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KARTA PRZEDMIOTU  

 

I. Dane podstawowe 

Nazwa przedmiotu Doradztwo kariery dla grup mniejszościowych 

Nazwa przedmiotu w języku angielskim Careers counseling for minority groups 

Kierunek studiów  Doradztwo Kariery i Doradztwo Personalne 

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

Forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne) Stacjonarne 

Dyscyplina Psychologia 70%, Socjologia 20, Prawo 10%  

Język wykładowy Polski 

 

Koordynator przedmiotu/osoba odpowiedzialna Dr Paweł Kot 

 

Forma zajęć (katalog 
zamknięty ze słownika) 

Liczba godzin semestr Punkty ECTS 

wykład 30 III 2 

konwersatorium   

ćwiczenia   

laboratorium   

warsztaty   

seminarium   

proseminarium   

lektorat   

praktyki   

zajęcia terenowe   

pracownia dyplomowa   

translatorium   

wizyta studyjna   

 

Wymagania wstępne Podstawowa wiedza z zakresu rozumienia społecznych i ekonomicznych 
oraz psychologicznych aspektów doradztwa kariery    

 Student potrafi identyfikować potrzeby klientów doradcy zawodowego 

 Student zna cechy doradcy zawodowego 

 

 

II. Cele kształcenia dla przedmiotu  

C1. Przekazanie wiedzy na temat prowadzenia doradztwa kariery w różnych grupach 
mniejszościowych 

C2. Wskazanie umiejętności i kompetencji niezbędnych u doradcy dla skutecznego prowadzenia 
doradztwa kariery wśród różnych grup mniejszościowych obecnych na polskim i europejskim rynku 
pracy 

C3. Wskazanie barier w prowadzeniu doradztwa w grupach mniejszościowych oraz sposobów ich 
skutecznego przezwyciężania 
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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 Posiada podstawową wiedzę w zakresie psychologicznych 
aspektów doradztwa kariery i doradztwa personalnego w 
grupach mniejszosciowych. 

K_W05 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Posiada podstawowe umiejętności w zakresie zarządzania 
karierą we współczesnym społeczeństwie w perspektywie 
doradztwa skierowanego do grup mniejszościowych 

K_U01 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Posiada poczucie „misji” obywatelskiej, wrażliwość na 
potrzebę promowania pozytywnych wzorców doradztwa 
kariery opartej na tolerancji, poczuciu dobra wspólnego i 
pluralizmu ideowego skierowanego do grup zagrożonych 
wykluczeniem społecznym 

K_K03 

K_02 Ma świadomość dbania o dziedzictwo krajowego i 
europejskiego doradztwa kariery, przy poszanowaniu innych 
osób i zrozumieniu wobec różnic światopoglądowych, 
religijnych, kulturowych, płciowych i zawodowych. 

K_K07 

 

IV. Opis przedmiotu/ treści programowe 

1. Podstawowe pojęcia: grupa mniejszościowa, migracja, imigracja, emigracja, 

2. Grupy mniejszościowe w Polsce i Europie 

3. Procesy zachodzące w grupach mniejszościowych: szok kulturowy, adaptacja, 

integracja, asymilacja 

4. Multikulturowość w poradnictwie zawodowym i pośrednictwie pracy, 

5. Zarządzanie różnorodnością w doradztwie kariery 

6. Wymiary kultur narodowych i ich znaczenie w pracy z klientem (dystans władzy, 

unikanie niepewności, indywidualizm i kolektywizm, męskość kobiecość), 

7. Zasady doradztwa i pośrednictwa pracy skierowanego do grup mniejszościowych 

8. Kompetencje międzykulturowe. 

9. Cechy skutecznego doradcy pracującego z grupami mniejszościowymi 

10. Globalizacja i zmiana kulturowa w aspekcie rynku pracy 

11. Etnocentryzm, stereotypy, uprzedzenia, wykluczenie – bariery w skutecznym 

doradztwie kariery 
 

 

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 Egzamin Uzupełniony i oceniony 
Test 

UMIEJĘTNOŚCI 
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U_01 Studium przypadku (case 
study) 

Egzamin Uzupełniony i oceniony 
Test 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Metoda projektu Wykonanie projektu Karta oceny projektu 

K_02 Metoda projektu Zaliczenie pisemne Karta oceny projektu 

 

 

VI. Kryteria oceny, wagi… 

Osiągniecie właściwego przedziału punktowego z testu wiedzy: 

5,0 – powyżej 95% 

4,5 –  94% - 85% 

4,0 – 84% - 75% 

3,5 – 74% - 65% 

3,0 – 64% - 51% 

2,0 – poniżej 50 % 

VII. Obciążenie pracą studenta 

Forma aktywności studenta Liczba godzin 

Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem  
 

60 

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 
 

30 
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