
Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie 

SYLLABUS  na rok akademicki 2009/2010 
http://www.wilno.uwb.edu.pl/ 

Decyzją Dziekana WEI syllabusy przedmiotów realizowanych podczas studiów na Wydziale Ekonomiczno-Informatycznym Filii UwB w Wilnie są udostępniane  

studentom i absolwentom przed rozpoczęciem zajęć, w postaci elektronicznej (na stronie internetowej WEI) oraz papierowej (w Dziekanacie). Zbiory papierowe są 

oprawiane według lat akademickich i archiwizowane w bibliotece wydziałowej. Syllabusy powinno się drukować obustronnie. Za przygotowanie syllabusa oraz jego 

terminowe przekazanie do opublikowania w postaci elektronicznej odpowiada koordynator przedmiotu. Dziekanat prowadzi zbiór bieżących i archiwalnych 

syllabusów zgodnie z wykazem przedmiotów realizowanych przez pracowników dydaktycznych zatrudnionych na Wydziale. Dany rocznik syllabusów w wersji 

papierowej powinien zawierać płytkę CD z kopiami zarchiwizowanych plików syllabusów w postaci elektronicznej, służącą jako źródło plików do wysyłki pocztą 

elektroniczną w razie prośby studenta lub absolwenta . Kopia papierowej wersji syllabusa danego przedmiotu wydawana jest na prośbę studenta lub absolwenta WEI.  

Zgodność kopii z oryginałem poświadcza swoim podpisem i pieczątką uczelni Prodziekan ds. Dydaktyki.   

Tryb studiów 

Studia stacjonarne  

 
Kierunek studiów 

Ekonomia 

 
Poziom studiów 

Pierwszego stopnia                                           

 
Rok studiów/ semestr 

1 / 2 

 

Specjalność 

Bez specjalności 

 
Kod katedry/zakładu w systemie USOS  

10000000 Wydział Ekonomiczno-Informatyczny 
10010000 Katedra Ekonomii 

 
Kod kursu/przedmiotu w systemie USOS 

1000-ES1-1RPR 

 
Liczba punktów kredytowych ECTS 

5 

 

Tytuł kursu/przedmiotu 

Rynek pracy 

 
Grupa treści kształcenia, w ramach której przedmiot jest realizowany 

Kierunkowa 

 

Typ kursu / przedmiotu 

Obowiązujący 

 

Język kursu/przedmiotu 

polski 

 

Imię, nazwisko i tytuł/stopień prowadzącego kurs/przedmiot  

Alina Grynia, dr 

 

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu – 
zatwierdzającego protokoły w systemie USOS  

Alina Grynia, dr 

 

Imiona, nazwiska oraz tytuły/stopnie członków zespołu dydaktycznego  
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Forma zaliczenia kursu 

Forma kursu Wykład Ćwiczenia Seminarium 

Ogólna ilość godzin 30   

Liczba godzin w tygodniu / 
liczba godzin na zjazd 

2   

 
Założenia i cel przedmiotu 

Wprowadzenie do problematyki polityki rynku pracy oraz mechanizmów gospodarczych -wyznaczników 

skuteczności redukowania zjawiska bezrobocia w warunkach wdrażania zasad gospodarki rynkowej i 

integracji europejskiej. Zapoznanie z podstawowymi założeniami Europejskiej Strategii Zatrudnienia, 

wyznaczającej priorytety narodowej polityki rynku pracy oraz z metodami rekrutacji i selekcji pracowników 

 
Wymagania wstępne 

Brak wymagań 

 
Treści merytoryczne przedmiotu  

Polityka rynku pracy jako integralna dziedzina polityki społecznej. Podmioty i instrumenty polityki rynku 

pracy. Wolny rynek, konkurencja gospodarcza i rozwój nowoczesnych technologii, a chłonność rynków 

pracy. Źródła, zakres bezrobocia na Liwie. Rola programów aktywizacyjnych i kształcenia ustawicznego. 

