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1. Rola doradcy zawodowego w procesie podejmowania wyborów edukacyjnych i zawodowych
przez jednostkę.
2. Etapy indywidualnego poradnictwa zawodowego wg B. Wojtasik.
3. Elementy wpływające na organizację świadczenia usług doradztwa zawodowego
w placówkach oświatowych i instytucjach rynku pracy.
4. Wymień scenariusze działań współczesnych doradców i dokonaj charakterystyki wybranego
scenariusza.
5. Koncepcja rozwoju kariery zawodowej wg D.E. Supera.
6. Wymień wspólne elementy doradztwa zawodowego w krajach Unii Europejskiej.
7. Typy doradców zawodowych w oparciu o koncepcje poradnictwa zawodowego.
8. Planowanie kariery zawodowej przez jednostkę jako proces całożyciowy.
9. Wymień i omów typy osobowości zawodowych wg J. Hollanda.
10. Struktura rozmowy doradczej.
11. Typologia młodzieży startującej w zawodzie. Omów jeden z typów.
12. Zawodoznawstwo w znaczeniu wąskim i w ujęciu szerokim.
13. Uwarunkowania wyboru zawodu.
14. Strategie projektowania przyszłości edukacyjno-zawodowej.
15. Wymień i omów usługi rynku pracy.
16. Definicja zawodu w ujęciu psychologów, pedagogów, socjologów i ekonomistów.
17. Wymień rodzaje bezrobocia i omów jego skutki.
18. Działalność szkolnego doradcy zawodowego. Informacje potrzebne uczniom w planowaniu
przyszłości edukacyjnej i zawodowej.
19. Omów przykładowe metody, techniki i narzędzia pracy doradcy zawodowego.
20. Dokonaj analizy porównawczej rozmowy indywidualnej i poradnictwa grupowego.
21. Proszę omówić wymagania kwalifikacyjno-kompetencyjne doradcy zawodowego/kariery
pracującego w systemie edukacji.

22. Proszę przedstawić role doradcy zawodowego w procesie tranzycji młodzieży z edukacji na
rynek pracy.

23. Proszę omówić współczesne trendy panujące na rynku pracy.
24. Wymień i omów uwarunkowania rynku pracy.
25. Etapy gospodarowania zasobami siły roboczej.
26. Klasyfikacja zawodów.
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27. Proszę przedstawić główne zadania doradcy zawodowego w szkole.
28. Proszę wymienić i opisać rodzaje procesu rekrutacyjnego.
29. Proszę wymienić grupy dyspanseryjne utworzone dla potrzeb poradnictwa zawodowego.
30. Doradztwo zawodowe dla osób niepełnosprawnych.
31. Jakie działania są podejmowane przez publiczne służby zatrudnienia w celu aktywizacji
zawodowej?

32. Proszę wymienić uwarunkowania procesu planowania zatrudnienia.
33. Na jakich zasadach funkcjonują w Polsce agencje zatrudnienia.
34. Scharakteryzuj funkcje doradztwa zawodowego.
35. Omów zagadnienia kompetencji i ich znaczenie na współczesnym rynku pracy.
36. Proszę wskazać główne przemiany pojęcia zawodu w XIX i XX wieku
37. Omów wybrane zawody przyszłości i przeszłości. Podaj konkretne przykłady.
38. Wskaż główne zadania doradztwa zawodowego w edukacji ustawicznej.
39. Podstawy prawne funkcjonowania doradcy zawodowego w systemie oświaty.
40. Dokonaj omówienia pojęcia preorientacja zawodowa i orientacja zawodowa
41. Omów teorię J. Hollanda oraz proszę wskazać jej zastosowanie.
42. Omów główne etapy procesu diagnostycznego w doradztwie zawodowym/karierowym.
43. Omów zagadnienie etyki w pracy doradcy zawodowego.
44. Scharakteryzuje wybrane narzędzie wykorzystywane w procesie doradczym.
45. Omów zagadnienie granic pomocy doradcy zawodowego.
46. Wypalenie zawodowe i sposoby przeciwdziałania temu zjawisku.
47. Omów proces doradczy z klientem.
48. Omów zasady autoprezentacji.
49. Wymień i scharakteryzuj typy osobowości człowieka.
50. Omów znaczenie technologii informacyjnych w doradztwie zawodowym.
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