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KARTA PRZEDMIOTU  

 

I. Dane podstawowe 

Nazwa przedmiotu Doradztwo i usługi informacyjne w obszarze 
edukacji szkolnej i ustawicznej (całożyciowej) 

Nazwa przedmiotu w języku angielskim Consultancy and information services in the 
field of school and lifelong education  

Kierunek studiów  Doradztwo Kariery i Doradztwo Personalne 

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

Forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne) Stacjonarne 

Dyscyplina Socjologia  

Język wykładowy Polski 

 

Koordynator przedmiotu/osoba odpowiedzialna  
Dr Monika D. Adamczyk 

 

Forma zajęć (katalog 
zamknięty ze słownika) 

Liczba godzin semestr Punkty ECTS 

wykład 30 godzin IV 5 

konwersatorium   

ćwiczenia 30 IV 

laboratorium   

warsztaty   

seminarium   

proseminarium   

lektorat   

praktyki   

zajęcia terenowe   

pracownia dyplomowa   

translatorium   

wizyta studyjna   

 

Wymagania wstępne Podstawowa wiedza z zakresu doradztwa zawodowego 

 

 

II. Cele kształcenia dla przedmiotu  

1. Zapoznanie studentów z aktualnym stanem doradztwa i poradnictwa zawodowego w 
Polsce i w krajach Unii Europejskie 

2. Uzyskają elementarne umiejętności w zakresie wykorzystania wiedzy w przyszłej pracy 
w zakresie: terminologii, informacji zawodowej oraz podstawową wiedzę na temat 
doradztwa zawodowego w zakresie Lifelong Learning 
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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_01 Ma podstawową wiedzę na temat kształcenia ustawicznego w 
kontekście wyzwań współczesnego rynku pracy  

K_W02 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Jest gotów włączyć się działania na rzecz szerokiego forum 
odbiorców usług w zakresie Lifelong Learning 

K_K09 

 

IV. Opis przedmiotu/ treści programowe 

1. Podstawy prawne funkcjonowania poradnictwa zawodowego dla dzieci, 
młodzieży i dorosłych. Poradnictwo w resorcie edukacji i w resorcie pracy  

2. Podstawowe pojęcia doradztwa zawodowego 
3. Współczesne problemy doradztwa zawodowego 
4. Szkolny doradca zawodowy. Zadania szkolnego doradcy zawodowego. Obszary 

praktyki doradcy zawodowego dla młodzieży 
5. Korzyści z wspierania ucznia, rodziców i opiekunów poprzez wewnątrzszkolny 

system doradztwa zawodowego: perspektywy edukacyjne i zawodowe uczniów, 
dostęp do informacji zawodowej i edukacyjnej 

6. Doradztwo zawodowe dla dorosłych. 
7.  Organizacja poradnictwa w publicznych służbach zatrudnienia.  
8. Różnorodność form i zakresu doradztwa prowadzonego poza resortami 

edukacji i pracy.  
9. Rola Programu Operacyjnego Kapitału Ludzkiego i innych źródeł finansowego 

wsparcia dla rozwoju doradztwa zawodowego.  
 

 

10. 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 Egzamin Karta egzaminacyjna 

W_02    

W_…    

UMIEJĘTNOŚCI 

    

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Wykład konwersatoryjny  Egzamin Karta egzaminacyjna 
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11. Kryteria oceny, wagi… 

 

Ocena niedostateczna: Student nie jest w stanie zaprezentować podstawowego poziomu wiedzy 

na temat zagadnień omówionych na wykładzie i opisanych w literaturze obowiązkowej, tj. nie 

wykazuje dostatecznej wiedzy na sprecyzowane przez egzaminatora pytania/tezy egzaminacyjne. 

W przypadku testu na 15 pkt osiągnął 0-7 pkt.  

Ocena dostateczna: Student jest w stanie zaprezentować tylko podstawową wiedzę na temat 

zagadnień omówionych na wykładzie i opisanych w literaturze obowiązkowej, nie jest jednak w 

stanie krytycznie uzasadniać stawianych tez. W przypadku testu na 15 pkt osiągnął 8-10 pkt.  

Ocena dobra: Student jest w stanie zaprezentować wiedzę na temat zagadnień omówionych na 

wykładzie i opisanych w literaturze obowiązkowej. Student wykazuje jedynie nieliczne braki 

wiedzy przekazanej na wykładzie; braki te nie odnoszą się do istotnych/podstawowych treści 

wykładu. Student pogłębił wiedzę zapoznając się ze wskazaną przez wykładowcę literaturę 

uzupełniającą wyłożone treści. W przypadku testu na 15 pkt osiągnął 11-12 pkt.  

Ocena bardzo dobra: Student wykazuje pogłębioną wiedzę na temat zagadnień omówionych na 

wykładzie i opisanych w literaturze obowiązkowej. Student pogłębił wiedzę zapoznając się ze 

wskazaną przez wykładowcę literaturę uzupełniającą wyłożone treści. O ocenie bardzo dobrej 

decyduje ponadto: umiejętność sprawnego kojarzenia faktów i łączenia ich w szersze związki, 

krytycznego uzasadniania, rozumienia przyczyn, rozbieżności i konwergencji omawianych 

zagadnień, trafność i spójność wypowiedzi. W przypadku testu na 15 pkt osiągnął 13-15 pkt. 
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12. Obciążenie pracą studenta 

Forma aktywności studenta Liczba godzin 

Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem  
 

30 + 15 godzin konsultacji 

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 
 

30 

 

13. Literatura 

Literatura podstawowa 

Bańka A. Zawodoznawstwo, doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy. 

Psychologiczne metody i strategie pomocy bezrobotnym. Poznań 1995  
  

Literatura uzupełniająca 

Bucka B., Tworzenie wewnątrzszkolnego systemu doradztwa. Kwiatkowski, Sirojć 

(red) Młodzież na rynku pracy. Od badań do praktyki. Ochotnicze Hufce Pracy. 

Komenda Główna. Warszawa 2006  
 

 

 


