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WSPÓŁCZESNY RYNEK PRACY 
………………………………………........................ 

nazwa przedmiotu 

 

 
 

SYLABUS 
A. Informacje ogólne 

 

Elementy składowe 

sylabusu 
Opis 

 
Nazwa jednostki 

prowadzącej kierunek 
Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie 

Nazwa kierunku studiów Ekonomia 

Poziom kształcenia Studia pierwszego stopnia 

Profil studiów Ogólnoakademicki 

Forma studiów Stacjonarne 

Kod przedmiotu 1000-ES1-1RPR 

Język przedmiotu Polski 

Rodzaj przedmiotu Obowiązkowy / Moduł kierunkowy ME_3 

Rok studiów /semestr Rok 1/ semestr 2 

Wymagania wstępne (tzw. 

sekwencyjny system zajęć i 

egzaminów) 

Brak  

Liczba godzin zajęć 

dydaktycznych z podziałem 

na formy prowadzenia zajęć 

15 godzin wykładu + 15 godzin ćwiczeń 

Założenia i cele przedmiotu 

Celem przedmiotu jest nabycie przez studentów wiedzy o teoretycznych i praktycznych 

aspektach funkcjonowania współczesnego rynku pracy; umiejętności identyfikacji i 

charakterystyki zjawisk i problemów występujących na krajowym i europejskim rynku 

pracy oraz analizy tych zjawisk i problemów; zapoznanie ze sposobami zwalczania 

problemów na rynku pracy w zależności od zmieniających się uwarunkowań mikro- i 

makroekonomicznych; charakterystyka instytucji rynku pracy oraz usług świadczonych 

przez te instytucje (w tym usług pośrednictwa pracy i doradztwa zawodowego); zapoznanie 

z programami rynku pracy i możliwościami poszukiwania zatrudnienia przez absolwentów 

 

Metody dydaktyczne oraz 

ogólna forma zaliczenia 

przedmiotu 

Wykład z wykorzystaniem rzutnika multimedialnego i prezentacji Power Point 

Ćwiczenia wymagające czynnego uczestnictwa studentów, w tym: odpowiedzi ustnych, 

rozwiązywania testów, problemów, wspólnego omawiania zagadnień oraz przygotowania 

prezentacji 

Konsultacje - 2 godziny tygodniowo  

 

Formy zaliczenia przedmiotu: 

Wykład- egzamin pisemny(pytania otwarte) 

Ćwiczenia - zaliczenie na ocenę na postawie: oceny aktywności studenta na zajęciach, 

oceny zrealizowanych zadań projektowych(praca w grupach) 

 

Efekty kształcenia
i
 

Odniesienie do kierunkowych 

efektów kształcenia 

WIEDZA  
1.Student posiada podstawową wiedzę w zakresie ekonomii pracy i jej miejscu w 

naukach ekonomicznych i w relacjach do innych nauk 

E2A_W01; E2A_W02; E2A_W05; 

E2A_W08 

2. Student potrafi obserwować i interpretować zjawiska z zakresu rynku pracy, 

analizować przyczyny i przebieg tych procesów oraz główne czynniki determinujące 

jego rozwój 

E2A_W03; E2A_W04; E2A_W06 

3. Student potrafi obserwować i interpretować zjawiska z zakresu rynku pracy, 

analizować przyczyny i przebieg tych procesów oraz główne czynniki determinujące 
E2A_W07 



jego rozwój 

UMIEJĘTNOŚCI  
4. Posiada umiejętność obserwacji i identyfikacji zjawisk zachodzących na lokalnych 

i regionalnych rynkach pracy z uwzględnieniem wzajemnych relacji z innymi 

obszarami życia społeczno-gospodarczego 

E2A_U01; E2A_U05; E2A_U13 

5. Student potrafi prawidłowo zdefiniować podstawowe pojęcia z zakresu rynku 

pracy, wymienić i scharakteryzować czynniki mające wpływ na zmiany na tym rynku 

oraz właściwie zinterpretować i wytłumaczyć ich znaczenie 

E2A_U02; E2A_U03; E2A_U07; 

