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2 lub 3 semestry 
 

Twoje studia mogą kosztować 0 zł. Sprawdź możliwości – 5 sposobów na obniżenie czesnego i 

Regulamin Promocji. 

 
Zdobądź nowy zawód – zostań doradcą zawodowym 

 

Doskonałe uzupełnienie studiów pierwszego stopnia – w szczególności dla absolwentów kierunków 

społecznych (pedagogów, socjologów, psychologów) oraz absolwentów np. administracji, jako 

rozszerzenie zdobytej wiedzy i możliwości zawodowych. Polecamy pracownikom urzędów pracy, 

agencji zatrudnienia oraz firm zajmujących się rekrutacją pracowników. 

 

 3 semestry – dla tych, którzy chcą pracować w oświacie -  skierowane są przede wszystkim do 

wszystkich osób, które chcą uzyskać kwalifikacje w zakresie pełnienia funkcji szkolnego doradcy 

zawodowego i przygotowują się do pracy w szkołach i innych placówkach oświatowych, 

dotyczy to: 

 absolwentów studiów wyższych zawodowych lub magisterskich posiadający 

przygotowanie pedagogiczne, 

 osób planujących rozwój swojej kariery zawodowej w systemie poradnictwa zawodowego,  

a będących absolwentami w szczególności pedagogiki, psychologii, socjologii  lub innego 

kierunku społecznego oraz posiadających kwalifikacje pedagogiczne. 

 

 2 semestry – dla tych, którzy chcą pracować poza szkołami -  skierowane są do osób pragnących 

uzyskać wymagane kwalifikacje do pracy, jako doradca zawodowy w systemie pozaszkolnym.  

Dotyczy to wszystkich absolwentów wyższych uczelni niezależnie od profilu oraz specjalności 

chcących zdobyć wiedzę i umiejętności konieczne do wykonywania pracy doradcy zawodowego 

w instytucjach rynku pracy lub innych podmiotach, np.: 

 biurach doradztwa personalnego, działach HR, 

 agencjach zatrudnienia lub pracy tymczasowej, 

 podmiotach realizujących projekty współfinansowane ze środków unijnych, 

 urzędach pracy (miejskich, powiatowych i wojewódzkich), 

 ośrodkach pomocy społecznej. 

 

Program studiów Doradztwo zawodowe i edukacyjne jest zgodny z Rozporządzeniem 

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów 

kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela  (Dz. U. 2012 poz. 

131). 

 
 



 

Wykładowcy – doradcy zawodowi, prawnicy, psychologowie, praktycy. Osoby z wieloletnim 

doświadczeniem.  

 

 Warsztat Insights Discovery™ dla każdego studenta w ramach studiów 

 Profil Indywidualny – 15 stronnicowy raport Insights Discovery™ dla każdego studenta 

 

Profil Indywidualny Insights Discovery™ jest  narzędziem wspomagającym rozwój indywidualny,  

a dokument ten jest doskonałym wsparciem dla ludzi w pogłębianiu wiedzy na temat samych siebie, 

swojego stylu działania oraz jego wpływu na relacje z innymi osobami. Szczególnie będzie on 

przydatny absolwentom naszych studiów w ich codziennej pracy doradcy zawodowego. 

 

PROGRAM STUDIÓW 

WYMIAR GODZINOWY:  351 godzin 3 semestry /245 godzin 2 semestry 

Doradztwo zawodowe – (2 semestry) – moduł 1, 2 

Doradztwo zawodowe i edukacyjne z elementami coachingu – (3 semestry) – moduł 1, 2, 3 

MODUŁ 1 RYNEK PRACY 

Lp. Przedmiot 

1. Rynek pracy w Polsce i Unii Europejskiej 

2. Pozyskiwanie, aktualizacja i wykorzystanie danych o rynku pracy 

3. Doradztwo zawodowe w Polsce i UE 

4. 
Regulacje prawne – podstawy prawa pracy i innych ustaw związanych z rynkiem 

pracy 

5. Metody rekrutacji i selekcji 

Forma: studia 

podyplomowe 

OPŁATY 

2 semestry 3 semestry 

Kontakt: 91 486 15 42 

W sprawach merytorycznych 

607 740 255 

1 rata 2 raty 10 rat 1 rata 3 raty 15 rat 

dziekanat@wsap.szczecin.pl 2400 1300 270 3500 1200 260 

Co nas wyróżnia? 

 

 

 

Insights Discovery™ jest licencjonowanym 

narzędziem wspomagającym rozwój 

osobisty. Główna idea narzędzi i 

programów opartych na modelu Insights 

Discovery to wzajemne poznanie i 

zrozumienie swoich zachowań, ich 

akceptacja oraz taka modyfikacja, która 

umożliwi maksymalizowanie korzyści 

płynących ze wzajemnej współpracy.        

 

 

    

 

mailto:dziekanat@wsap.szczecin.pl


 

  
MODUŁ 2 DORADZTWO ZAWODOWE  

Lp. Przedmiot 

1. Podstawy poradnictwa zawodowego i rozwoju kariery 

2. Standardy zawodowe i etyczne w pracy doradcy zawodowego 

3. Psychologia osobowości 

4. Elementy psychologii klinicznej. Psychopatologia w pracy doradcy zawodowego 

5. Indywidualne poradnictwo zawodowe – zasady pracy z klientem indywidualnym 

6. 
Indywidualne poradnictwo zawodowe – stosowanie wybranych metod i technik w 

poradnictwie indywidualnym 

7. Grupowe poradnictwo zawodowe – zasady pracy z grupą 

8. 
Grupowe poradnictwo zawodowe - stosowanie wybranych metod i technik w 

poradnictwie grupowym 

9. Narzędzia diagnostyczne stosowane w indywidualnym poradnictwie zawodowym 

10. 
Diagnoza własnych zasobów potrzebnych w pracy doradcy zawodowego i coacha w 

oparciu o Model Insights Discovery 

11. 
Doradztwo zawodowe dla osób z niepełnosprawnością oraz zagrożonych 

wykluczeniem społecznym 

  

MODUŁ 3 DORADZTWO EDUKACYJNO – ZAWODOWE I COACHING KARIERY 

(tylko studia III semestralne) 

Lp. Przedmiot 

1. 
Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego – aspekty organizacyjne i 

prawne 

2. Ewaluacja działań doradcy edukacyjno  – zawodowego 

3. Warsztat pracy doradcy edukacyjno-zawodowego 

4. Sylwetka rozwojowa ucznia w okresie adolescencji i wczesnej dorosłości 

5. 
Doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi oraz niepełnosprawnością 

6. Rynek edukacyjny i rynek pracy 

7. Podstawy coachingu. Etyka w pracy coacha 

8. Warsztat pracy coacha 

9. Seminarium dyplomowe - przygotowanie do indywidualnej sesji z klientem 

10. Praktyka zawodowa 

    

 
FORMA ZALICZENIA STUDIÓW: 

 
1.       EGZAMIN KOŃCOWY – TEST WIEDZY  

 

2.       EGZAMIN DYPLOMOWY – INDYWIDUALNA SESJA Z KLIENTEM 

(NAGRANIE) 

  Wszystkie opłaty za studia, w tym za egzaminy poprawkowe, powtarzanie roku i inne określa Regulamin Opłat WSAP. 