Kapitał społeczny – kapitał ludzki – nowe programy operacyjne finansowane z Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i z Funduszu Spójności. Praca i płace w 

warunkach przemian gospodarczych i globalizacji. Wspólnotowa i narodowa polityka rynku pracy. Polityka 

rynku pracy i zatrudnienia. Cel i zakres polityki zatrudnienia – cechy i podmioty. Pomiar aktywności 

zawodowej ludności. Sfery zatrudnienia. Funkcjonowanie rynku pracy a równość szans. Stymulowanie 

rozwoju rynku pracy – obsługa instytucjonalna. Rynek pracy w Unii Europejskiej. Swobodny przepływ siły 
roboczej 

 

 
Wykład  

Zawartość tematyczna poszczególnych wykładów (w skrócie) L.godz. 

I Funkcjonowanie rynku pracy 

Popyt na czynniki produkcji 

Rynek pracy: pojęcie, funkcje 

Popyt na pracę: pojęcie, uwarunkowania 

Podaż pracy: pojęcie, uwarunkowania 

Równowaga rynku pracy 

 

II Bezrobocie 

Rodzaje bezrobocia 

Podstawowe pojęcia, ramy teoretyczne 

Środki oddziaływania na popyt i podaż pracy 

   

III Kapitał ludzki 

Społeczne aspekty pracy 

Inwestowanie w kapitał ludzki 

Dyskryminacja i wyzysk 

Rola związków zawodowych 
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2 

 

 

        

 

2 
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IV Wspólnotowy rynek pracy 

Podstawy prawne wspólnotowego rynku pracy  

Cechy rynku pracy w UE 

Europejska Strategia Zatrudnienia  

Sytuacja na rynku pracy w UE 

 

V Swoboda przepływu osób  

Etapy realizacji swobody przepływu pracowników 

Prawa podstawowe i uzupełniające 

Koordynacja systemu zabezpieczenia społecznego 

Dostęp do rynków pracy w wybranych krajach 

 

VI Deregulacja na rynku pracy  

Pojęcie i znaczenie elastyczności rynku pracy 

Stopień regulacji rynku pracy 

Działania dostosowawcze na rynku pracy  

 

VII Nowe formy zatrudnienia i elastyczności rynku pracy  

Nietypowe formy zatrudnienia 

Elastyczność czasu pracy 

Ocena funkcjonowania elastycznych form zatrudnienia 

 

VIII   Elastyczne systemy wynagrodzeń 

Koncepcje elastycznych systemów wynagrodzeń 

Pakietowe systemy wynagrodzeń i ich uelastycznienie 

Elastyczne systemy wynagrodzeń w przodujących przedsiębiorstwach w Polsce i na 

Litwie 

 

IX Mobilność zasobów pracy  

Pojęcie i rodzaje mobilności 

Migracje wewnętrzne i zagraniczne  

Studium przypadku 

 

X Strategie i programy przeciwdziałania bezrobociu   
Programy i strategie stosowane w Europie i USA 

Strategie na litewskim rynku pracy 

Wybrane elementy rozwoju zasobów pracy 

 

XI  Ekonomia tworzenia i likwidacji miejsc pracy   

Pojęcia podstawowe 

Aktywizacja i dezaktywizacja zasobów pracy 

Czynniki i bariery wzrostu zatrudnienia 

 

XII  Warunki podejmowania pracy w krajach Unii Europejskiej 

Odczyt referatów przygotowanych przez studentów 

Analiza porównawcza krajowych rynków pracy w UE-27 

 

2 
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XIII  Europejska Strategia Zatrudnienia na litewskim rynku pracy 

Podstawowe założeniami Europejskiej Strategii Zatrudnienia 

Priorytety narodowej polityki rynku pracy 

Poakcesyjna realizacja zaleceń 

 

XIV  Skuteczne metody zdobywania pracy 

Metodami rekrutacji i selekcji pracowników 

Wzory CV i listów motywacyjnych 

Wzory umów o pracę 

Rozmowa kwalifikacyjna 

 

XV Kolokwium sprawdzające z całego dotychczasowego materiału. Test 

wielokrotnego wyboru oraz pytania otwarte 

 

Razem godzin 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

30 

 

 
Literatura podstawowa i dodatkowa 

1. Balicki J., Stalker P., Polityka imigracyjna i azylowa, Wyd. uniwersytetu Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego, Warszawa 2006 

