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Nazwa modułu kształcenia w języku angielskim
Kierunek studiów
Profil kształcenia
Forma kształcenia
Poziom przedmiotu
(podstawowy/specjalnościowy/
ogólnouczelniany/kierunkowy/praktyczny)
Status przedmiotu (obowiązkowy/do wyboru)
Poziom modułu kształcenia
Język wykładowy
Semestr realizacji modułu
Liczba punktów ECTS
Liczba godzin
Jednostka realizująca moduł
Moduły poprzedzające

Labour market and employment policy
zarządzanie
ogólnoakademicki
studia niestacjonarne
specjalnościowy

do wyboru
studia I stopnia
polski
IV/V/VI
4
Forma modułu: wykład
Forma modułu: ćwiczenia
20
Katedra Zarządzania
Prawo – Encyklopedia prawa, Badania marketingowe, Zarządzanie
zasobami ludzkimi

Syntetyczna charakterystyka modułu
Moduł obejmuje zagadnienia z teorii funkcjonowania rynku pracy oraz polityki zatrudnienia, jak również z zakresu
problematyki ekonomicznego wymiaru bezrobocia. Ważną częścią modułu będzie odniesienie się w powyższych
kwestiach do uwarunkowań lokalnego rynku pracy.

Cele modułu
Nabycie przez studenta umiejętności oceny otaczającej nas rzeczywistości gospodarczej w odniesieniu do czynników
kształtujących rynek pracy.

Opis efektów kształcenia modułu
Symbol
efektu
kształcenia
dla modułu

W_01
W_02
W_03
U_01
U_02
U_03

K_01

Osiągnięte efekty kształcenia

Odniesienie do efektów kształcenia
dla kierunku

Wiedza:
Rozpoznaje teorię funkcjonowania rynku pracy
Wyjaśnia podstawowe korzyści polityki
przeciwdziałania bezrobociu
Zna uwarunkowania lokalnego rynku pracy
Umiejętności:
Analizuje narzędzia służące walce z
bezrobociem
Interpretuje skutki zmian na rynku pracy w
odniesieniu do zmian poziomu zatrudnienia
Potrafi zarysować podstawowe tendencje
lokalnego rynku pracy i pokazać możliwości
walki z nimi
Kompetencje społeczne:
Ma świadomość mechanizmów zachodzących
na rynku pracy i potrafi wynikające z nich
konsekwencje traktować bardziej obiektywnie
w odniesieniu do własnej sytuacji (faktycznej
lub potencjalnej)

K_W03++
K_W07++

K_U01++
K_U03++
K_U10++

K_K05++

Treści kształcenia modułu
1.
2.

3.
4.
5.

6.
7.
8.

9.

10.
11.
12.
13.

14.

Forma modułu: wykład
Rynek pracy, zatrudnienie, bezrobocie. Podstawy
teoretyczne.
Źródła informacji statystycznych o zatrudnieniu i
bezrobociu – dane gromadzone przez GUS, urzędy
pracy, Eurostat, ILO. Podstawowe mierniki.
Stan, struktura, dynamika zmian na rynku pracy w
Polsce.
Teorie bezrobocia. Znaczenie i skutki bezrobocia.
Polityka państwa wobec bezrobocia. Polityka
makroekonomiczna. Elastyczność i deregulacja rynku
pracy.
Aktywna i pasywna polityka państwa na rynku pracy.
Problemy pracy w perspektywie XXI wieku.
Strategie zatrudnienia w organizacjach
międzynarodowych: UE, MOP, OECD. Programy
przeciwdziałania bezrobociu.
Regulacje prawne dotyczące bezrobocia w Polsce.
Organizacja służb zatrudnienia i działanie funduszy
celowych w polityce społecznej: Funduszu Pracy,
Funduszu Gwarantowanych Świadczeń
Pracowniczych.
Programy rządowe mające na celu przeciwdziałanie
bezrobociu i łagodzenie jego skutków (w Polsce).
Popyt na pracę w Polsce – tendencje i perspektywy.
Prognozy popytu na pracę.
Procesy dostosowania polskiego rynku pracy do Unii
Europejskiej
Specyfika bezrobocia młodzieży. Programy
przeciwdziałania bezrobociu młodzieży w Polsce i w
wybranych krajach.
Strategie i programy przeciwdziałania bezrobociu w
wybranych krajach.
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Forma modułu: ćwiczenia
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Metody dydaktyczne
Teoretyczna prezentacja zagadnień. Interaktywne prowadzenie zajęć. Rozwiązywanie zadań i analiza przypadków –
prasa ekonomiczna.

