Studia podyplomowe Doradztwo
zawodowe
Usługa archiwalna
Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana?

Tak

Sposób dofinansowania

wsparcie dla osób indywidualnych

Rodzaj usługi

Usługa szkoleniowa

Podrodzaj usługi

Studia podyplomowe

Dostępność usługi

Otwarta

Numer usługi

2019/01/23/14337/280298

Cena netto

2 750,00 zł

Cena brutto

2 750,00 zł

Cena netto za godzinę

7,86 zł

Cena brutto za
godzinę

7,86

Usługa z możliwością dofinansowania

Tak

Liczba godzin usługi

350

Termin rozpoczęcia
usługi

2019-02-01

Termin zakończenia
usługi

2020-02-29

Termin rozpoczęcia
rekrutacji

2019-01-23

Termin zakończenia
rekrutacji

2019-02-28

Maksymalna liczba uczestników

30

Kategoria główna KU

Zarządzanie i organizacja

Podstawa uzyskania wpisu w zakresie
świadczenia usług współfinansowanych

Akt prawny:
posiada uprawnienia do świadczenia usług
rozwojowych prowadzących do zdobycia
kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów
podyplomowych, o których mowa w art. 2 ust. 1
pkt 11 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o
szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r poz. 572,
z późn. zm. )

Zakres tematyczny

studia podyplomowe

Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub
części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK?

Nie

Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji
innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK?

Nie

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji?

Tak

Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu

Uczelnia Jańskiego z
siedzibą w Łomży

Osoba do
kontaktu

Ewa Zawłocka

E-mail

janski.podyplomowe.szkolenia@gmail.com

Telefon

+48 668
487 741

Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem studiów podyplomowych jest przygotowanie profesjonalnych doradców zawodowych do pracy
w różnych instytucjach zajmujących się ścieżką i planowaniem kariery zawodowej.

Szczegółowe informacje o usłudze
Ramowy program usługi
CZAS TRWANIA: Studia trwają trzy semestry
ORGANIZACJA
wykładów

STUDIÓW: 40 procent zajęć odbywa się na platformie e-learningowej w formie

ZAKRES TEMATYCZNY:
1. Instytucjonalna obsługa rynku pracy
2. Poradnictwo zawodowe w Unii Europejskiej

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Orientacja a doradztwo i poradnictwo zawodowe
Podstawy zawodoznastwa
Klasyfikacja zawodów i specjalności – metody opisu zawodów
Elementy psychologii pracy i doboru zawodowego
Komunikacja interpersonalna w poradnictwie zawodowym
Narzędzia wspomagające proces doradczy
Poradnictwo indywidualne i grupowe
Bilans kompetencji i Indywidualny Plan Działania
Informacja i wysokie technologie w poradnictwie zawodowym
Poradnictwo zawodowe dla osób niepełnosprawnych
Poradnictwo edukacyjne
Szkolny Ośrodek Kariery. Planowanie pracy doradcy zawodowego
Projektowanie programów praktyk. Zatwierdzenie praktyki razem z projektem
Praktyka zawodowa w instytucjach świadczących usługi z zakresu poradnictwa zawodowego
Elementy coachingu

Efekty usługi (produkty), efekty uczenia się/kształcenia
Absolwent uzyskuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na drukach ministerialnych.
Absolwent tej specjalności nabywa rozszerzoną wiedzę, umiejętności i kompetencje
społeczne w zakresie:
metod udzielania pomocy dla osób bezrobotnych, poszukujących pracy,
diagnozowania i rozpoznawania rynku pracy,
stosowania nowoczesnych technik doradztwa i aktywizacji zawodowej,
organizowania i prowadzenia poradnictwa edukacyjnego i zawodowego oraz zarządzania karierą,
zarządzania personelem w firmach i organizacjach
prowadzenia szkoleń i kursów dotyczących aktywnego poszukiwania pracy,
prowadzenia działalności edukacyjnej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych,
animatora aktywności zawodowej, zarządzania karierą,
projektowania karier zawodowych młodzieży i osób dorosłych, w tym o specjalnych potrzebach,
udzielania pomocy doradczej osobom bezrobotnym lub zagrożonym bezrobociem.