E2A_U11; E2A_U12; E2A_U14 

6. Potrafi wykorzystać wiedzę na temat metod i narzędzi analizy ekonomicznej oraz 

technik i narzędzi pozyskiwania danych w celu zebrania i usystematyzowania 

odpowiednich danych, a następnie na ich podstawie dokonać prawidłowej 

identyfikacji, analizy i oceny zjawisk i procesów zachodzących na rynku pracy, a 

także potrafi dokonać prognozy i skutków tych zjawisk 

E2A_U17; E2A_U18 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE  
7. Potrafi efektywnie pracować w zespole, potrafi podjąć w nim inicjatywę, wykazuje 

się odpowiedzialnością za pracę własną oraz innych członków zespołu, wykazuje się 

zaangażowaniem i dokładnością w realizacji powierzonych mu zadań 
E2A_K01; E2A_K02; E2A_K06 

8. Student jest krytyczny i twórczy w stawianiu i rozwiązaniu problemów 

badawczych; potrafi dostrzec i realizować pozaekonomiczne aspekty działalności 

gospodarczej 

E2A_K03; E2A_K04; E2A_K07; 

E2A_K08 

9. Student rozumie potrzebę kształcenia ustawicznego, potrafi dzielić się wiedzą i 

doświadczeniem, posiada umiejętność negocjowania 

E2A_K05; E2A_K10; E2A_K11; 

E2A_K12; E2A_K13 

 

Punkty ECTS 5 

Bilans nakładu pracy 

studenta
ii
 

Rodzaj aktywności, np. : Liczba godzin, np. : 

Udział w wykładach 15 

Udział w ćwiczeniach 15 

Przygotowanie do ćwiczeń 15 

Opracowanie zadań projektowych 25 

Przygotowanie do ćwiczeń 15 

Udział w konsultacjach związanych z zajęciami 15 

Przygotowanie do egzaminu  30 

Egzamin 2 

132 godzin Razem: odpowiada 5 pkt ECTS 

Wskaźniki ilościowe 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami
iii

: Liczba godzin Punkty ECTS 

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 47 odpowiada 1,8 pkt 

ECTS
 

o charakterze praktycznym 85 
odpowiada 3,2 pkt 

ECTS 

  

Data opracowania: 20.09.2014 
Koordynator 

przedmiotu: 
Dr Alina Grynia 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

SYLABUS 

 
B. Informacje szczegółowe - WYKŁAD 

 

Elementy składowe sylabusu Opis 

Nazwa przedmiotu Współczesny rynek pracy 

Kod przedmiotu 1000-ES1-1RPR 

Nazwa kierunku Ekonomia 

Nazwa jednostki prowadzącej 

kierunek 

Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie 

Język przedmiotu Polski 

Rok studiów/ semestr Rok 1/ semestr 2 

Liczba godzin zajęć dydaktycznych 

oraz forma prowadzenia zajęć 

 

15 godzin wykładu + 15 godzin ćwiczeń 

Liczba punktów ECTS 5 

Prowadzący  Dr Alina Grynia 

Treści merytoryczne przedmiotu 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 

 

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 

 

 

Efekty kształcenia wraz ze 

sposobem ich weryfikacji 

1. Student posiada podstawową wiedzę w zakresie ekonomii pracy i jej 

miejscu w naukach ekonomicznych i w relacjach do innych nauk; 

2. Student potrafi obserwować i interpretować zjawiska z zakresu rynku 

pracy, analizować przyczyny i przebieg tych procesów oraz główne 

czynniki determinujące jego rozwój; 

3. Student potrafi obserwować i interpretować zjawiska z zakresu rynku 

pracy, analizować przyczyny i przebieg tych procesów oraz główne 

czynniki determinujące jego rozwój; 

4. Student potrafi prawidłowo zdefiniować podstawowe pojęcia z 

zakresu rynku pracy, wymienić i scharakteryzować czynniki mające 

wpływ na zmiany na tym rynku oraz właściwie zinterpretować i 

wytłumaczyć ich znaczenie; 

5. Student jest krytyczny i twórczy w stawianiu i rozwiązaniu 

problemów badawczych; potrafi dostrzec i realizować pozaekonomiczne 

aspekty działalności gospodarczej. 

