
Załącznik nr 5 do dokumentacji programowej 
 

KARTA PRZEDMIOTU  

 

I. Dane podstawowe 

Nazwa przedmiotu Metody szukania pracy i indywidualny 
marketing kompetencji 

Nazwa przedmiotu w języku angielskim Methods of looking for a job and individual 
marketing of competences 

Kierunek studiów  Doradztwo zawodowe i doradztwo kariery 

Poziom studiów (I, II, jednolite magisterskie) I 

Forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne) stacjonarne 

Dyscyplina socjologia 

Język wykładowy polski 

 

Koordynator przedmiotu/osoba odpowiedzialna  Alina Betlej 

 

Forma zajęć (katalog 
zamknięty ze słownika) 

Liczba godzin semestr Punkty ECTS 

wykład   3 

konwersatorium   

ćwiczenia 30 v 

laboratorium   

warsztaty   

seminarium   

proseminarium   

lektorat   

praktyki   

zajęcia terenowe   

pracownia dyplomowa   

translatorium   

wizyta studyjna   

 

Wymagania wstępne W1 – podstawy obsługi komputera  
W2–podstawowa wiedza o sposobach wyszukiwania treści w Internecie 

 

II. Cele kształcenia dla przedmiotu  

C1: Zapoznanie studenta z metodami szukania pracy 

C2: Przedstawienie studenta istoty i znaczenia indywidualnego marketingu kompetencji 

 

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

Symbol Opis efektu przedmiotowego 
Odniesienie do 

efektu kierunkowego 

WIEDZA 

W_01 Student posiada wiedze na temat metod szukania pracy K_W02 
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W_02 Student zna zasady tworzenia indywidualnego marketingu 
kompetencji 

K_W01 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Student wyszukuje oferty pracy wykorzystując różne metody 
szukania pracy. 

K_U01 

U_02 Student posiad umiejętność tworzenia planu indywidualnego 
marketingu kompetencji 

K_U14 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Student jest świadomy konieczności ciągłego pogłębiania 
wiedzy na temat metod wyszukiwania pracy wykorzystujących 
nowe technologie 

K_K08 

K_02 Student jest otwarty na nowe sposoby samodzielnego 
wyszukiwania pracy  

K_K05 

 

IV. Opis przedmiotu/ treści programowe 

1. Ocena indywidualnych kompetencji zawodowych. 
2. Analiza rynku pracy. 
3. Indywidualny plan działania. 
4. Zarządzanie kompetencjami. 
5. Wizerunek pracownika. 
6. Nowoczesny marketing. 
7. Networking- budowanie sieci kontaktów. 
8. Tworzenie indywidualnych kanałów komunikacji. 
9. Wyszukiwanie ogłoszeń w Internecie i prasie. 
10. Bezpośredni kontakt z pracodawcą. 
11. Urzędy pracy i agencje 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 Praca w grupie pod 
kierunkiem prowadzącego 
ćwiczenia. Studia 
przypadków. 

Sprawdzenie posiadanej 
przez studenta wiedzy w 
procesie rozwiązywania 
konkretnych problemów 

Ocena indywidualnych 
wystąpień na wybrane 
tematy, ocena sposobu 
analizy tekstu  
 
 

W_02 Praca w grupie pod 
kierunkiem prowadzącego 
ćwiczenia. Studia 
przypadków. 

Sprawdzenie posiadanej 
przez studenta wiedzy w 
procesie rozwiązywania 
konkretnych problemów 

Indywidualna karta oceny 
pracy studenta w grupie 

UMIEJĘTNOŚCI 
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U_01 Studia przypadków, 
dyskusja. Studia 
przypadków. 

Sprawdzenie umiejętności 
praktycznych w procesie 
rozwiązywania konkretnych 
problemów 

Ocena aktywności w 
trakcie zajęć, ocena 
wystąpienia ustnego na 
wybrany temat 

U_02 Studia przypadków, 
dyskusja. Studia 
przypadków. 

