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CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW ORAZ SYLWETKA ABSOLWENTA:
Studia stwarzają możliwość podjęcia pracy w instytucjach poradnictwa zawodowego,
placówkach szkolnych, zakładach pracy, jak również na prowadzenie własnej działalności.
Obejmują 350 godzin w ramach, których są realizowane przedmioty, między innymi: teoria i
praktyka poradnictwa zawodowego, psychologiczne podstawy rozwoju człowieka, podstawy
poradnictwa, rynek pracy i zatrudnienia, zarządzanie zasobami ludzkimi, działalność
gospodarcza, kapitał, przedsiębiorstwo, system prywatnej przedsiębiorczości, podstawy
przedsiębiorczości, dydaktyczne podstawy poradnictwa zawodowego i przedsiębiorczości.
Ponadto plan studiów obejmuje zajęcia praktyczne w instytucjach poradnictwa zawodowego i
oświaty i biznesu.
DO KOGO ADRESOWANE: nauczyciele, pracownicy firm, instytucje administracji
państwowych i społecznych. Studia podyplomowe poprowadzimy w oparciu o aktualne
standardy kształcenia, a w szczególności o Ustawę z dnia 20.07.2018 r. Prawo o szkolnictwie
wyższym i nauce - Dz. U. z 2020 r. poz. 85 z dnia 20.01.2020 r.
KWALIFIKACJE PO UKOŃCZENIU STUDIÓW: Studia podyplomowe na specjalności
Doradztwo zawodowe i Przedsiębiorczość to wybór umożliwiający znaleźć pracę w pokaźnej
ilości placówek i instytucji np. oświaty, biznesu, administracji państwowej oraz założenie i
prowadzenie własnej działalności gospodarczej.
INFORMACJE DODATKOWE: Minimalna ilość osób – 10, maksymalna ilość osób – 30.
Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Uniwersytetu
Zielonogórskiego na kierunku Doradztwo zawodowe i Przedsiębiorczość Świadectwo
ukończenia studiów podyplomowych jest uznawane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa
Wyższego. Wydawane świadectwo jest zgodne ze wzorem i wytycznymi Ministerstwa Nauki
i Szkolnictwa Wyższego.
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