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KARTA PRZEDMIOTU  

 

I. Dane podstawowe 

Nazwa przedmiotu Współczesne wyzwania dla etyki doradcy 

Nazwa przedmiotu w języku angielskim Contemporary challenges of professional career 
advisor ethics 

Kierunek studiów  Doradztwo kariery i doradztwo personalne 

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

Forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne) stacjonarne 

Dyscyplina Socjologia 100% 

Język wykładowy Polski 

 

Koordynator przedmiotu/osoba odpowiedzialna Dr Maciej Hułas 

 

Forma zajęć(katalog 
zamknięty ze słownika) 

Liczba godzin semestr Punkty ECTS 

Wykład   1 

Konwersatorium   

Ćwiczenia 10 V 

Laboratorium   

Warsztaty   

Seminarium   

Proseminarium   

Lektorat   

Praktyki   

zajęcia terenowe   

pracownia dyplomowa   

Translatorium   

wizyta studyjna   

 

Wymagania wstępne Wiedza z zakresu profesjonalnych i etycznych zachowań doradcy. 
Rozeznanie w problematyce tworzenia kodeksów etycznych. 

 

II. Cele kształcenia dla przedmiotu  

C1: Ukazanie współczesnych dylematów etycznych doradcy  

 

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 wyzwań doradcy 
zawodowego i doradcy kariery. 

K_W02 

UMIEJĘTNOŚCI 
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U_01 Posiada umiejętności zarzadzania karierą zawodową w 
społeczeństwie interpretując współczesne tendencje w 
społeczeństwie przez odniesienie do tendencji klasycznych 

K_U01 

U_02 Potrafi samodzielnie planować i realizować potrzebę własnego 
kształcenia się przez całe życie. 

K_U08 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_02 Jest gotów do promowania pozytywnych wzorców doradztwa 
kariery opartej na tolerancji, poczuciu dobra wspólnego i 
pluralizmu ideowego, w warunkach demokracji w dyskusji. 

K_K03 

 

IV. Opis przedmiotu/ treści programowe 

1. Tradycyjne vs współczesne ujęcia etyki zawodowej. 
2. Aksjologiczny wymiar doradztwa zawodowego.  
3. Doradztwo zawodowe wobec problemów egzystencjalnych. 
4. Podmiotowość osoby radzącej się. 
5. Obowiązki i dylematy etyczne doradcy. 

 

V. Metody realizacji i weryfikacji efektów uczenia się 

Symbol 
efektu 

Metody dydaktyczne 
(lista wyboru) 

Metody weryfikacji 
(lista wyboru) 

Sposoby dokumentacji 
(lista wyboru) 

WIEDZA 

P6U_W2 Analiza tekstu 
Praca zespołowa 
Dyskusja pod kierunkiem 
prowadzącego 

Kolokwium zaliczeniowe Protokół zaliczeniowy 

    

    

UMIEJĘTNOŚCI 

P6S_U1 Praca zespołowa 
Dyskusja pod kierunkiem 
prowadzącego 

Udział w dyskusji na 
zajęciach; 
Obserwacja prowadzącego; 
 

 

P6U_U2 Praca zespołowa 
Dyskusja pod kierunkiem 
prowadzącego 

Udział w dyskusji na 
zajęciach; 
Obserwacja prowadzącego; 
 

 

    

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

P6U_K2 Praca zespołowa 
Dyskusja pod kierunkiem 
prowadzącego 

Udział w dyskusji na 
zajęciach; 
Obserwacja prowadzącego; 
 

 

    

    

 

 

VI. Kryteria oceny, wagi 
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Kolokwium zaliczeniowe - 75%  

Aktywność na zajęciach - 25% 
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VII. Obciążenie pracą studenta 

Forma aktywności studenta Liczba godzin 

Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem  
 

10 

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 
 

20 

 

VIII. Literatura 

Literatura podstawowa 

Wiesława Wołoszyn-Spirka, Ewa Krauze, "Wybrane zagadnienia etyki doradcy zawodowego", 
Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2012. 

Literatura uzupełniająca 

 

 

 


