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Rok akademicki: Grupa przedmiotów
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Założenia wstępne17): Nie dotyczy

Pełny opis przedmiotu15):

A.     wykłady

interdyscyplinarny charakter doradztwa zawodowego; związek rynku pracy z doradztwem zawodowym; podstawy zawodoznawstwa; rozwój zawodowy człowieka i
podstaw orientacji zawodowej; koncepcje poradnictwa; powiązanie doradztwa z kształceniem zawodowym; struktura poradnictwa dla dorosłych; zaplecza
metodycznego dla potrzeb informacji i poradnictwa zawodowego; pozyskiwanie, gromadzenie i przetwarzanie informacji zawodowej; 
poradnictwa zawodowego w wymiarze europejskim.

B.     ćwiczenia

planowanie kariery zawodowej; predyspozycje zawodowe; poszukiwanie pracy; pisanie nowoczesnego CV; różnorodność zawodów i specjalności zawodowych;
doświadczenie zawodowe i jego rola w karierze zawodowej

Wymagania formalne  (przedmioty 

wprowadzające)16):
Nie dotyczy

Metody dydaktyczne14):

dyskusja eksperyment

projekt badawczy studium przypadku

inne… inne …

konsultacje inne …

inne… inne …

rozwiazywanie problemu gry symulacyjne

analiza i interpretacja tekstów źródłowych indywidualne projekty studenckie

a4) seminaria

Założenia i cele przedmiotu12):

Celem przedmiotu jest:

- zapoznanie studentów ze strukturą doradztwa zawodowego w Polsce na tle struktury w krajach UE

 - poznanie przez studentów klasyfikacji zawodów szkolnych i gospodarczych

- poznanie  sieci służb doradczych w Polsce i UE

 - ukazanie potrzeby korzystania z róznych form doradztw przy wyborze zawodu i pracy zawodowej

Formy dydaktyczne, liczba godzin13):

a) forma dydaktyczna b) liczba godzin (stacjonarne   i    niestacjonarne)

6

a3) ćwiczenia laboratoryjne

a1) wykład 12

a2) ćwiczenia audytoryjne

Cykl dydaktyczny10): 
a) semestr b) Jęz. wykładowy11)

3 polski

Kierunek studiów4): Zarządzanie

Wydział, dla którego przedmiot jest realizowany8):

Koordynator przedmiotu5): Prof. Jan Wołoszyn

Prowadzący zajęcia6): Prof. Jan Wołoszyn

Jednostka realizująca7): Wydział Nauk Ekonomicznych; Katedra Ekonomiki Edukacji, Komunikowania i Doradztwa; Zakład Organizacji i Ekonomiki Edukacji

Status przedmiotu9): 
a) przedmiot d) forma studiów

SW  stacjonarne / niestacjonarne

Tłumaczenie nazwy na jęz. angielski3): Professional counseling

Numer katalogowy: ZED303

Nazwa przedmiotu1): Doradztwo zawodowe
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UWAGI24):

b) uzupełniająca

3. MPiPS: Klasyfikacja zawodów i specjalności. Wyd. MPiPS, Warszawa 2003. 

4. Zeszyty informacyjno-metodyczne doradcy zawodowego

6.

7.

8.

Literatura podstawowa i uzupełniająca23): 

a) podstawowa

ocena wystąpień i prezentacji w trakcie zajęć
obserwacja w trakcie dyskusji zdefiniowanego problemu 
(aktywność)

egzamin pisemny test

Elementy i wagi mające wpływ na ocenę 

końcową21):

Element oceny

1.Kwiatkowski S.M., Sirojć Z. (red.), 2006,  Edukacja dla rynku pracy. Problemy poradnictwa zawodowego. Wyd. OHP, Warszawa.

2. Leliński K. 2006, Zawodoznawstwo w planowaniu karier. Wyd. OHP.

egzamin ustny inne..

inne… inne..

Miejsce realizacji zajęć22): Sala dydaktyczna

inne..

Element oceny

kolokwium na zajęciach ćwiczeniowych

ocena wynikająca z obserwacji w trakcie zajęć 

ocena wykonania zadania projektowego na zdefiniowany temat

praca pisemna przygotowywana w ramach pracy 
własnej studenta

ocena eksperymentów wykonywanych w trakcie 
zajęć przygotowanie zespołowej analizy zdefiniowanego problemu 

praca pisemna przygotowywana w ramach pracy 
własnej studenta ocena wynikająca z obserwacji w trakcie zajęć 

Forma dokumentacji osiągniętych efektów 

kształcenia 20):

okresowe prace pisemne imienne karty oceny studenta

złożone projekty treść pytań egzaminacyjnych z oceną

inne… inne..

inne…

ocena eksperymentów wykonywanych w trakcie 
zajęć przygotowanie zespołowej analizy zdefiniowanego problemu 

test komputerowy 

Sposób weryfikacji efektów kształcenia19):

kolokwium na zajęciach ćwiczeniowych
ocena wykonanie zadania projektowego na zdefiniowany temat

egzamin ustny inne..

inne… inne..

03 - identyfikuje potrzeby doradcze 07 -

egzamin pisemny

Efekty kształcenia18):
(z kolejnymi numerami, 01, 02, 03 itd.)

01 - definiuje podstawowe zagadnienia związane z doradztwem 
zawodowym

05 - jest świadom potrzeby planowania kariery zawodowej

02 - określa zasady orientacji, preorientacji i poradnictwa zawodowego 06 -

04 - planuje i przeprowadza rozmowę doradzczą 08 -

ocena wystąpień i prezentacji w trakcie zajęć
obserwacja w trakcie dyskusji zdefiniowanego problemu 
(aktywność)
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