 

Jedyną formą weryfikacji efektów kształcenia w ramach wykładu jest 

egzamin ustny – dotyczy to efektów: E2A_W01; E2A_W03; E2A_W04; 

E2A_W05; E2A_W07; E2A_U07, E2A_U14; E2A_K04 

 

Forma i warunki zaliczenia 

przedmiotu 

 

Studenci są oceniani na postawie egzaminu pisemnego w zakresie 

wymienionych tematów. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest 

uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń 

Wykaz literatury podstawowej 

i uzupełniającej 

Obowiązkowa: 

1. Kwiatkowski E., Bezrobocie, podstawy teoretyczne, PWN, 

Warszawa  2007. 

2. Boeri T., Ours J., Ekonomia niedoskonałych rynków pracy, Wolters 

Kluwer, Warszawa 2011. 

3. Wiśniewski Z., Zawadzki K. (red.), Aktywna polityka rynku pracy w 

Polsce w kontekście europejskim, WUP, UMK, Toruń 2010.  

4. Wiśniewski Z., Różnorodne formy zatrudnienia, Towarzystwo 

Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", Toruń 

2010. 

Dodatkowa : 

1. Materiały Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Litwy. 

2. Europejska Strategia Zatrudnienia 2020, Komisja 

Europejska. 

 

 

 

 

 

        ………………………………. 
        podpis osoby składającej sylabus 

 

 

 

                                                 
i
 Opis zakładanych efektów kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, z uwzględnieniem form zajęć. 

Uwzględnia się tylko efekty możliwe do sprawdzenia (mierzalne / weryfikowalne). 
ii Przykładowe rodzaje aktywności: udział w wykładach, ćwiczeniach, przygotowanie do zajęć, udział w konsultacjach, 

realizacja zadań projektowych, pisanie eseju, przygotowanie do egzaminu. Liczba godzin nakładu pracy studenta powinna 

być zgodna z przypisanymi do tego przedmiotu punktami ECTS wg przelicznika : 1 ECTS – 25÷30 h. 
iii Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela są to tzw. godziny kontaktowe (również te nieujęte w rozkładzie 

zajęć, np. konsultacje lub zaliczenia/egzaminy). Suma punktów ECTS obu nakładów może być większa od ogólnej liczby 

punktów ECTS przypisanej temu przedmiotowi. 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                         
 

SYLABUS 

 
C.  Informacje szczegółowe - ĆWICZENIA 

 

Elementy składowe sylabusu Opis 

Nazwa przedmiotu Współczesny rynek pracy 

Kod przedmiotu 1000-ES1-1RPR 

Nazwa kierunku Ekonomia 

Nazwa jednostki prowadzącej 

kierunek 

Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie 

Język przedmiotu Polski 

Rok studiów/ semestr Rok 1/ semestr 2 

Liczba godzin zajęć dydaktycznych 

oraz forma prowadzenia zajęć 

 

15 godzin wykładów + 15 godzin ćwiczeń 

Liczba punktów ECTS 5 

Prowadzący  Dr Alina Grynia 

Treści merytoryczne przedmiotu 1. Elastyczne systemy wynagrodzeń 

Koncepcje elastycznych systemów wynagrodzeń 

Pakietowe systemy wynagrodzeń i ich uelastycznienie 

Elastyczne systemy wynagrodzeń w przodujących przedsiębiorstwach w 

Polsce i na Litwie 

 

2. Mobilność zasobów pracy  

Pojęcie i rodzaje mobilności 

Migracje wewnętrzne i zagraniczne  

Studium przypadku 

 

3. Strategie i programy przeciwdziałania bezrobociu   
Programy i strategie stosowane w Europie i USA 

Strategie na litewskim rynku pracy 

Wybrane elementy rozwoju zasobów pracy 

 

4. Ekonomia tworzenia i likwidacji miejsc pracy   

Pojęcia podstawowe 

Aktywizacja i dezaktywizacja zasobów pracy w UE i na Litwie 

Czynniki i bariery wzrostu zatrudnienia 

 

5. Warunki podejmowania pracy w krajach Unii Europejskiej 

prezentacja przygotowanych przez studentów projektów 

Analiza porównawcza krajowych rynków pracy w UE-28 

 

