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DORADZTWO ZAWODOWE I EDUKACYJNE

Studia podyplomowe Doradztwo zawodowe i edukacyjne są zgodne z przepisami
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 17 stycznia 2012r. w sprawie
standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. Nr
2012, poz. 131). Zakres przygotowania merytorycznego jest zbieżny z zakresem zadań
doradcy zawodowego określonych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30
kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologicznopedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z 2013r., poz.
532). Absolwenci, którzy posiadają kwalifikacje pedagogiczne i uprawnienia do nauczania
przedmiotów, razem ze świadectwem ukończenia studiów podyplomowych Doradztwo
zawodowe i edukacyjne uzyskują kwalifikacje do pracy jako szkolni doradcy zawodowi.
Studia podyplomowe skierowane do osób zainteresowanych pomocą w tworzeniu
i realizowaniu projektów kariery zawodowej, diagnozowaniem predyspozycji zawodowych
i specyfiki rynku pracy, a także prowadzeniem indywidualnych i grupowych konsultacji
wsparcia zawodowego. Słuchacze poszerzają wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne
w obszarze poradnictwa kariery i doradztwa zawodowego dla młodzieży i dorosłych.
Absolwenci mają szanse na zatrudnienie w szkołach, urzędach pracy, centrach aktywizacji
zawodowej, kształcenia ustawicznego, integracji społecznej, biurach karier, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, instytucjach szkoleniowych, agencjach pośrednictwa pracy,
działach ds. personalnych, d.s. szkoleń i rozwoju kadr.
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Organizacja zajęć:




Studia podyplomowe 2 semestralne;
Liczba godzin praktyki pedagogicznej: 60 h;
Koszt Studiów podyplomowych – 1.100 zł za każdy semestr + 200zł opłata wpisowa
Obszary tematyczne zajęć Studiów podyplomowych
„Doradztwo zawodowe i edukacyjne”

Pedagogika pracy. Edukacja ustawiczna osób dorosłych
Teoretyczne podstawy poradnictwa i doradztwa zawodowego
Psychologiczne podstawy orientacji
i poradnictwa zawodowego
Normy zawodowe, etyczne, prawne w poradnictwie zawodowym
Doradztwo edukacyjne w systemie oświatowym
Doradztwo zawodowe w szkołach wyższych
Doradztwo edukacyjne dla bezrobotnych
Poradnictwo zawodowe i edukacyjne dla osób niepełnosprawnych oraz osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym
Wybrane psychologiczne aspekty wyboru zawodu i kształtowania indywidualnej ścieżki kariery zawodowej
Umiejętności stosowania badań diagnostycznych, prognostycznych
Metodyka warsztatu pracy doradcy zawodowego
Trening umiejętności komunikacji interpersonalnej - warsztaty
Wprowadzenie do coachingu - warsztaty
Coaching w pracy wychowawczej z młodzieżą – warsztaty