Grupa docelowa
Studia adresowane są do osób zainteresowanych pełnieniem funkcji doradcy zawodowego. Absolwenci
kierunku zdobędą praktyczne umiejętności w zakresie realizacji skutecznego doradztwa zawodowego
przy wyborze zawodu i uzyskania pracy.

Informacje dodatkowe
Możliwość dofinansowania w wysokości 90%. Wymagany wkład wlasny tylko 10%.
Uczelnia Jańskiego w Łomży wesprze kandydatów w procesie aplikowania
dofinansowanie grantu - udzieli wszelkich wskazówek i informacji.
Czas trwania studiów: semestry.
Orgaanizacja studiów: 40% zajęć odbywa się na platformie on-line.
Dodatkowe informacje na temat dofinansowania: www.lomza.janski.edu.pl.

Harmonogram

o

LP

Przedmiot / Temat zajęć

Data
realizacji
zajęć

1

Zajęcia dydaktyczne

2019-02-01

15:00

21:00

6:00

2

Zajęcia dydaktyczne

2019-02-02

09:00

21:00

12:00

3

Zajęcia dydaktyczne

2019-02-15

15:00

21:00

6:00

4

Zajęcia dydaktyczne

2019-02-16

09:00

21:00

12:00

5

Zajęcia dydaktyczne

2019-03-01

15:00

21:00

6:00

6

Zajęcia dydaktyczne

2019-03-02

09:00

21:00

12:00

7

Zajęcia dydaktyczne

2019-03-15

15:00

21:00

6:00

8

Zajęcia dydaktyczne

2019-03-16

09:00

21:00

12:00

9

Zajęcia dydaktyczne

2019-04-12

15:00

21:00

6:00

10

Zajęcia dydaktyczne

2019-04-13

09:00

15:00

6:00

11

Zajęcia dydaktyczne

2019-05-24

15:00

21:00

6:00

12

Zajęcia dydaktyczne

2019-05-25

09:00

21:00

12:00

13

Zajęcia dydaktyczne

2019-06-07

15:00

21:00

6:00

14

Zajęcia dydaktyczne

2019-06-08

09:00

15:00

6:00

15

Zajęcia dydaktyczne /elearning/praktyka

2019-06-14

15:00

21:00

6:00

16

Zajęcia dydaktyczne /elearning/praktyka

2019-06-15

09:00

21:00

12:00

Godzina
rozpoczęcia

Godzina
zakończenia

Liczba
godzin

Osoby prowadzące usługę
Imię i nazwisko

Anna Borawska

Obszar specjalizacji

doradztwo zawodowe, ekonomia, matematyka,
psychologia komunikacji społecznej

Doświadczenie zawodowe

Wieloletni praktyk - doświadaczenie zawodowe
praktyczne: PWSIiP - (2013-2015) - prowadzenie
warsztatów (Biuro Karier), Łomżyńskie Centrum
Rozwoju Edukacji w Łomży (2014-2017) doradca zawodowy, prowadzenie grupowego i
indywidualnego poradnictwa zawodowego,
Fundacja Ocalenie (2016-2017) - doradca
zawodowy, prowadzenie poradnictwa
zawodowego dla obcokrajowców, Łomżyńska
Społeczna Rada ds. Osób z Niepełnosprawnością
(od 2016) - doradca zawodowy, Szkoły Katolickie
w Łomży ( od 2017) - doradca zawodowy,
nauczyciel matematyki, Uczelnia Jańskiego w
Łomży (od 2017) - nauczyciel akademicki
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (20052013) - nauczyciel akademicki, asystent,
koordynator studiów podyplomowych;
prowadzenie zajęć na studiach stacjonarnych,
niestacjonarnych, podyplomowych; prowadzenie
treningów i warsztatów

Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług

Wieloletni praktyk, trener, szkoleniowiec,
wykładowca

Wykształcenie

Psychologia Komunikacji Społecznej - UMCS
(podyplomowe) Doradztwo zawodowe - KUL
(podyplomowe) Matematyka - UKSW
(podyplomowe)

Lokalizacja usługi
Adres:
Krzywe Koło 9
18-400 Łomża, woj. podlaskie
Szczegóły miejsca realizacji usługi:
Budynek przystosowany do potrzeb osób
niepełnosprawnych ruchowo (podjazd dla
wózków, winda, toaleta)

Warunki logistyczne:

