
Załącznik nr 5 do dokumentacji programowej 
 

KARTA PRZEDMIOTU  

 

I. Dane podstawowe 

Nazwa przedmiotu Narzędzia diagnostyczne w planowaniu kariery 

Nazwa przedmiotu w języku angielskim Diagnostic tools in career planning 

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 Paweł Kot 

 

Forma zajęć (katalog 
zamknięty ze słownika) 

Liczba godzin semestr Punkty ECTS 

wykład   2 

konwersatorium 20 V 

ćwiczenia   

laboratorium   

warsztaty   

seminarium   

proseminarium   

lektorat   

praktyki   

zajęcia terenowe   

pracownia dyplomowa   

translatorium   

wizyta studyjna   

 

Wymagania wstępne Podstawowa wiedza z zakresu doradztwa zawodowego    

 Podstawy rozmowy doradczej 

 

II. Cele kształcenia dla przedmiotu  

C1. Przekazanie wiedzy na temat narzędzi diagnostycznych stosowanych w doradztwie 
zawodowym wyboru zawodu 

C2. Przekazanie wiedzy na temat psychologicznych mechanizmów wyboru ścieżek kariery 

 

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 potrafi wykorzystać jakościowe i ilościowe metody i 
techniki dla doradców kariery dostępne w Internecie oraz w 
klasycznej formie 

K_W04  
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W_02 Posiada wiedzę z zakresu diagnozowania i prognozowania 
preferencji wyboru i realizacji ścieżek kariery zawodowej 

K_W03 

W_03 Ma podstawy wiedzy teoretycznej w zakresie zarządzania 
kariera jednostki we współczesnym świecie w oparciu o proces 
diagnozy z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi 
diagnostycznych. 

K_W02 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Potrafi w sposób podstawowy wykorzystywać wiedzę do 
badania zjawisk społecznych charakterystycznych dla 
planowania kariery i oraz dokonać ich opisu i krytycznej 
analizy 

K_U02  

U_02 Potrafi w sposób podstawowy wykorzystywać wiedzę 
metodologiczną z zakresu socjologii, psychologii, zarządzania 
do badania i opisu procesów i zjawisk doradztwa kariery, a 
także formułować na tej podstawie własne opinie i krytyczne 
sądy 

K_U03 

 

IV. Opis przedmiotu/ treści programowe 

1. Narzędzia diagnostyczne wspierające proces planowania ścieżki edukacyjnej i 

ścieżki kariery dzieci i młodzieży 

2. Narzędzia diagnostyczne wspierające proces planowania kariery wśród dorosłych 

3. Narzędzia diagnostyczne stosowane w rozwoju pracowniczym 

4. Rozwój pracowniczy wewnątrz organizacji – nowe wzorce kariery 

5. Etyka stosowania narzędzi diagnostycznych w planowaniu kariery 

6. Rozmowa doradcza w oparciu o wyniki narzędzi diagnostycznych stosowanych w 

planowaniu kariery 

7. Warsztat pracy doradcy kariery 
 

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  

W_02 Wykład konwencjonalny Kolokwium Uzupełnione i ocenione 
kolokwium  

W_0 Studium przypadku (case 
study) 

Wykonanie projektu Karta oceny projektu 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Studium przypadku (case 
study) 

Wykonanie projektu Karta oceny projektu 

U_02 Dyskusja Prezentacja Karta oceny prezentacji 

 

 

VI. Kryteria oceny, wagi… 

Bieżące przygotowanie do zajęć 

czytanie zadanej literatury naukowej i opracowywanie materiałów,  



Załącznik nr 5 do dokumentacji programowej 
 

przygotowanie opinii z badań przeprowadzonych w ramach projektów w trakcie zajęć 

 przygotowanie prezentacji z zadanego case study (wyniki badań różnymi testami i 

kwestionariuszami) 

aktywność 

obecność na zajęciach 

Osiągniecie właściwego przedziału punktowego z testu wiedzy stanowiącego kolokwium: 

5,0 – powyżej 95% 

4,5 –  94% - 85% 

4,0 – 84% - 75% 

3,5 – 74% - 65% 

3,0 – 64% - 51% 

2,0 – poniżej 50 % 

VII. Obciążenie pracą studenta 

Forma aktywności studenta Liczba godzin 

Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem  
 

20 

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 
 

60 
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