Doradztwo Zawodowe i Przedsiębiorczość

Proponujemy Państwu ofertę studiów podyplomowych Doradztwo Zawodowe i
Przedsiębiorczość prowadzonych w Galicyjskim Centrum Edukacji w Krakowie.
Przebieg i organizacja studiów:
 studia nadające kwalifikacje, trwające 3 semestry
 program studiów obejmuje 380 godzin zajęć +120 godzin praktyk zawodowych
 zajęcia realizowane są w trybie niestacjonarnym, w zależności od lokalizacji - (w
piątek od godz. 16-ej) soboty i niedziele, średnio co dwa tygodnie
 absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych WSB-NLU z
zakresu Doradztwa Zawodowego i Przedsiębiorczości.
Celem studiów jest przygotowanie studentów do pracy w charakterze doradców
zawodowych i zarządzania swoim warsztatem pracy, ponadto studenci zostaną
wyposażeni w praktyczną wiedzę z zakresu przedsiębiorczości.
Absolwent studiów zostanie wyposażony w wiedzę teoretyczną dotyczącą
problematyki doradztwa zawodowego dla młodzieży oraz dla osób dorosłych.
Nabędzie praktycznych kompetencji w zakresie najnowszych trendów na rynku pracy
i doradztwa zawodowego oraz personalnego, udzielania pomocy w formie grupowych
i indywidualnych porad zawodowych w zakresie wyboru zawodu lub jego zmiany albo
modyfikacji, kierunku kształcenia i szkolenia, uwzględniając możliwości
psychofizyczne i sytuację życiową, a także potrzeby rynku pracy oraz możliwości
systemu edukacyjnego. Słuchacze posiądą umiejętność zastosowania zdobytej wiedzy
w praktyce. Absolwent studiów będzie miał możliwość podjęcia pracy w instytucjach
poradnictwa zawodowego, placówkach szkolnych, zakładach pracy, jak również na
prowadzenie własnej działalności.
Pozwoli im to podjąć pracę w:
publicznych służbach zatrudnienia;
Ochotniczych Hufcach Pracy;
agencjach zatrudnienia;
instytucjach szkoleniowych;
instytucjach dialogu społecznego;

instytucjach partnerstwa lokalnego;
działach personalnych przedsiębiorstw;
organizacjach pozarządowych.
Adresat studiów:
Studia są prowadzone dla absolwentów studiów pierwszego lub drugiego stopnia albo
jednolitych
studiów
magisterskich
pedagogicznych,
psychologicznych,
socjologicznych, ekonomicznych.
Program studiów:
 Teorie rozwoju zawodowego
 Zawodoznawstwo
 Rynek pracy w Polsce i UE
 Elementy prawa gospodarczego i pracy
 Psychologiczne podstawy doradztwa zawodowego
 Podstawy przedsiębiorczości
 Warsztaty komunikacji interpersonalnej
 Pośrednictwo pracy w systemie szkolnym
 Pośrednictwo pracy- rynek pracy
 Podstawy makroekonomii
 Metodyka pracy doradcy zawodowego – praca indywidualna i grupowa
 Metody, techniki i narzędzia doradcy zawodowego
 Metodyka nauczania przedsiębiorczości
 Podstawy rachunkowości i analiza finansowa przedsiębiorstwa
 Podstawy marketingu
 Zarządzanie przedsiębiorstwem
 Planowanie kariery edukacyjno-zawodowej

 Planowanie i organizacja własnej działalności gospodarczej, biznes plan
 Etyczne aspekty doradztwa zawodowego
 Zarządzanie zasobami ludzkimi
 Technologia informacyjna w doradztwie zawodowym
 Projekt empiryczny
 Praktyka
Egzamin końcowy: Kwalifikacje po ukończeniu studiów.
Absolwent studiów zostanie wyposażony w wiedzę teoretyczną dotyczącą
problematyki doradztwa zawodowego dla młodzieży oraz dla osób dorosłych.
Nabędzie praktycznych kompetencji w zakresie najnowszych trendów na rynku pracy
i doradztwa zawodowego oraz personalnego, udzielania pomocy w formie grupowych
i indywidualnych porad zawodowych w zakresie wyboru zawodu lub jego zmiany albo
modyfikacji,
kierunku
kształcenia
i szkolenia,
uwzględniając
możliwości
psychofizyczne i sytuację życiową, a także potrzeby rynku pracy oraz możliwości
systemu edukacyjnego.
Warunki ukończenia studiów podyplomowych:
 uczestnictwo w zajęciach programowych
 zdanie przewidzianych programem egzaminów
 egzamin końcowy w formie prezentacji multimedialnej
 wniesienie wymaganych opłat
Program studiów obejmuje 380 godzin i 120 godzin praktyk w trakcie 3 semestrów.
Zajęcia realizowane są w trybie niestacjonarnym, w piątki po południu i soboty
średnio co dwa tygodnie w Budynku Galicyjskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli
przy ul. Bronowickiej 73, 30-091 Kraków
Wymogi: ukończenie studiów licencjackich, dowolnego kierunku. Wymagane jest
posiadanie uprawnień pedagogicznych.
Rekrutacja kandydatów ma charakter ciągły. Warunkiem uruchomienia studiów
podyplomowych w/w zakresie jest zebranie się grupy 12 osób.
Formularz rekrutacyjny dostępny TUTAJ

Szczegółowych informacji udzielają:
Dział Rekrutacji WSB-NLU
tel. 18 44 99 102, e-mail: rekrutacja@wsb-nlu.edu.pl
oraz Centrum Komercji i Biznesu WSB-NLU – organizator studiów
tel. 18 44 99 260, e-mail: office@wsb-nlu.edu.pl

