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a) przedmiot

b) stopień

c) rok

d) forma studiów

KW

1

3

stacjonarne / niestacjonarne

Cykl dydaktyczny10):

a) semestr

b) Jęz. wykładowy11)

5

polski

Celem przedmiotu jest:
- zapoznanie studentów z umiejętnym poruszaniem się na rynku pracy
Założenia i cele przedmiotu 12):

- poznanie istoty i form wspierania osób bezrobotnych
- poznanie istoty działania instytucji rynku pracy
- zarządzanie własną karierą w sposób świadomy i odpowiedzialny
a) forma dydaktyczna

Formy dydaktyczne, liczba godzin13):

b) liczba godzin (stacjonarne i

niestacjonarne)

a1) wykład

10

4

a2) ćwiczenia audytoryjne

20

12

a3) ćwiczenia laboratoryjne
a4) seminaria
dyskusja

T

eksperyment

T

gry symulacyjne

konsultacje

T

inne …

Test

T

projekt badawczy
rozwiazywanie problemu
Metody dydaktyczne14):

studium przypadku

analiza i interpretacja tekstów źródłowych

inne…
A.

T

indywidualne projekty studenckie

inne …
inne …

wykłady

Rynek pracy-wprowadzenie. Trendy na europejskim rynku pracy. Europejska strategia zatrudnienia. Sytuacja młodzieży na polskim rynku pracy.
Nowe miejsca pracy, rozwój społeczeństwa wiedzy, zawody przyszłości. Elastyczne formy zatrudnienia. Kształcenie ustawiczne i zmiana
specjalizacji (oferty kursów i szkoleń). Migracje i mobilność kadr. Oczekiwania pracodawców, kompetencje pracownika. Planowanie kariery
zawodowej. Skuteczne metody poszukiwania pracy. Praca za granicą, dokumenty aplikacyjne. Pierwsza praca.
Pełny opis przedmiotu 15):

B.

ćwiczenia

Charakterystyka trendów i tendencji na polskim rynku pracy. Zawody przyszłości. Mobilność kadr. Kształcenie ustawiczne, możliwości kształcenia i
dokształcania. Źródła finansowania na rozwój i szkolenia. Case study

Wymagania formalne (przedmioty
wprowadzające)16):
Założenia wstępne17):

EFL528 WNE_ekonomia_1_12.03.2012,

2013-05-31

LW

Kierunek: Ekonomia, studia 1 stopnia

Wydział Nauk Ekonomicznych

18)

01 - zdobędzie podstawowe umiejętności wejścia i radzenia sobie na
rynku pracy

05 -

02 - będzie potrafił wyjaśniać zjawiska, mechanizmy i pojęcia tak, aby
swobodnie się po rynku pracy poruszać

06 -

03 - zdobędą wiedzę z zakresu rozwoju kariery w kontekście trendów i
tendencji na rynku pracy

07 -

04 - potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy, jest kreatywny,
chętny do współpracy, otwarty na nowe wyzwania, potrafi samodzielnie
zorganizowac sobie warsztat

08 -

Efekty kształcenia :
(z kolejnymi numerami, 01, 02, 03 itd.)

kolokwium na zajęciach ćwiczeniowych
ocena wykonanie zadania projektowego na zdefiniowany temat
praca pisemna przygotowywana w ramach pracy
własnej studenta
Sposób weryfikacji efektów kształcenia

19)

4

ocena eksperymentów wykonywanych w trakcie
: zajęć

przygotowanie zespołowej analizy zdefiniowanego problemu
01, 04

ocena wystąpień i prezentacji w trakcie zajęć
egzamin pisemny

Forma dokumentacji osiągniętych efektów złożone projekty
kształcenia 20):
inne…

inne..

T

imienne karty oceny studenta

T

treść pytań egzaminacyjnych z oceną
inne..

inne…

inne..
Waga w %

kolokwium na zajęciach ćwiczeniowych
praca pisemna przygotowywana w ramach pracy
własnej studenta
Elementy i wagi mające wpływ na ocenę
końcową21):

3

inne..
01,02,03,04

okresowe prace pisemne

Element oceny

obserwacja w trakcie dyskusji zdefiniowanego problemu
(aktywność)

03, 04

test komputerowy

egzamin ustny
Test

ocena wynikająca z obserwacji w trakcie zajęć

ocena wykonania zadania projektowego na zdefiniowany temat

ocena wynikająca z obserwacji w trakcie zajęć
20%
przygotowanie zespołowej analizy zdefiniowanego problemu
30%

egzamin pisemny

obserwacja w trakcie dyskusji zdefiniowanego problemu
(aktywność)

10%

test

egzamin ustny
Test

Waga w %

30%

ocena eksperymentów wykonywanych w trakcie
zajęć
ocena wystąpień i prezentacji w trakcie zajęć

Element oceny

inne..
10%

Miejsce realizacji zajęć22):

inne..
Sala dydaktyczna
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