2. Begg D, S. Fischer, R.Dornbush, Mikroekonomia, PWE, Warszawa 2007 

3. Bielińska J. (red.), Strategia Lizbońska a konkurencyjność gospodarki, Ce De Wu Warszawa 

2005 

4. Bukowski M., red., Zatrudnienie w Polsce 2006. Produktywność dla pracy, Warszawa 2007 

5. Czarny B., Wstęp do ekonomii, PWE, Warszawa 2006 

6. Darbo jega, uzimtumas ir nedarbas 2000 – 2006, Satistikos departamenta, Vilnius 2007 

7. Delokalizacja w rozszerzonej Unii Europejskiej – perspektywy wybranych państw UE, Urząd 

Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa 2006 

8. Doliwa – Klepacki Z.M., Integracja Europejska, Temida 2, Białystok 2005 

9. Florek L, Europejskie prawo pracy, Wyd. Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2003 

10. Frieske K. W., Deregulacja polskiego rynku pracy, IPiSS, Warszawa 2003 

11. Głąbicka K., Rynek pracy w jednoczącej się Europie, WSPTWP, Warszawa 2005 

12.  Golinowska St., Ochrona socjalna bezrobotnych w Polsce oraz w innych krajach, CASE, 

Warszawa 1999 

13. Golinowska St.,(red.) Rozwój ekonomiczny regionów. Rynek pracy. Procesy migracyjne, 

Polska, Czechy, Niemcy, Raport IPiSS, IPiSS, Warszawa 1998 

14. Grewiński M., Malinowski K., Europejski Fundusz Socjalny i rynek pracy w Unii Europejskiej, 

Warszawa 1999 

15. Jerzak M., Deregulacja rynku pracy w Polsce i UE , NBP Departament Komunikacji 

Społecznej, Warszawa 2004 

16. Quality Report of the European Union Labour Force Survey 2005, Eurostat Methodologies and 

Working  papers, 2007 edition 

17. Kabaj M., Ekonomia tworzenia i likwidacji miejsc pracy: dezaktywizacja Polski?, IPiSS, 

Warszawa 2005 

18.  Kabaj M., Strategie i programy przeciwdziałania bezrobociu w UE i w Polsce, Wyd. Nauk. 
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Scholar, Warszawa 2004 

19.  Kryńska E., Dylematy polskiego rynku pracy, IPiSS, Warszawa 2001 

20. Kryńska E., Mobilność zasobów pracy, IPiSS, Warszawa 2000 

21. Kwiatkowski E., Bezrobocie, podstawy teoretyczne, PWN 2007 

22. Latour market Policy, Statistical book, 2007 edition 

23. Mitrus L., Swoboda przemieszczania się pracowników po przystąpieniu Polski do UE 

komentarz, Wyd. Prawniczne LexisNexis, Warszawa 2003 

24. Polityka spójności wspierająca wzrost gospodarczy i zatrudnienie: Strategiczne wytyczne 

wspólnotowe, 2007-2013, Bruksela 2005   

25. Wach K., Europejski rynek pracy, Oficyna, Kraków 2007 

26. Wiśniewski Z.(i inni), Polityka Rynku pracy wobec integracji z UE, IPiSS, Warszawa 2001 

27. Sulima E.(red.), Obszary Integracji Unii Europejskiej. Wybrane zagadnienia,  Wydawnictwo 

UwB, Białystok 2006 

 

Wymagany minimalny nakład pracy własnej studenta (oprócz zajęć z 
nauczycielem) w godzinach zegarowych 

15 

 
 

Warunki zaliczenia przedmiotu:  

W przypadku uzyskania pozytywnej oceny z kolokwium sprawdzającego ocena ta jest 

zarazem oceną końcową z egzaminu. 
W przypadku uzyskania oceny negatywnej lub nieobecności studenta na kolokwium 
sprawdzającym zaliczenie przedmiotu odbywa się w formie ustnej. Dwa pytania 

sprawdzające obejmują cały materiał z wykładów, pytania są losowane. 
Dla osób, które przygotowywały prezentacje i wygłaszały je podczas wykładów, ocena 

końcowa jest podnoszona o 1 pkt.  

 


