
Data wydruku: 22.05.2023 17:33 Strona 1 z 3

 

 
Karta przedmiotu
 
Nazwa i kod przedmiotu Współczesne rynki pracy, PG_00056967

Kierunek studiów Ekonomia

Data rozpoczęcia studiów październik 2020 r. Rok akademicki realizacji 
przedmiotu

2022/2023

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 stacjonarne Sposób realizacji na uczelni

Rok studiów 3 Język wykładowy polski

Semestr studiów 6 Liczba punktów ECTS 3.0

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 30.0 0.0 0.0 0.0 0.0 30
W tym liczba godzin zajęć na odległość: 0.0

Współczesne rynki pracy 2022/2023 - Moodle ID: 27923
https://enauczanie.pg.edu.pl/moodle/course/view.php?id=27923

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 6.0 39.0 75

Cel przedmiotu 1. Zdobycie wiedzy dotyczącej funkcjonowania współczesnych rynków pracy, a w szczególności ich 
charakterystyki, elementów składowych i podstawowych mechanizmów.

 

2. Umiejętność analizy procesów zachodzących na współczesnych rynkach pracy.

Efekty uczenia się 
przedmiotu

Efekt kierunkowy Efekt z przedmiotu Sposób weryfikacji i oceny efektu
[K6_W04] ma podstawową wiedzę 
o rodzajach relacji  ekonomiczno-
społecznych występujących w 
poszczególnych strukturach 
gospodarczych i zna mechanizmy 
społeczne odnoszące się do 
działów gospodarki i instytucji 
ekonomicznych

Student posiada podstawową 
wiedzę na temat współczesnych 
rynków pracy oraz zależności 
jakie na nich występują. Zna 
podstawowe pojęcia i  problemy 
związane z funkcjonowaniem 
współczesnych rynków pracy.

[SW3] Ocena wiedzy zawartej w 
opracowaniu tekstowym i 
projektowym
[SW2] Ocena wiedzy zawartej w 
prezentacji
[SW1] Ocena wiedzy 
faktograficznej

[K6_U01] potrafi analizować i 
interpretować podstawowe 
zjawiska ekonomiczno-społeczne i 
określać związki między nimi

Student analizuje zależności 
występujące na rynkach pracy. 
Dokonuje analiz porównawczych 
dla państw europejskich z 
wykorzystaniem podstawowych 
narzędzi statystycznych.

[SU5] Ocena umiejętności 
zaprezentowania wyników 
realizacji zadania
[SU3] Ocena umiejętności 
wykorzystania wiedzy uzyskanej 
w ramach przedmiotu
[SU1] Ocena realizacji zadania
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Treści przedmiotu  1. Współczesne teorie związane z rynkiem pracy

 

2. Determinanty współczesnych rynków pracy

3.  Uwarunkowania demograficzne i edukacyjne sytuacji na rynku pracy

4. Współczesne instytucje rynków pracy

5. Związki zawodowe i ich rola

6. Elastyczność na rynku pracy

7. Nowe formy zatrudnienia: stan, przyczyny, skutki

8. Segmentacja rynku pracy

9. Wpływ globalizacji na współczesne rynki pracy

10. GIG ekonomia oraz związane z nią formy pracy

11. 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
kartkówki 0.0% 20.0%
końcowa odpowiedź ustna 60.0% 80.0%

Zalecana lista lektur Podstawowa lista lektur E. Kwiatkowski, Bezrobocie. Podstawy teoretyczne, PWN, Warszawa 
2002

 

Z. Wiśniewski, Polityka zatrudnienia i rynku pracy w Republice 
Federalnej Niemiec, Toruń 1994

D. Kotlorz (red.), Współczesny rynek pracy. Wybrane problemy, 
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach , 2011

R. C. Horodeński C. Sadowska-Snarska (red.), Rynek pracy w polsce 
na progu xxi wieku. Aspekty makroekonomiczne i regionalne, IPiSS, 
Warszawa 2003

Uzupełniająca lista lektur Makuch M. (red.), Współczesny rynek pracy. Zatrudnienie i bezrobocie 
w XXI wieku, CEdu, Wrocław 2014

 

Kotlorz D. (red.), Dylematy współczesnego rynku pracy, Studia 
Ekonomiczne, Katowice 2011

Adresy eZasobów
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Przykładowe zagadnienia/ 
przykładowe pytania/ 
realizowane zadania

1. Scharakteryzuj aktywne i pasywne instrumenty polityki rynku pracy.

 

2. Opisz główne założenia teorii dualnego rynku pracy w ujęciu Piorea.

3. Wymień znane formy elastycznego zatrudnienia.

4. Co oznacza pojęcie prekariat?

5. O czym mówi teoria insider-outsider?

Praktyki zawodowe 
w ramach przedmiotu

Nie dotyczy


