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KARTA PRZEDMIOTU  

 

I. Dane podstawowe 

Nazwa przedmiotu Profesjonalne i etyczne zachowania doradcy 

Nazwa przedmiotu w języku angielskim Professional and ethical behaviour of career 
advisor 

Kierunek studiów  Doradztwo kariery i doradztwo personalne 

Poziom studiów (I, II, jednolite magisterskie) I stopień 

Forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne) stacjonarne 

Dyscyplina Socjologia 100% 

Język wykładowy Polski 

 

Koordynator przedmiotu/osoba odpowiedzialna Dr Maciej Hułas 
Mgr Ewa Staniec-Januszek (ćwiczenia) 

 

Forma zajęć(katalog 
zamknięty ze słownika) 

Liczba godzin semestr Punkty ECTS 

Wykład 15 III 2 
 Konwersatorium   

Ćwiczenia 15 III 

Laboratorium   

Warsztaty   

Seminarium   

Proseminarium   

Lektorat   

Praktyki   

zajęcia terenowe   

pracownia dyplomowa   

Translatorium   

wizyta studyjna   

 

Wymagania wstępne Znajomość problematyki zawodu i kariery zawodowej na poziomie szkoły 
średniej. 
Rozumienie zasad funkcjonowania historyczno-prawnej instytucji najmu. 
Rozumienie znaczenia regulacji państwowych określających zasady umów 
o pracę najemną. 
Rozumienie korelatu praw i obowiązków pracowniczych. 
Znajomość zasad funkcjonowania jednostki w społeczeństwie. 
Umiejętność pracy w grupie. 
Umiejętność analizy zachowań swoich oraz innych osób. 

 

 

II. Cele kształcenia dla przedmiotu  

C1: Podkreślenie strategicznego znaczenia wyboru ścieżki zawodowej w trwałym planie życia.  

C2: Wykazanie nieodzowności związku wyboru ścieżki zawodowej z praktyczną potrzebą życia. 

C3: Konieczność dostosowania wyboru kariery zawodowej do posiadanych zdolności. 
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C4: Zrozumienie podstaw etyki ogólnej oraz etyki zawodowej . 

C5: Uwrażliwienie studentów na pryncypia etyczne. 

C6: Nauczenie rozwiązywanie dylematów etycznych, które pojawią się w ich życiu zawodowym. 

 

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

Symbol Opis efektu przedmiotowego 
Odniesienie do 

efektu kierunkowego 

WIEDZA 
W_01 Zna i rozumie dylematy współczesnego rynku pracy w 

kontekście wyzwań doradcy zawodowego i doradcy kariery. 
K_W02 

W_02 Zna i rozumie specyfikę funkcjonowania człowieka w 
zróżnicowanych strukturach: rynku liberalnego, rynku państwa 
socjalnego społecznej gospodarki rynkowej, rynku gospodarki 
centralno-planowej. 

K_W01 

W_03 Zna i rozumie społeczne, ekonomiczne oraz psychologiczne 
aspekty doradztwa kariery i doradztwa personalnego. 

K_W05 

W_04 Posiada podstawy wiedzy teoretycznej w zakresie etyki 
ogólnej oraz etyki zawodowej we współczesnym 
społeczeństwie 

K_W01 

W_05 Posiada wiedzę z zakresu metod oraz technik rozwiązywania 
dylematów etycznych 

K_W04 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Potrafi w sposób podstawowy wykorzystywać wiedzę z 
zakresu socjologii i psychologii do opisu zjawisk doradztwa 
kariery 

K_U03 

U_02 Student potrafi samodzielnie identyfikować potrzeby osób 
wobec których spełnia funkcję doradcy kariery zawodowej 

K_U04 

U_03 Oceniać praktyczne rozwiązania funkcjonujące w sferze etyki 
ogólnej oraz etyki zawodowej 

K_U02 

U_04 Umiejętnie planować oraz realizować wszelkie procesy 
związane ze swoją pracą w wymiarze etyki zawodowej 
doradcy kariery 

K_U14 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Posiada nawyk i umiejętności stałego permanentnego 
kształcenia się oraz działania w warunkach niepewnego 
zatrudnienia 

K_K06 

K_02 Student potrafi samodzielnie poszerzać nabytą wiedzę przez 
indywidualne studium uzupełniające 

K_K08 

K_03 Rozumie proces doradztwa i mieć świadomość etycznych 
skutków swoich wyborów 

K_K10 

K_04 Okazuje szacunek wobec odmiennych wartości, przekonań, 
religii oraz innych różnic 

K_K03 

 

IV. Opis przedmiotu/ treści programowe 

1. Specyfika pracy najemnej.  
2. Umowa o pracę: uczestnicy umowy.  
3. Prawa pracownika wynikające z umowy o pracę.  
4. Obowiązki pracodawcy wobec pracownika.  
5. Problem sprawiedliwej płacy.  
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6. Okresy ochronne pracowników, zdarzenia losowe. 
7. Etyczne dylematy w pracy doradcy. 
8. Etyka ogólna, moralność, aksjologia, wartości moralne, zasady etyczne, system wartości, 
dylematy etyczne, etyka zawodowa, kodeks etyczny, funkcje kodeksu etycznego, wartości moralne 
w poradnictwie takie jak: dobro, odpowiedzialność, poufność, wolność, tolerancja, szacunek, 
godność, uczciwość 

