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Numer katalogowy: ZFL405

Koordynator przedmiotu5): dr Dorota Klembowska

Nazwa przedmiotu1): Europejski rynek pracy 

Tłumaczenie nazwy na jęz. angielski3): European Labour Market

Kierunek studiów4): Ekonomia, Zarządzanie, Logistyka, Finanse i bankowość, 

Status przedmiotu9): 
a) przedmiot d) forma studiów

KW  stacjonarne / niestacjonarne

Wydział, dla którego przedmiot jest realizowany8):

Prowadzący zajęcia6): pracownicy katedry

Jednostka realizująca7): Wydział Nauk Ekonomicznych, Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej

Cykl dydaktyczny10): 
b) Jęz. wykładowy11)

4 polski

Wydział Nauk Ekonomicznych

b) liczba godzin

15

a3) ćwiczenia laboratoryjne 0

a1) wykład 15

a2) ćwiczenia audytoryjne

indywidualne projekty studenckie

a4) seminaria

Założenia i cele przedmiotu12):

4

Przekazanie studentom wiedzy merytorycznej o funkcjonowaniu rynku pracy, mechanizmach jego działania oraz polityce państwa na tym
rynku. Zagadnienia teoretyczne będą ilustrowane materiałem empirycznym z polskiego i innych narodowych, głównie europejskich rynków
pracy. Celem przedmiotu jest też pomoc studentom w pomyślnym wkroczeniu na rynek pracy – poprzez analizę sytuacji na rynku pracy.

Formy dydaktyczne, liczba godzin13):

a) forma dydaktyczna

studium przypadku

inne… inne …

konsultacje inne …

inne… inne …

rozwiazywanie problemu gry symulacyjne

analiza i interpretacja tekstów źródłowych

Pełny opis przedmiotu15):

A.     wykłady

Podstawowe kategorie na rynku pracy. Teorie rynku pracy. Czynniki wpływające na zatrudnienie. Poziomy nierównowagi na rynku pracy w krajach UE. Rola
instytucji na rynku pracy. Elastyczność rynku pracy. Produktywność pracy w UE i konwergencja względem Stanów Zjednoczonych. Ocena realizacji celów Strategii
Lizbońskiej w zakresie rynku pracy. Europa migrantów-czyli, kim są migrujący mieszkańcy Europy i o wpływie imigracji na poziom wynagrodzeń. Migracje jako
mechanizm dostosowawczy w czasie kryzysów gospodarczych.
Polityka edukacyjna a rynek pracy. Mobilność ludności a decyzje edukacyjne w Polsce. Trendy w kierunkach kształcenia na poziomie średnim oraz trendy w
szkolnictwie na poziomie wyższym.

B.     ćwiczenia

Bezpośrednie inwestycje na świecie i w Europie. Outsourcing i off shoring usług biznesowych. Dezindustrializacja w krajach wysokorozwiniętych. Ocena sytuacji na
rynku pracy w Polsce oraz zmiany na rynkach pracy innych krajów europejskich. Różnice i podobieństwa regulacji rynków pracy w krajach europejskich. Mobilność
pracowników na europejskich rynkach
pracy. Polityka rynku pracy. Programy na rynku pracy. Cele, podmioty i źródła finansowania polityki państwa na rynku pracy. Polityka
edukacyjna a rynek pracy. Polityka zatrudnienia w Unii Europejskiej. Europejskie regulacje
rynku pracy. Poszukiwanie pracy – praktyczne sposoby. Poruszanie się po europejskim rynku pracy. Wolontariat i pozycja na rynku pracy. Wybór metod
poszukiwania pracy a metody rekrutacji stosowane przez pracodawców. Metody wstępnej selekcji pracowników – (m.in. o niezbędnych dokumentach). Rozmowy
kwalifikacyjne.  Planowanie przyszłości zawodowej.

0

Metody dydaktyczne14):

dyskusja eksperyment

projekt badawczy

Wymagania formalne  (przedmioty 

wprowadzające)16):
Aby uczestniczyć w zajęciach z Ekonomii Rynku Pracy niezbędne jest zaliczenie jednego z przedmiotów: Mikroekonomia, Makroekonomia lub Ekonomia.

Założenia wstępne17): Znajomość podstaw ekonomii oraz podstaw statystyki.
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UWAGI24):

ocena wystąpień i prezentacji w trakcie zajęć
obserwacja w trakcie dyskusji zdefiniowanego problemu 
(aktywność)

Sposób weryfikacji efektów kształcenia19):

kolokwium na zajęciach ćwiczeniowych
ocena wykonanie zadania projektowego na zdefiniowany temat

Forma dokumentacji osiągniętych efektów 

kształcenia 20):

inne: kryteria oceny prezentacji, 

praca pisemna przygotowywana w ramach pracy własnej 
studenta ocena wynikająca z obserwacji w trakcie zajęć 

inne..

egzamin pisemny test komputerowy 

ocena eksperymentów wykonywanych w trakcie zajęć przygotowanie zespołowej analizy zdefiniowanego problemu 

Efekty kształcenia18):
(z kolejnymi numerami, 01, 02, 03 itd.)

01 - student potrafi wskazać podstawowe teorie rynku pracy i potrafi wyjaśnić 
przyczyny nierównowagi na rynku pracy,

02 - student potrafi wyszukiwać informacje dotyczące instytucji rynku pracy z 
różnych źródeł, 

06 -

03-student potrafi analizować sytuację na europejskich rynkach pracy 07 -

04 - student potrafi ocenić zachodzace interakcje pomiędzy instytucjami rynku 
pracy

08 -

ocena wykonania zadania projektowego na zdefiniowany temat

przesłane prezentacje wykonane przez studentów

egzamin ustny inne…

inne..

okresowe prace pisemne imienne karty oceny studenta

złożone projekty treść pytań egzaminacyjnych z oceną

ocena wynikająca z obserwacji w trakcie zajęć 

ocena eksperymentów wykonywanych w trakcie zajęć przygotowanie zespołowej analizy zdefiniowanego problemu 

praca pisemna przygotowywana w ramach pracy własnej 
studenta

egzamin pisemny test

ocena wystąpień i prezentacji w trakcie zajęć
obserwacja w trakcie dyskusji zdefiniowanego problemu 
(aktywność)

inne inne..

Miejsce realizacji zajęć22): realizacja zajęć w sali dydaktycznej

Elementy i wagi mające wpływ na ocenę 

końcową21):

Element oceny Element oceny

kolokwium na zajęciach ćwiczeniowych

egzamin ustny inne

Literatura podstawowa i uzupełniająca23): 

a) podstawowa

1.Wach K.,(2007),  Europejski rynek pracy, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 

2. Jarmołowicz W., (2008), Przemiany na współczesnym rynku pracy, Wyd. PASSAT, Poznań

4.Kwiatkowski E., Bezrobocie podstawy teoretyczne, PWN, Warszawa 2006.

5.OECD ‘Employment Outlook’, Raporty z lat 2000-2011

b) uzupełniająca

3. Zatrudnienie w Polsce 2010, Integracja i globalizacja, Bukowski M. (red.), IBS, Warszawa 2011
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