
 

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA  ZAWODOWA im. WITELONA w LEGNICY 
WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH I HUMANISTYCZNYCH 

 
 

 

STUDIA PODYPLOMOWE  

DORADZTWO ZAWODOWE 
 

 

Cel studiów:  

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do zawodu doradcy zawodowego, pracującego zarówno 

w instytucjach rynku pracy, jak i w placówkach oświatowych. Studia pokazują zadania doradcy 

zawodowego z perspektywy szeroko rozumianych zadań systemu edukacji i uwzględniają specyfikę pracy 

z dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi; przygotowują absolwentów do pełnienia funkcji doradcy 

zawodowego, mając na uwadze interdyscyplinarny kontekst współczesnego poradnictwa zawodowego 

łączącego w sobie zagadnienia z zakresu poradnictwa z nowymi trendami w psychologii, socjologii, 

pedagogice i polityce społecznej i uwzględniają ich znaczenie w procesie rozwoju nowoczesnego 

poradnictwa kariery.   
 

Adresaci: 

Studia skierowane są do absolwentów studiów wyższych posiadających przygotowanie pedagogiczne 

oraz nauczycieli  szkół i placówek oświatowych, nauczycieli akademickich, wykładowców i trenerów, 

pracowników systemu doskonalenia nauczycieli i przedstawicieli nadzoru pedagogicznego. 

Czas trwania: 3 semestry - 360 godzin dydaktycznych i 60 godzin praktyk. Zajęcia odbywają się podczas 

sobotnio-niedzielnych zjazdów (w godz. od 9:00 do 16:00); średnio dwa zjazdy w miesiącu.  

 

Opłata za studia: Opłata za studia wynosi 3500 zł (możliwa płatność w trzech ratach: 1200 zł, 1200 zł, 1100 zł). 

Kandydaci na studia składają: 

- podanie o przyjęcie na studia, 

- odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych oraz jego kserokopię, 

- jedną aktualną fotografię kandydata, 

- dowód wpłaty opłaty rekrutacyjnej, 

- zobowiązanie kandydata do sfinansowania kosztów kształcenia  

  lub oświadczenie pracodawcy o pokryciu kosztów kształcenia słuchacza (jeśli pracodawca finansuje    

  studia pracownikowi), 

- dokument potwierdzający przygotowanie pedagogiczne. 

Komplet dokumentów należy złożyć  w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy, pokój nr 104 

w budynku C, Legnica, ul. Sejmowa 5A, lub przesłać pocztą z dopiskiem "Studia Podyplomowe". 

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.   
Warunkiem uruchomienia studiów jest zgłoszenie się minimalnej – niezbędnej  liczby kandydatów 

 
 

 

CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO 

www.cku.pwsz.legnica.edu.pl 

59-220 Legnica, ul. Sejmowa 5A,  pokój 104, budynek C 
 

e-mail:podyplomowe@pwsz.legnica.edu.pl    

 
 

http://www.cku.pwsz.legnica.edu.pl/zalaczniki/3_zobowiazanie_kandydata.pdf
http://www.cku.pwsz.legnica.edu.pl/zalaczniki/4_oswiadczenie_pracodawcy.pdf


 
 
 
 

WYKAZ PRZEDMIOTÓW  
 I semestr 

L.p. Przedmiot L. godz. 

1 Dydaktyka  30 

2 Psychologia trafnego wyboru zawodu 30 

3 Gry i ćwiczenia grupowe w różnych grupach wiekowych 25 

4 Trening umiejętności psychospołecznych 25 

5 Planowanie edukacyjnej i zawodowej drogi ucznia 15 

6 Autoprezentacja 25 

Razem: 150 

 

II semestr 

L.p. Przedmiot L. godz. 

1 Psychologiczne podstawy rozwoju zawodowego młodzieży 30 

2 Warsztat radzenia sobie ze stresem zawodowym 20 

3 Warsztat pracy doradcy kariery zawodowej 20 

4 Prawo pracy w praktyce doradztwa zawodowego 15 

5 Poradnictwo kariery 15 

6 Seminarium 10 

7 Praktyki  30 

Razem: 140 

 

III semestr 

L.p. Przedmiot L. godz. 

1 Metody aktywizujące i techniki pracy z grupą 25 

2 Rynek pracy w UE 15 

3 Poradnictwo zawodowe w systemach szkolnych UE oraz Polski 10 

4 Efektywne poszukiwanie pracy 15 

5 
Poradnictwo edukacyjne i zawodowe z wykorzystaniem Internetu  

i technik multimedialnych 
25 

6 Seminarium 10 

7 Praktyki 30 

Razem: 130 

 


