
Załącznik nr 5 do dokumentacji programowej 
 

KARTA PRZEDMIOTU  

 

I. Dane podstawowe 

Nazwa przedmiotu Praca i rozwój pracowniczy 

Nazwa przedmiotu w języku angielskim Work and employee development 

Kierunek studiów  Doradztwo Kariery i Doradztwo Personalne 

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

Forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne) Stacjonarne 

Dyscyplina Psychologia 

Język wykładowy Polski 

 

Koordynator przedmiotu/osoba odpowiedzialna dr Jacek Sobek 

 

Forma zajęć (katalog 
zamknięty ze słownika) 

Liczba godzin semestr Punkty ECTS 

wykład 15 IV 2 

konwersatorium   

ćwiczenia 15 IV 

laboratorium   

warsztaty   

seminarium   

proseminarium   

lektorat   

praktyki   

zajęcia terenowe   

pracownia dyplomowa   

translatorium   

wizyta studyjna   

 

Wymagania wstępne Podstawowa wiedza z zakresu psychologii pracy i organizacji 

 

II. Cele kształcenia dla przedmiotu  

C1. Zdobycie wiedzy na temat rozwoju zawodowego pracowników 

C2. wyjaśnienie głównych założeń teoretycznych oraz implikacji praktycznych w ramach rozwoju 
pracowniczego 

 

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 rozumienia 
psychologicznych aspektów pracy i rozwoju pracowniczego. 

K_W05 

W_02 Ma podstawy wiedzy teoretycznej w zakresie rozwoju 
pracowniczego we współczesnym społeczeństwie 

K_W02 

UMIEJĘTNOŚCI 
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U_01 Potrafi samodzielnie identyfikować potrzeby pracowników w 
kontekście ich rozwoju pracowniczego 

K_U04 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Jest gotów aktywnie włączać się w zarządzanie zasobami 
ludzkimi w organizacji na różnych poziomach 

K_K01 

K_02 Ma świadomość wielowymiarowych działań z obszaru rozwoju 
pracowniczego rzecz szerokiego grona dla klientów 

K_K10 

 

IV. Opis przedmiotu/ treści programowe 

1. Wyzwania współczesnego rynku pracy. Zmiany koncepcji pracy i kariery 

2. Pojęcie i istota zarządzania zasobami ludzkimi. Podstawowe elementy, definicje, składniki 

procesu 

3. Proces kadrowy i jego składniki: od strategii organizacji do narzędzi HR 

4. Zasoby pracownika z perspektywy psychologicznej i biznesowej. Kontrowersje i zagrożenia. 

5. Rozwój pracowniczy wewnątrz organizacji 

6. Zarządzanie karierą w organizacji. Metody diagnozy potencjału rozwojowego pracowników 

7. Zmiana, innowacja i rozwój organizacji. 

 

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 Studium przypadku (case 
study) 

Przygotowanie/ wykonanie 
projektu 

Karta oceny projektu 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Metoda obserwacji 
uczestniczącej 

Obserwacja Raport z obserwacji 

K_02 Metoda obserwacji 
uczestniczącej 

Obserwacja Raport z obserwacji 

 

 

VI. Kryteria oceny, wagi… 

Wykład: 

Osiągniecie właściwego przedziału punktowego z testu wiedzy: 

5,0 – powyżej 95% 

4,5 –  94% - 85% 

4,0 – 84% - 75% 

3,5 – 74% - 65% 
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3,0 – 64% - 51% 

2,0 – poniżej 50 % 

Ćwiczenia: 

Przygotowanie projektu na podstawie studium przypadku 

VII. Obciążenie pracą studenta 

Forma aktywności studenta Liczba godzin 

Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem  
 

30 

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 
 

60 
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