6. Europejska Strategia Zatrudnienia na litewskim rynku 

pracy 

Podstawowe założeniami Europejskiej Strategii Zatrudnienia 

Priorytety narodowej polityki rynku pracy 

Poakcesyjna realizacja zaleceń 

 

7. Skuteczne metody zdobywania pracy 

Metody rekrutacji i selekcji pracowników 

Wzory CV i listów motywacyjnych 

Wzory umów o pracę 

Rozmowa kwalifikacyjna 

 



                                                                                                                                                         

Efekty kształcenia wraz ze 

sposobem ich weryfikacji 

Poszczególne efekty kształcenia zostaną zweryfikowane poprzez: 

1. kolokwium - E2A_W01, E2A_W03, E2A_W04, E2A_W06, 

E2A_W07, E2A_U011, E2A_K11; 

2.ocenę aktywności na ćwiczeniach, uczestnictwo w dyskusji - 

E2A_W03, E2A_W05, E2A_W06, E2A_W08, E2A_U01, E2A_U02, 

E2A_U03, E2A_U05, E2A_U11, E2A_U12,E2A_U13, E2A_U17, 

E2A_K03, E2A_K05, E2A_K06, E2A_K10, E2A_K11, E2A_K12; 

3.prezentacja zadań projektowych  - E2A_W01, E2A_W02, E2A_W06, 

E2A_W07, E2A_U02, E2A_U05, E2A_U07, E2A_U13, E2A_U17, 

E2A_K04, E2A_K08; 

4.ocenę pracy zespołowej - E2A_W08,  E2A_U01, E2A_U02, 

E2A_U03, E2A_U07, E2A_U12, E2A_U14, E2A_U18, E2A_K01, 

E2A_K02, E2A_K03, E2A_K05, E2A_K12, E2A_K13 

 

Forma i warunki zaliczenia 

przedmiotu 

 

Formami oceny pracy studenta na ćwiczeniach są: aktywność na 

zajęciach, wykonane prace projektowe. Obecność na ćwiczeniach jest 

obowiązkowa. Dopuszczalne są 2 nieobecności (usprawiedliwione plus 

zaliczenie materiału na konsultacjach nauczyciela) 

 

Wykaz literatury podstawowej 

i uzupełniającej 

Obowiązkowa: 

1. Kwiatkowski E., Bezrobocie, podstawy teoretyczne, PWN, 

Warszawa  2007. 

2. Boeri T., Ours J., Ekonomia niedoskonałych rynków pracy, Wolters 

Kluwer, Warszawa 2011. 

3. Wiśniewski Z., Zawadzki K. (red.), Aktywna polityka rynku pracy w 

Polsce w kontekście europejskim, WUP, UMK, Toruń 2010.  

4. Wiśniewski Z., Różnorodne formy zatrudnienia, Towarzystwo 

Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", Toruń 

2010. 

Dodatkowa: 

1. Materiały Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Litwy. 

2. Europejska Strategia Zatrudnienia 2020, Komisja 

Europejska. 

3. Europejski Urząd Statystyczny. 

4. Departament Statystyki Litwy. 

 

 

 

 

 

        ……………………………….  

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------- 
Opis zakładanych efektów kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, z uwzględnieniem form zajęć. 

Uwzględnia się tylko efekty możliwe do sprawdzenia (mierzalne / weryfikowalne). 
iii Przykładowe rodzaje aktywności: udział w wykładach, ćwiczeniach, przygotowanie do zajęć, udział w konsultacjach, 

realizacja zadań projektowych, pisanie eseju, przygotowanie do egzaminu. Liczba godzin nakładu pracy studenta powinna 

być zgodna z przypisanymi do tego przedmiotu punktami ECTS wg przelicznika : 1 ECTS – 25÷30 h. 
iii Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela są to tzw. godziny kontaktowe (również te nieujęte w rozkładzie 

zajęć, np. konsultacje lub zaliczenia/egzaminy). Suma punktów ECTS obu nakładów może być większa od ogólnej liczby 

punktów ECTS przypisanej temu przedmiotowi. 

       


