
 

 

Białystok, dnia 14 marca 2022 roku 

 

Szanowni Państwo,  

 

Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr we współpracy z Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku 

w ramach działań realizowanych w ramach projektu Podlaski Kompas Pracy serdecznie zaprasza  

do wzięcia udział w studiach podyplomowych z zakresu doradztwa zawodowego dających upraw-

nienia i tytuł doradcy zawodowego.  

Studia podyplomowe z zakresu doradztwa zawodowego 3–semestralne studia podyplomowe, 

które przygotują absolwentów do prowadzenia zajęć w zakresie doradztwa zawodowego w szko-

łach/placówkach edukacyjnych,  w tym do wspomagania uczniów w projektowaniu ścieżki eduka-

cyjno- -zawodowej, zastosowania metody i techniki określania potencjału ucznia oraz potrzebę przy-

gotowania uczniów do uczenia się przez całe życie. Do uczestnictwa w studiach mogą zgłaszać się 

koordynatorzy doradztwa zawodowego, pedagodzy, wychowawcy oraz nauczyciele zatrudnieni  

w Państwa szkole.   

Studia są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ok. 60% pozostała kwota w miarę możli-

wości jest wnoszona przez szkołę w ramach środków z Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli 

w wysokości do max. 1 500,00 zł za udział 1 osoby w studiach.  (płatność podzielona na semestry).  

W przypadku, gdy liczba zgłoszeń będzie większa, niż liczba zaplanowanych uczestników studiów, pierw-

szeństwo w rekrutacji będą mieli nauczyciele wnoszący wkład z WDN w zależności od wielkości tego 

wkładu.  

 

Zgłoszenia wypełniony formularz należy wysłać e-mail na adres e-mail: kompaspracy@bfkk.pl 

do dnia 21 marca 2022 r.  do godziny 15.00 a oryginał pocztą.  

 

Osoby zakwalifikowane poinformujemy drogą elektroniczną.  Szczegółowy opis studiów podyplomo-

wych oraz formularz rekrutacyjny w załączeniu.  

 
 
Z poważaniem 

 
Iwona Zaborowska 
 



 

 
 

 
 

Studia podyplomowe z zakresu doradztwa zawodowego - 3–semestralne studia, które przygotują ab-

solwentów do prowadzenia zajęć w zakresie doradztwa zawodowego w szkołach/placówkach eduka-

cyjnych,  w tym do wspomagania uczniów w projektowaniu ścieżki edukacyjno- -zawodowej, zastoso-

wania metody i techniki określania potencjału ucznia oraz potrzebę przygotowania uczniów do ucze-

nia się przez całe życie.  

Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy – nauczycieli w specjalistyczną wiedzę i kwalifikacje doty-

czące problematyki doradztwa zawodowego dzieci i młodzieży, a także osób dorosłych. Absolwenci 

posiądą umiejętności wskazania ścieżki wyboru kolejnego etapu kształcenia, doboru szkoły i ewentu-

alnego zawodu stosownie do predyspozycji osób wymagających porady i niezorientowanych na rynku 

pracy. 

Studia pozwolą zdobyć nauczycielom kwalifikacje do prowadzenia zajęć edukacyjnych z zakresu do-

radztwa zawodowego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych zgodnie z rozporządze-

niem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli 

(Roz. MEN z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 1289))oraz Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 

lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczy-

ciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 1450).  

Liczba godzin min. 350, zajęcia w trybie niestacjonarnym (sobota-niedziela).  

Absolwenci uzyskają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych i tytuł doradcy  zawodo-

wego.  Planowany termin realizacji 04.2022 – 10.2023  

 

 


