
UCHWAŁA NR 65/2016
SENATU AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ

im. Bohaterów Westerplatte

z dnia 24 listopada 2016 roku

w sprawie: określenia efektów kształcenia dla zakresu studiów
podyplomowych Doradztwo zawodowe.

Na podstawie art. 8 a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie
wyższym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. póz. 1842) w związku z § 1 ust. 8 uchwały nr
14/2015 Senatu Akademii Marynarki Wojennej z dnia 05.03.2015 r. w sprawie
wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych dotyczących
projektowania programów kształcenia dla studiów podyplomowych oraz kursów
dokształcających Senat Akademii Marynarki Wojennej uchwala:

§1

Efekty kształcenia dla studiów podyplomowych z zakresu Doradztwo zawodowe.

§2

Uchwalone efekty stanowią załącznik do niniejszej uchwały.

§3

Za realizację Uchwały odpowiedzialny jest Dziekan Wydziału Nauk
Humanistycznych i Społecznych AMW.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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kmdr prof. dr hab. Tdmasz SZUBRYCH



Załącznik do uchwały nr 65/2016 Senatu AMW
z dnia 24 listopada 2016 r.

Efekty kształcenia
Organizacja
studiów
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Nazwa kierunku studiów: Doradztwo zawodowe
• Jednostka prowadząca studia: Wydział Nauk Humanistycznych

i Społecznych
Poziom kształcenia: studia podyplomowe
Forma kształcenia: studia niestacjonarne
Ilość punktów ECTS: 30
Ilość semestrów: II semestry
Związek z obszarem wiedzy: nauki społeczne
Ilość zajęć (bezpośredni kontakt z nauczycielem): 250 godzin
Praktyka: 30 godzin

Efekty kształcenia dla zakresu: Doradztwo zawodowe

WIEDZA
Ma podstawową wiedzę o różnych rodzajach struktur i instytucji społecznych
(kulturowych, politycznych, prawnych, ekonomicznych) w kontekście
planowania kształcenia i kariery zawodowej uczniów oraz osób dorosłych
poszukujących pracy.
Ma podstawową wiedzę o człowieku (uczeń i dorosły), w szczególności jako
podmiocie planującym swoje kształcenie i karierę zawodową.
Ma wiedzę o normach i regułach (prawnych, organizacyjnych, moralnych,
etycznych) organizujących struktury i instytucje społeczne w kontekście
doradztwa zawodowego (zawodoznwastwo).
Posiada wiedzę o analizowaniu, interpretowaniu i wyjaśnianiu zjawisk
społecznych oraz wzajemnych relacjach między zjawiskami społecznymi
(rynek pracy)w kontekście pracy doradcy zawodowego.
Posiada wiedzę o diagnozowaniu i interpretowaniu predyspozycji klientów
w kontekście planowania, kształcenia i kariery zawodowej uczniów
i dorosłych.
Ma wiedzę o metodyce pracy doradcy zawodowego w publicznych służbach
zatrudnienia oraz pracy doradcy zawodowego w gimnazjum, szkole
ponadgimnazjalnej i uczelni.

Ma wiedzę o normach i regułach (prawnych, organizacyjnych, moralnych,
etycznych) obejmujących komunikowanie się doradcy zawodowego
z klientem oraz osobistego treningu zawodowego

UMIEJĘTNOŚCI
Wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów pojawiających się
w pracy zawodowej doradcy zawodowego.

Posiada umiejętność samodzielnego proponowania rozwiązań konkretnego
problemu i przeprowadzenia procedury podjęcia rozstrzygnięć w zakresie
pracy doradcy zawodowego.

KOMPETENCJE
Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem
zawodu doradcy zawodowego (praktyka).
Potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności z zakresu
doradztwa zawodowego (praktyka).


