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KARTA PRZEDMIOTU  

 

I. Dane podstawowe 

Nazwa przedmiotu Doradztwo międzykulturowe 

Nazwa przedmiotu w języku angielskim Intercultural counselling 

Kierunek studiów  Doradztwo kariery i doradztwo personalne 

Poziom studiów (I, II, jednolite 

magisterskie) 

I stopień 

Forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne) stacjonarne 

Dyscyplina Psychologia 

Język wykładowy polski 

 

Koordynator przedmiotu/osoba 

odpowiedzialna 

Mariusz Wołońciej 

 

 

Forma zajęć (katalog 

zamknięty ze 

słownika) 

Liczba godzin semestr Punkty ECTS 

wykład   2 

konwersatorium 30 III 

ćwiczenia   

laboratorium   

warsztaty   

seminarium   

proseminarium   

lektorat   

praktyki   

zajęcia terenowe   

pracownia 

dyplomowa 

  

translatorium   

wizyta studyjna   

 

Wymagania 

wstępne 

 

 

 

II. Cele kształcenia dla przedmiotu  

Celem konwersatorium jest nabycie podstawowych wiedzy, umiejętności i postaw w 

zakresie efektywnego zarządzania różnicami kulturowymi w zakresie doradztwa 

zawodowego poprzez poznanie głównych teorii, podstawowych pojęć i narzędzi do opisu, 

analizy i interpretacji zagadnień kulturowych.  

Studenci poznają podstawowe zagadnienia dotyczące komunikacji międzykulturowej, które 

pozwolą im na bardziej krytyczny wgląd i rozumienie różnic kulturowych, rozwiną 
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wrażliwość kulturową ważnych we współpracy z klientem doradztwa w środowisku 

wielokulturowym 

 

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

Symbol Opis efektu przedmiotowego 

Odniesienie do 

efektu 

kierunkowego 

WIEDZA 

W_01 Ma podstawy wiedzy teoretycznej w zakresie zarządzanie 

karierą jednostki we współczesnym społeczeństwie 

K_W02 

W_02 Posiada podstawową wiedzę w zakresie rozumienia 

społecznych i kulturowych oraz psychologicznych 

aspektów doradztwa kariery.  

K_W05 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Posiada podstawowe umiejętności w zakresie zarządzania 

karierą we współczesnym społeczeństwie w perspektywie 

łączącej klasyczne i współczesne tendencje w naukach 

społecznych. 

K_U01 

U_02 Potrafi w sposób podstawowy wykorzystywać wiedzę, 

współczesne teorie i wyniki badań z zakresu socjologii, 

psychologii do skutecznego doradztwa kariery i 

doradztwa personalnego. 

K_U03 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Potrafi aktywnie włączać się w zarządzanie zasobami 

ludzkimi w organizacji na różnych poziomach 

K_K01 

 

IV. Opis przedmiotu/ treści programowe 

1. Globalizacja a doradztwo międzykulturowe w Polsce i świecie. Czy doradztwo 

zawodowe musi być międzykulturowe?  

2. Samoświadomość kulturowa i etnocentryzm doradcy w relacji z klientem doradztwa 

(Kim jestem?) 

3. Kultura i różnice kulturowe. Czym są/nie są kultura i różnice kulturowe? Kultura, 

wartości, przekonania (kultura obiektywna i subiektywna); 

4. Komunikacja międzykulturowa w poradnictwie zawodowym. Sapir - Hipoteza Whorfa; 

Style komunikacji: wysoki i 

niski kontekst; intelektualny i relacyjny 

5. Od szoku do adaptacji kulturowej. Rozwój wrażliwości międzykulturowej 

6. Główne bariery w komunikacji międzykulturowej wg M. Benetta: Generalizacja, 

uprzedzenia, stereotypy, etc 

7. Praktyczne umiejętności międzykulturowego doradcy zawodowego, czyli o empatii 

międzykulturowej 

8. Kategoryzacja kultur: Wymiar kulturowy i cechy kulturowe; Różnice kulturowe wg E. 

T. Hall. Kultury o niskim i wysokim kontekście; 

9. Diversity icebreaker: Doświadczenie różnic kulturowych w praktyce poradnictwa 

zawodowego 

10. Różnice kulturowe Trompenaars, Hampden-Turner: wymiary kultury oraz wymiary 

GLOBE; 1999-2007 



Załącznik nr 5 do dokumentacji programowej 
 

11. Kompetencje międzykulturowe w doradztwie; od opisu, poprzez interpretację, do 

ewaluacji (DIE - DIE 

model) 

