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KARTA PRZEDMIOTU  

 

I. Dane podstawowe 

Nazwa przedmiotu Doradztwo edukacyjne, zatrudnieniowe i 
karierowe na współczesnej scenie społecznej 

Nazwa przedmiotu w języku angielskim Educational, employment and career counseling 
on the contemporary social scene 

Kierunek studiów  Doradztwo Kariery i Doradztwo Personalne 

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

Forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne) Stacjonarne 

Dyscyplina Psychologia 55%, socjologia 45% 

Język wykładowy Polski 

 

Koordynator przedmiotu/osoba odpowiedzialna dr Paweł Kot 

 

Forma zajęć (katalog 
zamknięty ze słownika) 

Liczba godzin semestr Punkty ECTS 

wykład   1 

konwersatorium   

ćwiczenia 15 VI 

laboratorium   

warsztaty   

seminarium   

proseminarium   

lektorat   

praktyki   

zajęcia terenowe   

pracownia dyplomowa   

translatorium   

wizyta studyjna   

 

Wymagania wstępne Podstawowe wiadomości z zakresu doradztwa zawodowego w systemie 
edukacji 

 Podstawowe wiadomości z zakresu doradztwa i poradnictwa 
zawodowego na rynku pracy 

 

II. Cele kształcenia dla przedmiotu  

zapoznanie studentów z zadaniami zawodowymi, kompetencjami i wymaganiami zakresu 
doradztwa i poradnictwa zawodowego na współczesnym rynku pracy 

zapoznanie studentów współczesnymi trendami w prowadzenia doradztwa kariery w kolejnych 
etapach edukacyjnych 
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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 Posiada podstawową wiedzę w zakresie rozumienia 
społecznych aspektów doradztwa edukacyjnego, 
zatrudnieniowego i karierowego 

K_W05 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Posiada podstawowe umiejętności w zakresie zarządzania 
karierą wykorzystujące najnowsze tendencje obecne na 
współczesnej scenie społecznej 

K_U01 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Zauważa konieczność i wyrabia w sobie umiejętność i potrzebę 
kształcenia się przez całe życie jako wymóg współczesnej 
sceny społecznej 

K_K02 

 

IV. Opis przedmiotu/ treści programowe 

• Doradca zawodowy w współczesnym systemie edukacji,  

• Teorie rozwoju zawodowego - wyjaśnienie terminów, przedmioty i specyfika, ich rozwój, 

główne wyzwania i dylematy 

• Projektowanie rozwoju zawodowego na współczesnej scenie społecznej 

• Wybrane aspekty funkcjonowania współczesnego rynku pracy. 

• Rynek pracy jako kategoria ekonomiczna i społeczna 

• Podaż pracy i czynniki ją determinujące 

• Bezrobocie - Istota i rodzaje 

• Aktywna polityka rynku pracy – podejmowanie samozatrudnienia 

• Rynek pracy, pośrednictwo pracy w publicznych służbach zatrudnienia i instytucjach 

niepublicznych 

• Instytucje i usługi rynku pracy z zakresu doradztwa zawodowego i pośrednictwa pracy 

• Przykłady rozwiązań funkcjonowania doradztwa personalnego oraz pośrednictwa pracy. 

 

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 Kolokwium Uzupełnione i ocenione 
kolokwium 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Burza mózgów/giełda 
pomysłów 

Przygotowanie / Wykonanie 
projektu  

Karta oceny projektu 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 
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K_02 Dyskusja Przygotowanie / Wykonanie 
projektu 

Karta oceny projektu 

 

 

VI. Kryteria oceny, wagi… 

Przygotowanie projektu, aktywność podczas zajęć, kolokwium 

VII. Obciążenie pracą studenta 

Forma aktywności studenta Liczba godzin 

Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem  
 

15 

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 
 

25 

 

VIII. Literatura 

Literatura podstawowa 
Bielecki,J., Dziedzic A.,, Łuczak M. (2010). Metody i narzędzia stosowane w Polsce przez doradców 

zawodowych w sektorze edukacji. Warszawa: KOWEZiU.  

Ertelt, B-J., Schultz, W. E. (2010). Podstawy doradztwa kariery. Warszawa-Kraków: Narodowe 

Forum Doradztwa Kariery.  

Kształcenie i szkolenie zawodowe w Polsce – raport krajowy 2017 

Jakimiuk, B. (2012). Przygotowanie do pracy w systemie edukacji – szanse, wyzwania, zagrożenia, 

[w:] B. Baraniak (red.), Człowiek w pedagogice pracy. Warszawa: Wydawnictwo Difin.  

Jaskulska, A. (2015).Poradnictwo edukacyjno-zawodowe w poradni psychologiczno-pedagogicznej. 

Pomaganie z pasją. Warszawa: KOWEZiU.  

Kargulowa, A. (2011). O teorii i praktyce poradnictwa. Warszawa: PWN.  

Łuczak, M. (2008). ABC poradnictwa zawodowego w szkole.  

Pfeiffer, A. (2014). Doradztwo edukacyjno-zawodowe. Przykładowe rozwiązania. Warszawa: 

KOWEZiU.  

Literatura uzupełniająca 
Kukla, D. (2010). Preorientacja i orientacja zawodowa w edukacji. Warszawa: UKSW.  

Paszkowska-Rogacz, A. (2002). Warsztat pracy europejskiego doradcy kariery zawodowej. 

Warszawa: KOWEZiU.  

Pisula, D. (2009). Poradnictwo kariery przez całe życie. Warszawa: KOWEZiU.  

Pisula, D. (2010). ABC doradcy zawodowego. Rozmowa doradcza. Warszawa: KOWEZiU.  

Rożnowski, B. (2009). Przechodzenie młodzieży z systemu edukacji na rynek pracy w Polsce : analiza 

kluczowych pojęć dotyczących rynku pracy u młodzieży. Lublin: Wydawnictwo KUL 

Rożnowski, B. (2017). Podręcznik akademicki dla studentów kierunku Doradztwo kariery i doradztwo 
personalne. Lublin: Wydawnictwo KUL. 

 

 


