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Karta przedmiotu
 
Nazwa i kod przedmiotu Rynek pracy, PG_00044714

Kierunek studiów Analityka gospodarcza

Data rozpoczęcia studiów październik 2020 r. Rok akademicki realizacji 
przedmiotu

2022/2023

Poziom kształcenia I stopnia - licencjackie Grupa zajęć Grupa zajęć fakultatywnych

Forma studiów stacjonarne Sposób realizacji na uczelni

Rok studiów 3 Język wykładowy polski

Semestr studiów 5 Liczba punktów ECTS 3.0

Profil kształcenia ogólnoakademicki Forma zaliczenia zaliczenie

Jednostka prowadząca Wydział Zarządzania i Ekonomii -> Katedra Zarządzania

Imię i nazwisko 
wykładowcy (wykładowców)

Odpowiedzialny za przedmiot dr Marta Szeluga-Romańska
Prowadzący zajęcia z przedmiotu dr Marta Szeluga-Romańska

Formy zajęć 
 i metody nauczania

Forma zajęć Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium RAZEM
Liczba godzin zajęć 0.0 30.0 0.0 0.0 0.0 30
W tym liczba godzin zajęć na odległość: 0.0

Rynek pracy 2022/23 - Moodle ID: 25881
https://enauczanie.pg.edu.pl/moodle/course/view.php?id=25881

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

30 4.0 41.0 75

Cel przedmiotu Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z aktualnymi zjawiskami i procesami na rynku pracy.

Efekty uczenia się 
przedmiotu

Efekt kierunkowy Efekt z przedmiotu Sposób weryfikacji i oceny efektu
[K6_U03] Potrafi identyfikować i 
analizować przyczyny i przebieg 
konkretnych procesów i zjawisk 
gospodarczych.

Student potrafi zidentyfikować 
wpływ różnych procesów 
zewnętrznych na rynek pracy.

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

[K6_W01] Ma podstawową wiedzę 
o charakterze nauk 
ekonomicznych oraz ich miejscu w 
systemie nauk społecznych i 
relacjach do innych obszarów 
nauk.

Student rozumie podstawowe 
procesy organizacyjne.

[SW1] Ocena wiedzy 
faktograficznej
[SW3] Ocena wiedzy zawartej w 
opracowaniu tekstowym i 
projektowym
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Treści przedmiotu 1. Wprowadzenie do przedmiotu. Obecne problemy / wyzwania na rynku pracy.

 

2. Czym jest praca?

3. Zmiany na rynku pracy. Utrata zatrudnienia.

4. Polityka zatrudnienia.

5. Swobodny przepływ osób na rynku pracy.

6. Koordynacja krajowych polityk zatrudnienia.

7. Struktura demograficzna ludności a rynek pracy- konsekwencje dla gospodarki narodowej i 
społeczeństwa. Aktywność osób starszych.

8. Aktywność zawodowa kobiet i mężczyzn,

9. Aktywność zawodowa ludzi młodych.

10. Prekariat (woorking poor).

11. Trendy na rynkach pracy.

12. Flexicurity.

13. Wybrane metody stosowane w analizach rynku pracy.

14. Kształcenie przez całe życie.

15. Dopasowanie systemów edukacji do potrzeb rynku pracy.

Wymagania wstępne 
i dodatkowe
Sposoby i kryteria 
oceniania osiąganych 
efektów uczenia się

Sposób oceniania (składowe) Próg zaliczeniowy Składowa oceny końcowej
Aktywność 60.0% 10.0%
Obecność 90.0% 10.0%
Kolokwium zaliczające 60.0% 80.0%

Zalecana lista lektur Podstawowa lista lektur Szaban J. (2013) Rynek pracy w Polsce i Unii Europejskiej, Difin.

 

Kryńska E., Kwiatkowski E. (2014) Podstawy wiedzy o rynku pracy, 
WUŁ.

Uzupełniająca lista lektur Dane GUS, Unii Europejskiej, International Labour Organization
Adresy eZasobów

Przykładowe zagadnienia/ 
przykładowe pytania/ 
realizowane zadania

Omów trendy na rynku pracy.

Praktyki zawodowe 
w ramach przedmiotu

Nie dotyczy


