. Charakterystyka informacyjnej, diagnostycznej i instytucjonalnej organizacji 

doradztwa karier.  

4. Problematyka całożyciowego doradztwa kariery jako narzędzia wdrażania idei 

uczenia się przez całe życie. 
 

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 konwersatoryjny Referat Sprawdzian pisemny 

W_02 Wykład problemowy Obserwacja Test 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Gra dydaktyczna  Prezentacja  Sprawozdanie 

U_02 Metoda SWOT Przygotowanie/ wykonanie 
projektu 

Karta oceny projektu 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Dyskusja Prezentacja Karta oceny prezentacji 

K_02 Metoda obserwacji 
uczestniczacej 

Obserwacja Raport z obserwacji 

 

 

VI. Kryteria oceny, wagi… 

Student posiada  wiedzę   opanowana w stopniu bardzo dobrym/ wystarczającą/ elementarną/ 

podstawową  na temat współczesnych teorii zarzadzania karierą. 

Student potrafi w sposób w stopniu bardzo dobrym/ wystarczającym/ elementarnym/ podstawowym  

wykorzystywać wiedzę do opisu wybranych teorii zarzadzania karierą. 
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Student potrafi w sposób w stopniu bardzo dobrym/ wystarczającym/ elementarnym/ podstawowym 

samodzielnie poszerzać nabytą wiedzę i korzystać z różnych form jej zdobywania w tworzeniu i opisie 

współczesnych teorii zarzadzania karierą. 

 

VII. Obciążenie pracą studenta 

Forma aktywności studenta Liczba godzin 

Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem  30 

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 75 

 

VIII. Literatura 

Literatura podstawowa 
Herr E., Cramer S.H. (2001). Planowanie Kariery Zawodowej, KUP: Warszawa 

Noworol Cz., (2003). Transnacjonalne poradnictwo zawodowe wobec planowania karier. (w): Nowe 

trendy w poradnictwie zawodowym u progu XXI wieku. (t. 23). Warszawa: Departament 

Rynku Pracy Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej. 

Literatura uzupełniająca 
Bańka A. (2006). Kapitał kariery – uwarunkowania, rozwój i adaptacja do zmian organizacyjnych 

oraz strukturalnych rynku pracy, w: Z. Ratajczak, A. Bańka, E. Turska (red.) Współczesna 

psychologia pracy i organizacji, Katowice: Wyd. Uniwersytetu Śląskiego. 

Bańka A. (2005). Zawodoznawstwo, Doradztwo zawodowe, Pośrednictwo pracy: Psychologiczne 

Metody i Strategie Pomocy Bezrobotnym. Poznań: Print-B 

 


