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KARTA PRZEDMIOTU  

 

I. Dane podstawowe 

Nazwa przedmiotu Ilościowe i Jakościowe badania i metody dla 
doradców dostępne w internecie 

Nazwa przedmiotu w języku angielskim Quantitative and qualitative research and 
methods for career counselors available on the 
internet 

Kierunek studiów  Doradztwo zawodowe i doradztwo kariery 

Poziom studiów (I, II, jednolite magisterskie) I 

Forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne) stacjonarne 

Dyscyplina socjologia 

Język wykładowy polski 

 

Koordynator przedmiotu/osoba odpowiedzialna Alina Betlej 

 

Forma zajęć (katalog 
zamknięty ze słownika) 

Liczba godzin semestr Punkty ECTS 

wykład   1 

konwersatorium 30 III 

ćwiczenia   

laboratorium   

warsztaty   

seminarium   

proseminarium   

lektorat   

praktyki   

zajęcia terenowe   

pracownia dyplomowa   

translatorium   

wizyta studyjna   

 

Wymagania wstępne W1 – podstawy obsługi komputera  
W2– podstawowa wiedza na temat ilościowych i jakościowych metod 
badawczych  
W3 – podstawowa wiedza o sposobach wyszukiwania treści w Internecie 

 

 

II. Cele kształcenia dla przedmiotu  

C.1.Przedstawienie studentom specyfiki ilościowych i jakościowych metod i technik badawczych. 

C.2.Zapoznanie studentów z możliwościami wykorzystania technologii informacyjno-
komunikacyjnych w pracy zawodowej. 

C.3.Zapoznanie studentów z problemami etycznymi związanymi z prowadzeniem badań w 
Internecie. 
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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 Student posiada wiedzę na temat różnych narzędzi 
badawczych dostępnych w Internecie i sposobów ich 
wykorzystania w obszarze kariery i doradztwa personalnego  

K_W06 

W_02 Student posiada wiedzę o sposobie planowanie i 
organizowania badań ilościowych i jakościowych w Internecie  

K_W 04 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Student potrafi wykorzystywać nowoczesne metody i 
narzędzia dostępne w Internecie do realizacji badań  

K_U02 

U_02 Student potrafi wykorzystać umiejętność planowania i 
realizowania procesów związanych ze społecznymi aspektami 
doradztwa kariery związanymi z wykorzystaniem technologii 
informacyjno-komunikacyjnych  

K_U03 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Student zauważa konieczność i wyrabia w sobie umiejętność i 
potrzebę ciągłego kształcenia w zakresie prowadzenia badań z 
wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych  

K_K08 

 

IV. Opis przedmiotu/ treści programowe 

1.Podstawowe orientacje teoretyczne i metodologiczne.  
2. Specyfika badań jakościowych.  
3. Badania jakościowe w Internecie.  
4. Specyfika badań ilościowych.  
5. Badania ilościowe w Internecie.  
6. Warsztat pracy doradcy w Internecie.  
7. Gromadzenie i przetwarzanie informacji.  
8. Testy on-line.  
9. Programy i aplikacje on-line.  
10. Tworzenie internetowych narzędzi.  
11. Raporty z badań.  
12. Prezentacja wyników.  
13. Ewaluacja. 

 

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 Praca w grupie pod 
kierunkiem prowadzącego 
ćwiczenia 

Sprawdzenie posiadanej 
przez studenta wiedzy w 
procesie rozwiązywania 
konkretnych problemów 

Ocena indywidualnych 
wystąpień na wybrane 
tematy, ocena sposobu 
analizy tekstu  
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W_02 Praca w grupie pod 
kierunkiem prowadzącego 
ćwiczenia 

Sprawdzenie posiadanej 
przez studenta wiedzy w 
procesie rozwiązywania 
konkretnych problemów 

Indywidualna karta oceny 
pracy studenta w grupie 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Studia przypadków, 
dyskusja 

