Studia podyplomowe
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie
ul. Przyjaźni 1, 62-510 Konin
tel. 63-249-72-34
www.pwsz.konin.edu.pl/podyplomowe
„Doradztwo zawodowe i edukacyjne” – edycja I
Cele studiów
Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z zagadnieniami dotyczącymi doradztwa zawodowego i edukacyjnego we
współczesnych kontekstach, zarówno psychologicznym, socjologicznym, prawnym, jak i ekonomicznym. W trakcie zajęć
ukazany zostanie przede wszystkim praktyczny wymiar doradztwa zawodowego i edukacyjnego, z uwzględnieniem
diagnostyki i metodyki pracy doradcy.
Adresaci
Studia przeznaczone są dla osób zainteresowanych problematyką doradztwa zawodowego i edukacyjnego, dla absolwentów
szkół wyższych chcących uzyskać wiedzę i kompetencje z obszaru doradztwa, dla pracowników działów personalnych, biur
karier, doradców zawodowych, pracowników administracji, pracowników organizacji pozarządowych, nauczycieli – osób
chcących doskonalić swój warsztat pracy związany doradztwem zawodowym i edukacyjnym.
Wykładowcy
Kadrę dydaktyczną stanowią wykładowcy – nauczyciele akademiccy zajmujący się teoretycznymi podstawami doradztwa
zawodowego i edukacyjnego, jak również praktycy – doświadczeni pracownicy działów personalnych.
Plan studiów
•
Elementy pedagogiki pracy
•
Teoretyczne podstawy doradztwa zawodowego i edukacyjnego
•
Elementy psychologii pracy
•
Elementy prawa pracy
•
Diagnoza w doradztwie zawodowym i edukacyjnym
•
Doradztwo zawodowe w systemie oświaty
•
Współczesny rynek pracy
•
Elementy socjologii pracy i organizacji
•
Zarządzanie kadrami
•
Metody pracy doradcy zawodowego
•
Poradnictwo indywidualne - metodyka pracy
•
Poradnictwo grupowe - metodyka pracy
•
Kompetencje społeczne doradcy zawodowego - symulacje
•
Etyka zawodu doradcy
Czas trwania
•
•
•

dwa semestry
180 godzin
14 zjazdów (soboty i niedziele, godz. 9:00-15:40)

Warunki ukończenia
Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń i zdanie egzaminów z przedmiotów określonych w planie studiów oraz
złożenie egzaminu końcowego, który obejmuje problematykę przedmiotów prowadzonych w ramach studiów. Ostateczny
wynik studiów zostanie ustalony poprzez uwzględnienie oceny uzyskanej z egzaminu końcowego oraz ocen uzyskanych z
czterech egzaminów przedmiotowych:
•
•
•
•

Teoretyczne podstawy doradztwa zawodowego i edukacyjnego
Diagnoza w doradztwie zawodowym i edukacyjnym
Elementy socjologii pracy i organizacji
Metody pracy doradcy zawodowego

Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.
Koszt uczestnictwa
około 1400 zł/semestr