Sprawdzenie umiejętności 
praktycznych w procesie 
rozwiązywania konkretnych 
problemów 

Oceny pracy studenta w 
grupie 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Praca w grupach w 
różnych rolach. Studia 
przypadków. 

Praca w grupach w różnych 
rolach. Studia przypadków. 

Indywidualna karta oceny 
pracy studenta w grupie 

K_02 Praca w grupach w 
różnych rolach. Studia 
przypadków. 

Praca w grupach w różnych 
rolach. Studia przypadków. 

Indywidualna karta oceny 
pracy studenta w grupie 

 

 

VI. Kryteria oceny, wagi 

Ocena aktywności w trakcie zajęć, studia przypadków, ocena sposobu analizy tekstu, ocena 
wystąpienia ustnego na wybrany temat. 
Na ocenę 2  
W-Student nie zna metod szukania pracy.  Student nie zna zasad tworzenia indywidualnego 
marketingu kompetencji. 
U-Student nie potrafi wyszukiwać ofert pracy przy wykorzystaniu różnych. 
K-Student nie jest świadomy konieczności ciągłego pogłębiania wiedzy na temat metod wyszukiwania 
pracy wykorzystujących nowe technologie. Student nie jest otwarty no nowe sposoby wyszukiwania 
pracy. 
Na ocenę 3  
W-Student w stopniu dostatecznym zna metod szukania pracy.  Student zna podstawowe zasady 
tworzenia indywidualnego marketingu kompetencji.  
U-Student potrafi w stopniu podstawowym wykorzystywać różne metody do poszukiwania oferty 
pracy. Student zna zasady tworzenia indywidualnego planu marketingu kompetencji i potrafi 
stworzyć jego ogólny zarys. 
K-Student jest świadomy konieczności ciągłego pogłębiania wiedzy na temat metod wyszukiwania 
pracy wykorzystujących nowe technologie. Student jest otwarty no nowe sposoby wyszukiwania 
pracy. 
Na ocenę 4  
W-Student dobrze zna metody szukania pracy.  Student zna większość omawianych na zajęciach 
zasady tworzenia indywidualnego marketingu kompetencji. 
U-Student potrafi dobrze wykorzystywać różne metody do poszukiwania oferty pracy. Student zna 
zasady tworzenia indywidualnego planu marketingu kompetencji i potrafi stworzyć taki plan.  
K- Student jest świadomy konieczności ciągłego pogłębiania wiedzy na temat metod wyszukiwania 
pracy wykorzystujących nowe technologie. Student jest otwarty no nowe sposoby wyszukiwania 
pracy. 
Na ocenę 5  
W-Student bardzo dobrze zna metody szukania pracy.  Student zna wszystkie omawiane na zajęciach 
zasady tworzenia indywidualnego marketingu kompetencji. 
U-Student bardzo dobrze wykorzystuje różne metody do poszukiwania oferty pracy. Student zna 
zasady tworzenia indywidualnego planu marketingu kompetencji i potrafi stworzyć taki plan.  
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K- Student jest świadomy konieczności ciągłego pogłębiania wiedzy na temat metod wyszukiwania 
pracy wykorzystujących nowe technologie. Student jest otwarty no nowe sposoby wyszukiwania 
pracy.  
 

VII. Obciążenie pracą studenta 

Forma aktywności studenta Liczba godzin 30 

Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem  
 

30 

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 
 

90 

 

VIII. Literatura 

Literatura podstawowa 

Seweryn Pietrucha, Wizytówka Google. Kompletny poradnik, jak utworzyć, skonfigurować i 
wypozycjonować lokalizację Google, Wydawnictwo Onepress. 
Kotler Ph., Marketing 4.0. Era cyfrowa, 2017. 
Kinga Fromlewicz, Zostań królową PR, Wydawnictwo Onepress.  

Literatura uzupełniająca 

Brian Tracy, Christina Stein, Uwierz w siebie i działaj. Pokonaj wątpliwości, zostaw przeszłość za 
sobą i odkryj swój potencjał, Wydawnictwo Onepress. 

 

 