12. Wrażliwość międzykulturowa i złota zasada. Zagadnienia etyczne w komunikacji 

międzykulturowej z klientem reprezentującym inną kulturę 

13. Rozwój wrażliwości międzykulturowej. Model rozwoju wrażliwości międzykulturowej 

w środowisku zróżnicowanym kulturowo (DMIS) wg Miltona Benetta 

14. Podsumowanie; sesja pytań i odpowiedzi, dyskusja na temat wyzwań zarządzania 

międzykulturowego 

 

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  

 

 Zaliczenie ustne  

 
 

Karta oceny / Raport z 

obserwacji 

W_02 Wykład konwersatoryjny Zaliczenie ustne Karta oceny / Raport z 

obserwacji 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Burza mózgów/giełda 

pomysłów  
 

 Przygotowanie / 

wykonanie projektu  
 

 Karta oceny / Raport 

z obserwacji  
 

U_02 Burza mózgów/giełda 

pomysłów 

Przygotowanie / 

wykonanie projektu 

Karta oceny / Raport z 

obserwacji 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Studium przypadku 

(case study)  

 Zaliczenie ustne  
 

Karta oceny / Raport z 

obserwacji 

 

 

VI. Kryteria oceny, wagi… 

Ocena niedostateczna 

 (W) - Student nie zna terminów z zakresu podstawowych pojęć zarządzania międzykulturowego 

(U) - Student nie potrafi zastosować podstawowych typologii różnić kultury i narzędzi badawczych 

wymaganych do właściwej identyfikacji różnic kultury organizacyjnej 

(K) - Student nie potrafi zorganizować własnego warsztatu pracy 

 

Ocena dostateczna 

(W) - Student zna wybrane terminy z zakresu podstawowych pojęć zarządzania międzykulturowego w 

obszarze doradztwa zawodowego i zarządzania karierą 

(U) - Student potrafi zastosować niektóre pojęcia i modele kultury i narzędzia badawcze wymagane 

do właściwej identyfikacji różnic w obszarze doradztwa zawodowego i zarządzania karierą 

(K) - Student rozumie potrzebę organizacji własnego warsztatu pracy ale nie potrafi jej skutecznie 

zrealizować 

 

Ocena dobra 
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(W)- Student zna większość terminów z zakresu podstawowych pojęć zarządzania 

międzykulturowego 

(U)- Student potrafi zastosować podstawowych typologii kultury i narzędzi badawczych wymaganych 

do właściwej identyfikacji różnic w obszarze doradztwa zawodowego i zarządzania karierą 

(K)- Student zna sposoby pracy w środowisku międzykulturowym 

 

Ocena bardzo dobra 

(W)- Student zna wszystkie terminy i teorie z zakresu zarządzania międzykulturowego 

(U)- Student potrafi zastosować wszystkie pojęcia i modele kultury i narzędzia badawcze wymagane 

do właściwej identyfikacji różnic kultury w obszarze doradztwa zawodowego i zarządzania karierą 

(K)- Student potrafi zorganizować pracę własną oraz prowadzenia doradztwa zawodowego i 

zarządzania karierą w kontekście różnic kulturowych 

 

VII. Obciążenie pracą studenta 

Forma aktywności studenta Liczba godzin 

Liczba godzin kontaktowych z 

nauczycielem  

 

30 

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 

 

30 

 

VIII. Literatura 

Literatura podstawowa 

1. Kownacka, E., & Piegat-Kaczmarczyk, M. (2007). Podejście wielokulturowe w 

doradztwie zawodowym: praktyczny poradnik dla doradcy zawodowego pracującego z 

klientem odmiennym kulturowo. Warszawa: Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji 

Zawodowej i Ustawicznej.  

2. Paszkowska-Rogacz, A., & Cieślikowska, D. (2006). Doradztwo zawodowe a wyzwania 

międzykulturowe. Warszawa: Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i 

Ustawicznej. 

3. Bennett, M. J. (1998). Basic concepts of intercultural communication; selected readings. 

Intercultural Press: Boston, London; 

4. Hall, E.T. (2001). Poza kulturą. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. 

5. Grzymała-Moszczyńska, H. (2000). Uchodźcy. Podręcznik dla osób pracujących z 

uchodźcami. Kraków: Wydawnictwo „Nomos”. 
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Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. 
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9. Trompenaars, F., Hampden-Turner, Ch. (2002). Siedem wymiarów kultury. Znaczenie 

różnic 
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kulturowych w działalności gospodarczej. Kraków: Oficyna Ekonomiczna, Oddział 

Polskich 

Wydawnictw Profesjonalnych. 

10. Szopski, M. (2005). Komunikowanie międzykulturowe. Warszawa: WSiP. 

 