Sprawdzenie umiejętności 
praktycznych w procesie 
rozwiązywania konkretnych 
problemów 

Ocena aktywności w 
trakcie zajęć, ocena 
wystąpienia ustnego na 
wybrany temat 

U_02 Studia przypadków, 
dyskusja 

Sprawdzenie umiejętności 
praktycznych w procesie 
rozwiązywania konkretnych 
problemów 

Oceny pracy studenta w 
grupie 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Praca w grupach w 
różnych rolach 

Dyskusja, dialog, negocjacje 
w procesie rozwiązywania 
wybranych problemów 

Indywidualna karta oceny 
pracy studenta w grupie 

 

 

VI. Kryteria oceny, wagi 

Ocena aktywności w trakcie zajęć, ocena indywidualnych wystąpień na wybrane tematy, ocena 
sposobu analizy tekstu, ocena wystąpienia ustnego na wybrany temat. 
Na ocenę 2  
W-Student nie ma wiedzy na temat ilościowych i jakościowych metod dla doradców dostępnych w 
Internecie. Student nie posiada wiedzy o sposobie planowanie i organizowania badań ilościowych i 
jakościowych w Internecie.  
U-Student nie potrafi wykorzystywać nowoczesnych metod i narzędzi dostępnych w Internecie do 
realizacji badań. Student nie umie planować i realizować procesów związanych ze społecznymi 
aspektami doradztwa kariery i z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych.  
K-Student nie jest świadomy konieczności ciągłego kształcenia się w zakresie prowadzenia badań z 
wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych.  
Na ocenę 3  
W-Student w stopniu dostatecznym potrafi scharakteryzować wybrane zagadnienie związane z 
ilościowymi i jakościowymi metodami dla doradców dostępnych w Internecie. Student posiada 
podstawową wiedzę o sposobie planowanie i organizowania badań ilościowych i jakościowych w 
Internecie.  
U-Student potrafi w stopniu podstawowym wykorzystywać nowoczesnych metody i narzędzia 
dostępne w Internecie do realizacji badań. Student nie umie planować i realizować procesów 
związanych z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych w badaniach. 
K-Student jest świadomy konieczności ciągłego kształcenia się w zakresie prowadzenia badań z 
wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych. 
Na ocenę 4  
W-Student dobrze zna ilościowe i jakościowe metody dla doradców dostępne w Internecie. Student 
posiada wiedzę o sposobie planowanie i organizowania badań ilościowych i jakościowych w 
Internecie.  
U-Student potrafi dobrze wykorzystywać nowoczesnych metody i narzędzia dostępne w Internecie 
do realizacji badań. Student umie planować i realizować procesy związane ze społecznymi aspektami 
doradztwa kariery i z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych.  
K-Student jest świadomy konieczności ciągłego kształcenia się w zakresie prowadzenia badań z 
wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych.  
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Na ocenę 5  
W-Student bardzo dobrze zna ilościowe i jakościowe metody dla doradców dostępne w Internecie. 
Student posiada bardzo dobrą wiedzę o sposobie planowanie i organizowania badań ilościowych i 
jakościowych w Internecie.  
U-Student bardzo dobrze potrafi wykorzystywać nowoczesne metody i narzędzia dostępne w 
Internecie do realizacji badań. Student umie samodzielnie planować i realizować procesy związane ze 
społecznymi aspektami doradztwa kariery i z wykorzystaniem technologii informacyjno-
komunikacyjnych.  
K-Student jest świadomy konieczności ciągłego kształcenia się w zakresie prowadzenia badań z 
wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych. 

VII. Obciążenie pracą studenta 

Forma aktywności studenta Liczba godzin 30 

Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem  
 

30 

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 
 

30 

 

VIII. Literatura 
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Biblioteka doradcy zawodowego:  
http://www.wybieramzawod.pl/baza-wiedzy/literatura/biblioteka-doradcy-zawodowego.html  
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