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KARTA PRZEDMIOTU  

 

I. Dane podstawowe 

Nazwa przedmiotu Międzynarodowe, krajowe i regionalne aspekty 
rozwijania kariery 

Nazwa przedmiotu w języku angielskim International, national and regional aspects of 
career development 

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 Bernd-Joachim Ertelt, prof. KUL 

 

Forma zajęć (katalog 
zamknięty ze słownika) 

Liczba godzin semestr Punkty ECTS 

wykład 30 III 3 

konwersatorium   

ćwiczenia   

laboratorium   

warsztaty   

seminarium   

proseminarium   

lektorat   

praktyki   

zajęcia terenowe   

pracownia dyplomowa   

translatorium   

wizyta studyjna   

 

Wymagania wstępne Podstawowa wiedza z zakresu doradztwa kariery    

 Znajomość modeli doradztwa kariery 

 Wiedza na temat geograficznej segmentacji rynków pracy 

 

II. Cele kształcenia dla przedmiotu  

Zapoznanie studentów z warsztatem pracy europejskiego doradcy kariery zawodowej 

Zapoznanie z wiedzą z zakresu przygotowania absolwentów do wejścia na międzynarodowe, 
krajowe i regionalne rynki pracy 

 

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

Symbol Opis efektu przedmiotowego 
Odniesienie do 

efektu kierunkowego 

WIEDZA 
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W_01 Ma podstawy wiedzy teoretycznej w zakresie 
międzynarodowego, krajowego i regionalnego rynku pracy w 
kontekście współczesnych wyzwań doradcy zawodowego 

K_W02 

W_02 Posiada wiedzę w zakresie prognozowania zjawisk związanych 
z funkcjonowaniem człowieka w zróżnicowanych strukturach 
międzynarodowego, krajowego i regionalnego rynku pracy 

K_W03 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Potrafi samodzielnie planować i realizować projekty związane 
z międzynarodowym, europejskim, krajowym i regionalnym 
prawodawstwem dotyczącym rynku pracy, mobilności i 
kariery. 

K_U10 

 

IV. Opis przedmiotu/ treści programowe 

1. Międzynarodowy, krajowy i regionalny rynek pracy 

2. Struktury organizacyjne instytucji zatrudnienia na międzynarodowym, krajowym i 

regionalnym rynku pracy 

3. Rozwiązania stosowane przez międzynarodowe, krajowe i regionalne instytucje 

rynku pracy w zakresie metod zwalczania bezrobocia i preorientacji zawodowej 

4. Instytucje edukacyjne zajmujące się szkoleniem i doradztwem zawodowym w 

różnych krajach 

5. Międzynarodowe standardy rozwijania kariery bez granic 

6. Budowanie ścieżek kariery na lokalnym, regionalnym, krajowym i 

międzynarodowym rynku pracy 

7. Doradztwo i poradnictwo zawodowe dla uczniów i absolwentów jako integralny 

element misji edukacyjnej szkoły na przykładzie wybranych krajów 

8. Metody pracy doradztwa i pośrednictwa grupowego na przykładzie wybranych 

krajów 

9. Tworzenie programów rozwoju zawodowego w różnych segmentach runku pracy: 

rozwój osobisty/społeczny, rozwój edukacyjny i rozwój kariery 

10. Adaptacja międzynarodowych programów rozwijania kariery do warunków 

regionalnego rynku pracy 

11. Specyfika lokalnych i regionalnych rynków pracy 

12. Programy szkolenia zawodowego i wsparcie dla doradców zawodowych 

 

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 

W_02 Wykład konwencjonalny Egzamin Uzupełniony i oceniony 

Test 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Wykład konwencjonalny Egzamin Uzupełniony i oceniony 

Test 

 

 

VI. Kryteria oceny, wagi… 
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Osiągniecie właściwego przedziału punktowego z testu wiedzy podczas egzaminu: 

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  
 

30 

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 
 

75 
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