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KARTA PRZEDMIOTU  

 

I. Dane podstawowe 

Nazwa przedmiotu Zarządzanie jakością w doradztwie kariery 

Nazwa przedmiotu w języku angielskim Quality management in career consulting 

Kierunek studiów  Doradztwo kariery i doradztwo personalne 

Poziom studiów (I, II, jednolite magisterskie) I 

Forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne) stacjonarne 

Dyscyplina nauki o zarządzaniu i jakości 70 %, psychologia 
30% 

Język wykładowy polski 

 

Koordynator przedmiotu/osoba odpowiedzialna prof. B. Ertelt 

 

Forma zajęć (katalog 
zamknięty ze słownika) 

Liczba godzin semestr Punkty ECTS 

Wykład 30 IV 5 

Konwersatorium   

Ćwiczenia 30 IV 

Laboratorium   

Warsztaty   

Seminarium   

Proseminarium   

Lektorat   

praktyki   

zajęcia terenowe   

pracownia dyplomowa   

translatorium   

wizyta studyjna   

 

Wymagania wstępne Podstawy wiedzy z zakresu zarzadzania 

 Podstawy wiedzy z zakresu poradnictwa i doradztwa kariery 

 

 

II. Cele kształcenia dla przedmiotu  

Celem ćwiczeń i wykładu jest zaprezentowanie studentom formuły zarządzania jakością na każdym 
etapie procesu doradztwa kariery. 

 

  



Załącznik nr 5 do dokumentacji programowej 
 

 

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 jakością w 

procesie doradztwie kariery jednostki we współczesnym 

społeczeństwie 

K_W02 

W_02 Posiada podstawową wiedzę w zakresie wykorzystywania zasad 

logicznych oraz pryncypiów nauk humanistycznych i społecznych w 

zarządzaniu jakością w doradztwie kariery i doradztwie  

K_W01 

UMIEJĘTNOŚCI 
U_01 Posiada podstawowe umiejętności w zakresie zarządzania jakością w 

doradztwie kariery we współczesnym społeczeństwie w perspektywie 

łączącej klasyczne i współczesne tendencje w naukach społecznych. 

K_U01 

U_02 Potrafi samodzielnie identyfikować potrzeby pracowników, interes 

społeczny; uczestniczyć w dialogu publicznym i konsultacjach 

społecznych zapewniając przy tym wysoką jakość procesu 

doradczego 

K_U04 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 
K_01 Potrafi aktywnie włączać się w zarządzanie jakością w doradztwie 

kariery i doradztwie personalnym 

K_K01 

 

IV. Opis przedmiotu/ treści programowe 

Podstawowe definicje jakości.  
Istota i ogólny model zarządzania jakością.  
Zagadnienie jakości w usługach doradczych 
Związki profesjonalizmu, jakości i etyki w doradztwie kariery 
Profesjonalizm i profesjonalizacja a jakość 
Formalne cechy profesjonalizmu jako wyznaczniki jakości w doradztwie zawodowym 
Problem pomiaru i zarządzania jakością w doradztwie kariery 
Modele, metody i kryteria pomiaru profesjonalizmu jako wyznacznika jakości doradztwa kariery 
Audyt i inne metody pomiaru jakości doradztwa kariery 
Pomiar psychometryczny jakości doradztwa 
Wybrane techniki i narzędzia zarządzania przez jakość  
Zarządzanie jakością: studium przypadku  

 

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 Metoda projektu Przygotowanie / wykonanie 
projektu 

Karta oceny projektu 

W_02 Wykład konwersatoryjny Egzamin Uzupełniony i oceniony 
Test 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Metoda projektu Przygotowanie / wykonanie 
projektu 

Karta oceny projektu 
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U_02 Metoda projektu Przygotowanie / wykonanie 
projektu 

Karta oceny projektu 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Metoda projektu Przygotowanie / wykonanie 
projektu 

Karta oceny projektu 

 

VI. Kryteria oceny, wagi… 

Aktywność na zajęciach, prezentacja projektu, zdobycie ponad 51% punktów na egzaminie 

pisemnym 

VII. Obciążenie pracą studenta 

Forma aktywności studenta Liczba godzin 

Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem  60 

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 125 

 

VIII. Literatura 

Literatura podstawowa 

Ertelt, B-J., Schulz, W.E. (2010). Podstawy doradztwa kariery. Warszawa-Kraków: NFDK 
Hamrol A. (2008). Zarządzanie jakością z przykładami, Warszawa: PWN. 

Karaszewski, R. (2009). Nowoczesne koncepcje zarządzania jakością. Toruń: Dom Organizatora. 

Karaszewski, R., Skrzypczyńska, K., (2013). Zarządzanie jakością. Toruń: Dom Organizatora. 
Myszewski, J.M. Po prostu jakość. Podręcznik zarządzania jakością. Warszawa: Wydawnictwa 
Akademickie i Profesjonalne 
Paszkowska-Rogacz, A., Olczak, E., Kownacka, E., Dominika Cieślikowska, D. (2006). Doradztwo 
zawodowe a wyzwania międzykulturowe. Warszawa: KOWEZiU. 
Rożnowski, B. (2017). Podręcznik akademicki dla studentów kierunku Doradztwo kariery i 
doradztwo personalne. Lublin: Wydawnictwo KUL 
Wawak, S. (2011). Zarządzanie jakością. Podstawy, systemy, narzędzia. Gliwice: Helion. 

Literatura uzupełniająca 

Griffin, R.W. (2013). Podstawy zarządzania organizacjami. Warszawa: PWN. 
Kostera, M. (2000). Zarządzanie personelem. Warszawa: PWE 
Urbaniak, M. (2007). Zarządzanie jakością, środowiskiem oraz bezpieczeństwem w praktyce 
Gospodarczej. Warszawa: Difin. 
Zakrzewska-Bielawska, A. (2012). Podstawy zarządzania. Teoria i praktyka. Warszawa: PWN 

 

 


