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Karta przedmiotu
 
Nazwa i kod przedmiotu WSPÓŁCZESNE RYNKI PRACY, PG_00058568

Kierunek studiów Analityka gospodarcza

Data rozpoczęcia studiów październik 2022 r. Rok akademicki realizacji 
przedmiotu

2023/2024

Poziom kształcenia I stopnia - licencjackie Grupa zajęć Grupa zajęć fakultatywnych
Grupa zajęć powiązanych z 
prowadzonymi badaniami 
naukowymi w dziedzinie nauki 
związanej z kierunkiem - profil 
ogólnoakademicki

Forma studiów niestacjonarne Sposób realizacji na uczelni

Rok studiów 2 Język wykładowy polski

Semestr studiów 4 Liczba punktów ECTS 2.0

Profil kształcenia ogólnoakademicki Forma zaliczenia zaliczenie

Jednostka prowadząca Wydział Zarządzania i Ekonomii -> Katedra Statystyki i Ekonometrii

Imię i nazwisko 
wykładowcy (wykładowców)

Odpowiedzialny za przedmiot dr Dagmara Nikulin
Prowadzący zajęcia z przedmiotu dr Dagmara Nikulin

Formy zajęć 
 i metody nauczania

Forma zajęć Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium RAZEM
Liczba godzin zajęć 0.0 16.0 0.0 0.0 0.0 16
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

16 5.0 29.0 50

Cel przedmiotu Wykorzystuje możliwości analizy porównawczej do badania rynków pracy

Efekty uczenia się 
przedmiotu

Efekt kierunkowy Efekt z przedmiotu Sposób weryfikacji i oceny efektu
[K6_K03] wykazuje się zdolnością 
do krytycznego i analitycznego 
myślenia oraz integruje wiedzę z 
wielu dyscyplin działając w sposób 
przedsiębiorczy

wykazuje się krytycznym 
podejściem do wyboru 
wiarygodnych źródeł pozyskiwania 
informacji wymaganych do analizy 
porównawczej rynków prac

[SK5] Ocena umiejętności 
rozwiązywania problemów 
występujących w praktyce
[SK2] Ocena postępów pracy

[K6_U06] zdobywa nową wiedzę 
planując strategie uczenia się 
przez całe życie

zdobywa nową wiedzę niezbędną 
do przeprowadzania analiz 
porównawczych i wnioskowania 
na podstawie ich wyników

[SU2] Ocena umiejętności analizy 
informacji
[SU3] Ocena umiejętności 
wykorzystania wiedzy uzyskanej 
w ramach przedmiotu
[SU4] Ocena umiejętności 
korzystania z metod i narzędzi

Treści przedmiotu Współczesne teorie związane z rynkiem pracy
Determinanty współczesnych rynków pracy
Uwarunkowania demograficzne i edukacyjne sytuacji na rynku pracy
Współczesne instytucje rynków pracy
Związki zawodowe i ich rola
Elastyczność na rynku pracy
Nowe formy zatrudnienia: stan, przyczyny, skutki
Segmentacja rynku pracy
Wpływ globalizacji na współczesne rynki pracy
GIG ekonomia oraz związane z nią formy pracy
Praca nieformalna sposoby pomiaru, przyczyny, skutki

Wymagania wstępne 
i dodatkowe

Podstawy mikro i makroekonomii oraz statystyki.

Sposoby i kryteria 
oceniania osiąganych 
efektów uczenia się

Sposób oceniania (składowe) Próg zaliczeniowy Składowa oceny końcowej
końcowa odpowiedź ustna 60.0% 80.0%
kartkówki 0.0% 20.0%
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Adresy eZasobów Podstawowe
http://wtf.tw/text/digital_labour_platforms_and_the_future_of_work.pdf 
- Raport przygotowany przez Międzynarodową Organizację Pracy 
dotyczący cyfrowych platform pracy oraz przyszłości pracy, dostęp w 
dniu 28.05.2022
https://www.ipag.org.pl/Content/Uploaded/files/
IPAG_Szara_Strefa_2022_final.pdf - Raport dotyczący szarej strefy w 
Polsce przygotowany przez Instytut Analiz i Prognoz Gospodarczych, 
dostęp w dniu 28.05.2022

Przykładowe zagadnienia/ 
przykładowe pytania/ 
realizowane zadania

Scharakteryzuj aktywne i pasywne instrumenty polityki rynku pracy.
Opisz główne założenia teorii dualnego rynku pracy w ujęciu Piorea.
Wymień znane formy elastycznego zatrudnienia.
Co oznacza pojęcie prekariat?
O czym mówi teoria insider-outsider?

Praktyki zawodowe 
w ramach przedmiotu

Nie dotyczy


