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KARTA PRZEDMIOTU  

 

I. Dane podstawowe 

Nazwa przedmiotu Rekrutacja i selekcja pracowników oraz programy 
rozwoju zawodowego 

Nazwa przedmiotu w języku angielskim Recruitment, selection and professional 
development programmes 

Kierunek studiów  Doradztwo kariery i doradztwo personalne 

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

Forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne) Stacjonarne 

Dyscyplina Nauki o zarządzaniu i jakości 90% 
Psychologia 10% 

Język wykładowy Polski 

 

Koordynator przedmiotu/osoba odpowiedzialna Dr Agnieszka Marek 

 

Forma zajęć(katalog 
zamknięty ze słownika) 

Liczba godzin semestr Punkty ECTS 

Wykład   4 

Konwersatorium   

Ćwiczenia 30 V 

Laboratorium   

Warsztaty   

Seminarium   

Proseminarium   

Lektorat   

Praktyki   

zajęcia terenowe   

pracownia dyplomowa   

Translatorium   

wizyta studyjna   

 

Wymagania wstępne Podstawowa wiedza z zakresu zarządzania pracownikami 

 

II. Cele kształcenia dla przedmiotu  

C1: Student poznaje metody stosowane podczas rekrutacji i selekcji pracowników 

C2: Student poznaje programy rozwoju zawodowego pracowników 

 

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

Symbol Opis efektu przedmiotowego 
Odniesienie do efektu 

kierunkowego 

WIEDZA 

W_01 W zaawansowanym stopniu zna i rozumie zagadnienia związane z 
rekrutacją, selekcją oraz rozwojem pracowników we współczesnym 
społeczeństwie 

K_W02 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Absolwent potrafi zarządzać karierą we współczesnym 
społeczeństwie w perspektywie łączącej klasyczne i współczesne 
tendencje w naukach społecznych, w szczególności potrafi 

K_U01 
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zaproponować odpowiednie metody doboru pracowników oraz 
programy rozwoju zawodowego. 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Absolwent jest gotów aktywnie włączać się w zarządzanie 
pracownikami w organizacji 

K_K01 

 

IV. Opis przedmiotu/ treści programowe 

1. Przedstawienie warunków zaliczenia i omówienie sylabusa  
2. Pojęcie kompetencji i ich rodzaje  
3. Profil kompetencji  
4. Tworzenie opisu stanowiska 
5. Dokumenty aplikacyjne  
6. Rozmowa kwalifikacyjna - zasady 
7. Rozmowa kwalifikacyjna – odgrywanie ról (4h.) 
8. Assessment centre 
9. Ocena pracy - metody 
10. Błędy w procesie oceny pracy 
11. Metody rozwoju zawodowego 
12. Szkolenia pracowników 
13. Tworzenie systemów kafeteryjnych 
14. Planowanie kariery zawodowej pracowników 

 

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 
 

Prezentacje 
multimedialne, dyskusja; 

Udział w dyskusji na zajęciach; 
Obserwacja prowadzącego; 
Ocena prac pisemnych 
wykonanych samodzielnie lub 
w grupie 
 

Protokół zaliczeniowy 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Praca w grupach; tworzenie 
opisów stanowisk, systemów 
kafeteryjnych; design 
thinking; ćwiczenia 
praktyczne; odgrywanie ról 

Ocena prac pisemnych 
wykonanych samodzielnie lub 
w grupie; 
Ocena wykonania ćwiczeń 
praktycznych 

Prace pisemne; 
Protokół zaliczeniowy 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Praca w grupach; ćwiczenia 
praktyczne; 

Udział w dyskusji na zajęciach; 
Obserwacja prowadzącego; 
Ocena prac pisemnych 
wykonanych samodzielnie lub 
w grupie 

Protokół zaliczeniowy; 
Prace pisemne 

 

VI. Kryteria oceny, wagi 

 

Punkty uzyskane z prac pisemnych i wykonywanych ćwiczeń 80% 

Obecność - 10% 

Aktywność na zajęciach – 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 
 

90 

 

VIII. Literatura 

Literatura podstawowa 

M. Mitoraj-Jaroszek, Zarządzanie rozwojem pracowników, Helion, Gliwice 2014. 
P. Prokopowicz, Rekrutacja i selekcja oparta na dowodach, Wolters Kluwer 2016. 
Literatura uzupełniająca 

 

 