 

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 z 
możliwością zgłaszania 
uwag i pytań 

Egzamin ustny/zaliczenie 
pisemne 

Protokół egzaminacyjny 

W_02 Wykład konwencjonalny z 
możliwością zgłaszania 
uwag i pytań 

Egzamin ustny/zaliczenie 
pisemne 

Protokół egzaminacyjny 

W_03 Wykład konwencjonalny z 
możliwością zgłaszania 
uwag i pytań 

Egzamin ustny/zaliczenie 
pisemne 

Protokół egzaminacyjny 

W_04 Wykład konwencjonalny z 
możliwością zgłaszania 
uwag i pytań 

Egzamin ustny/zaliczenie 
pisemne 

Protokół egzaminacyjny 

W_05 Wykład konwencjonalny z 
możliwością zgłaszania 
uwag i pytań 

Egzamin ustny/zaliczenie 
pisemne 

Protokół egzaminacyjny 

W_01 Wykład konwencjonalny z 
możliwością zgłaszania 
uwag i pytań 

Egzamin ustny/zaliczenie 
pisemne 

Protokół egzaminacyjny 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Wykład z elementami 
dyskusji 

Udział w dyskusji na 
zajęciach; 
Obserwacja prowadzącego; 

Protokół egzaminacyjny 

U_02 Wykład z elementami 
dyskusji 

Udział w dyskusji na 
zajęciach; 
Obserwacja prowadzącego; 

Protokół egzaminacyjny 

U_03 Burza mózgów/giełda 
pomysłów 

Przygotowanie / wykonanie 
projektu 

Plik z projektem 

U_04 Burza mózgów/giełda 
pomysłów 

Przygotowanie / wykonanie 
projektu 

Plik z projektem 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Wykład z elementami 
dyskusji 

Udział w dyskusji na 
zajęciach; 
Obserwacja prowadzącego; 

Protokół egzaminacyjny 

K_02 Wykład z elementami 
dyskusji 

Udział w dyskusji na 
zajęciach; Obserwacja 
prowadzącego; 

Protokół egzaminacyjny 

K_03 Wykład z elementami 
dyskusji 

Udział w dyskusji na 
zajęciach;  

Protokół egzaminacyjny 
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Obserwacja prowadzącego; 

K_04 Wykład z elementami 
dyskusji 

Udział w dyskusji na 
zajęciach;  
Obserwacja prowadzącego; 

Protokół egzaminacyjny 

 

 

VI. Kryteria oceny, wagi 

 

Egzamin ustny - 100% 

Zaliczenie z ćwiczeń - prezentacja wybranego tematu (40%), kolokwium końcowe (40%), 

obecność (10%), aktywność studenta (10%) 
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VII. Obciążenie pracą studenta 

Forma aktywności studenta Liczba godzin 

Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem  30 

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 55 

 

VIII. Literatura 

Literatura podstawowa 

Kodeks pracy 2018, 
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19740240141/U/D19740141Lj.pdf 
(wybrane regulacje).  
Maciej Hułas, Ujarzmiony kapitał. „Praca- kapitał” według Oswalda von Nell-Breuninga, KUL, Lublin 
2011 (rozdz. II, VI i VII).  

Literatura uzupełniająca 

Sarapata (red.), Etyka zawodowa, Książka i Wiedza, Warszawa 1971.  
Zaorski-Sikora Ł., Etyka, Wyd. Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, Łódź 2007.  
J.P. Lendzion, A. Walecka, M. Szczepanik (red.), Aktualne problemy zarządzania zasobami ludzkimi, 
Politechnika Łódzka, Łódź 2009.  
Amstrong M., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Woltres Kluwer, Kraków 2007.  
Chojnacki W., Banasiewicz A., Człowiek w nowoczesnej organizacji: wybrane problemy doradztwa 
zawodowego i personalnego, Wyd. A. Marszałek, Toruń 2005.  
Kukla D. (red.), Wielowymiarowość poradnictwa w życiu człowieka, Difin, Warszawa 2011.  
Kargulowa A. (red.), Poradoznawstwo – kontynuacja dyskursu, Wyd. PWN, Warszawa 2009.  
Czerkawska A., Czerkawski A., Etyczny wymiar poradnictwa zawodowego, Krajowy Ośrodek 
Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, Warszawa 2005.  
Hartman J., Woleński J., Wiedza o etyce, Wydawnictwo Szkolne PWN Park Edukacja, Warszawa – 
Bielsko-Biała 2009.  
Ossowska M., Podstawy nauki o moralności, PWN Warszawa 1957.  
Ślipko T., Zarys etyki szczegółowej. T.1. Etyka osobowa, WAM, Kraków, 2005  
Ślipko T., Zarys etyki szczegółowej. T.2. Etyka społeczna, WAM, Kraków 2005 

 

 


