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I.

Informacje ogólne
Czas trwania:
2 semestry
Liczba godzin:
305
Praktyki:
160 godzin
Liczba punktów ECTS:
44
Koszt studiów:
I rata
II raty
III raty
Opłata rekrutacyjna:
0 zł

– 2800 zł
– 3000 zł (2 x 1500 zł)
– 3150 zł (3 x 1050 zł)

II. Rekrutacja
Adresaci studiów podyplomowych:
1. O przyjęcie na studia podyplomowe mogą ubiegać się osoby, które ukończyły
studia wyższe (licencjackie lub magisterskie).
2. Rekrutacja odbywa się bez egzaminów wstępnych.
3. Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe
jest
złożenie
kompletu
dokumentów.
Miejsce składania dokumentów: dokumenty przyjmujemy w Biurze rekrutacji
(pokój B8) – w Kolegium Jagiellońskim – Toruńskiej Szkole Wyższej – wejście
od ul. Jęczmiennej 23.
Wymagane dokumenty:
 kwestionariusz osobowy,
 1 zdjęcie (dowodowe),
 dyplom lub odpis dyplomu ukończenia studiów,
 kserokopia dowodu osobistego.
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III. Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych
Celem niniejszych studiów podyplomowych jest przygotowanie nauczycieli do
udzielania w szkole lub placówce pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniowi
oraz wspierania rodziców ucznia i innych nauczycieli/specjalistów w zakresie
doradztwa edukacyjno-zawodowego.
Studia są adresowane do osób zatrudnionych w szkołach i placówkach
oświatowych, absolwentów studiów wyższych zawodowych lub magisterskich
posiadających przygotowanie pedagogiczne, osób, które planują swoją karierę
zawodową w systemie poradnictwa zawodowego, są absolwentami pedagogiki,
psychologii, socjologii, politologii i posiadają kwalifikacje pedagogiczne.
Bardzo zróżnicowany zakres programu studiów oraz profesjonalna kadra
składająca się z praktyków pozwoli na przygotowanie słuchaczy do udzielania
pomocy w formie indywidualnych i grupowych porad w zakresie kreowania
własnej ścieżki kariery, zarówno młodzieży jak i osobom dorosłym, uwzględniając
ich możliwości psychofizyczne, sytuację życiową, a także sytuację na rynku pracy
oraz możliwości systemu edukacyjnego.
IV. Treści programowe
Przygotowanie psychologiczno – pedagogiczne:
 Psychologiczne aspekty wyboru zawodu i kształtowania indywidualnej ścieżki
kariery zawodowej
 Teorie wyboru zawodowego
 Teorie doradztwa zawodowego
 Psychologia stresu zawodowego
 Trendy rozwojowe w świecie zawodów – zawodoznawstwo
 Osobowość jako element kompetencji zawodowych
 Rynek pracy w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej
 Prawo pracy
 Choroby zawodowe
 Instytucje rynku pracy
 Zarządzanie zasobami ludzkimi
Przygotowanie w zakresie dydaktycznym:
 Diagnoza predyspozycji zawodowych – metody i narzędzia
 Metody rekrutacji i selekcji
 Trening komunikacji interpersonalnej
 Umiejętność pracy z grupą
 Umiejętność negocjacji
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Narzędzia informatyczne w tworzeniu warsztatu zawodowego doradcy
Grupowe poradnictwo zawodowe
Rozmowa doradcza
Zastosowanie technik twórczego myślenia w doradztwie
Współpraca doradcy z rodzicami ucznia
Rozwijanie umiejętności prezentacji i autoprezentacji
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