
Nazwa i kod przedmiotu: Autoprezentacja,  poznanie i zarządzanie talentami oraz umiejętnościami zawodowymi 
 

Kierunek studiów: Oceanotechnika 
 

Poziom studiów: II stopnia  Typ przedmiotu: Fakultatywny 

Forma studiów: stacjonarne Sposób realizacji: na uczelni 

Rok studiów:  Język wykładowy: polski 

Semestr studiów:  Liczba punktów ECTS: 2.0 

Profil kształcenia:  Forma zaliczenia: zaliczenie 
 



Jednostka 
prowadząca: 

Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa -> Katedra Technologii Obiekt.Pływaj. ->Syst.Jak.i Mate 

Imię i nazwisko 
wykładowcy 
(wykładowców): 

Odpowiedzialny za przedmiot: mgr Katarzyna Mołas 

Prowadzący zajęcia z przedmiotu: 
mgr Katarzyna Mołas 
 

 

Formy zajęć i metody 
nauczania: 

Forma zajęć Wykład Cwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium RAZEM 

Liczba godzin zajęć 30 0 0 
 

0 45 

W tym liczba godzin zajęć na odległość: 0.0 

Aktywność studenta i 
liczba godzin pracy: 

Aktywność studenta Udział w zajęciach dydaktycznych, 
objętych planem studiów Udział w konsultacjach Praca własna studenta RAZEM 

Liczba godzin pracy 
studenta 

45 2 53 100 
 

Cel przedmiotu: Zbudowanie rysu zawodowego, poprzez poznanie swoich mocnych stron  
i zdobycie umiejętności komunikacji z rynkiem pracy  



Efekty kształcenia/ 
uczenia się 
przedmiotu: 

Efekt kierunkowy Efekt z przedmiotu Sposób weryfikacji i oceny efektu 

[1971] [K_U21] potrafi ocenić przydatność 
typowych metod i narzędzi oraz wybrać i 
zastosować właściwą metodę i narzędzia w 
wykonywaniu prostego zadania 
inżynierskiego z zakresu zarządzania i 
marketingu w gospodarce morskiej 

 

[SU4] Ocena umiejętności korzystania z 
metod i narzędzi 
 

[1945] [K_W21] ma uporządkowaną 
wiedzę o źródłach, naturze, zmianach i ich 
skali oraz konsekwencji, sposobach 
działania i regułach organizujących 
struktury i instytucje społeczne gospodarki 
morskiej 

 

[SU3] Ocena umiejętności wykorzystania 
wiedzy uzyskanej w ramach różnych 
modułów 
 

[1946] [K_W22] ma wiedzę o rodzajach 
występujących więzi ekonomicznych, 
prawnych i organizacyjnych w strukturach i 
instytucjach społecznych gospodarki 
morskiej oraz rządzących nimi 
prawidłowościami 

 
[SK1] Ocena umiejętności pracy w grupie 
 

 



Treści przedmiotu: 

1. Zalety poszukiwanego pracownika na rynku pracy XXI wieku 

2. Świadomość inteligencji technicznej, emocjonalnej i zdrowotnej 

3. Przegląd rodzaju testów i kwestionariuszy, z jakimi można się zetknąć starając się o pracę.   

4. Testy sprawdzają zdolności analitycznego, werbalnego i logicznego myślenia.  

5. Talenty i umiejętności – jak je odkryć, usystematyzować i sprzedać na rynku pracy 

6. Komunikacja swoich pomysłów na rynku pracy – umiejętność numer jeden w pracy inżyniera  

7. Zdrowy inżynier utrzymujący swoją kreatywność w cyklu życia zawodowego. 

8. Efektywne zarządzanie sobą. 

9. Podsumowanie dobrych praktyk w zarządzaniu projektami. 

Wymagania wstępne i 
dodatkowe: 

Brak 

  

  

Sposoby i kryteria 
oceniania osiąganych 
efektów kształcenia: 

Sposób oceniania (składowe) Próg zaliczeniowy Składowa oceny końcowej 

projekt 80 60 

zaliczenie wykładów - kolokwium 60 40 
 



Zalecana lista lektur: 

Podstawowa lista lektur 

Marcus Buckingham , Donald Clifton Teraz odkryj swoje silne strony 

Stephen Covey 7 zasad skutecznego działania  

David Caruso, Peter Salovey Inteligentny emocjonalnie menedżer 

Daniel Goleman, Inteligencja emocjonalna 

Em Griffin Podstawy komunikacji społecznej 

 

Uzupełniająca lista lektur Czasopisma z zakresu zarządzania personelem i coachnigu 

Adresy eZasobów www.moznainaczej.com.pl, www.sekretyrozwoju.com, www.potencjalosobowosci.com 
 

Przykładowe 
zagadnienia/ 
przykładowe pytania/ 
realizowane zadania: 

  

Przykładowe zagadnienia / pytania / realizowane zadania: 
 
1. Kwalifikacje zawodowe 

2.Umiejętności komunikacji 

3. Zarządzanie sobą w czasie 

4. Skuteczne działanie. 

5. Zdrowy menadżer. 

Praktyki zawodowe w 
ramach przedmiotu: Nie dotyczy 
 



 


