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KARTA PRZEDMIOTU  

 

I. Dane podstawowe 

Nazwa przedmiotu Wpływ czynników ekonomicznych i 
demograficznych na doradztwo kariery 

Nazwa przedmiotu w języku angielskim The impact of economic and demographic 
factors on career counseling 

Kierunek studiów  Doradztwo Kariery i Doradztwo Personalne 

Poziom studiów (I, II, jednolite magisterskie) Studia I stopnia 

Forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne) Stacjonarne 

Dyscyplina Socjologia 

Język wykładowy Polski 

 

Koordynator przedmiotu/osoba odpowiedzialna dr hab. Jadwiga Plewko 

 

Forma zajęć (katalog 
zamknięty ze słownika) 

Liczba godzin semestr Punkty ECTS 

wykład 15 II 3 

konwersatorium   

ćwiczenia   

laboratorium   

warsztaty   

seminarium   

proseminarium   

lektorat   

praktyki   

zajęcia terenowe   

pracownia dyplomowa   

translatorium   

wizyta studyjna   

 

Wymagania wstępne Bez wymagań wstępnych 

 

II. Cele kształcenia dla przedmiotu  

C1. Zapoznanie studentów z ekonomicznymi uwarunkowaniami sytuacji klientów doradztwa 
kariery na współczesnym rynku pracy 

C2. Zapoznanie studentów z charakterystyką demograficzną klientów doradztwa kariery na 
współczesnym rynku pracy 

C3. Omówienie form pracy w zakresie doradztwa kariery i doradztwa personalnego z 
uwzględnieniem ww. aspektów ekonomicznych i demograficznych  

 

III. Efekty uczenia się dla przedmiotu wraz z odniesieniem do efektów kierunkowych 

Symbol Opis efektu przedmiotowego 
Odniesienie do 

efektu kierunkowego 
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WIEDZA 

W_01 Student zna tendencje zmian zachodzących na współczesnym 
rynku pracy i rozumie związane z tym wyzwania i rolę doradcy 
zawodowego i doradcy kariery  

K_W01 

W_02 Zna i rozumie ekonomiczne oraz demograficzne aspekty 
doradztwa kariery i doradztwa personalnego 

K_W05 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Potrafi samodzielnie identyfikować potrzeby różnych grup 
pracowników oraz interes społeczny na podstawie wiedzy o 
współczesnym rynku pracy  

K_U04  

U_02 Potrafi wykorzystać współczesne teorie i wyniki badań 
socjologicznych i demograficznych do skutecznego doradztwa 
kariery i doradztwa personalnego 

K_U07 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Jest gotów do inicjowania wielowymiarowych działań z 
obszaru doradztwa kariery i doradztwa personalnego na rzecz 
szerokiego grona dla klientów 

K_K10 

 

IV. Opis przedmiotu/ treści programowe 

1. Czynniki demograficzne i czynniki ekonomiczne – określenie i rodzaje 

2. Charakterystyka ekonomicznych uwarunkowań rynku pracy – dynamika zmian w 

zakresie popytu i podaży pracy oraz zasobów siły roboczej 

3. Charakterystyka różnych pokoleń pracowników na rynku pracy: 

a) pokolenie baby-boomers 

b) pokolenie X 

c) pokolenie Y 

d) pokolenie Z 

4. Doradztwo kariery wobec pracowników pokoleń X, Y, Z – sposoby motywowania 

pracowników do pracy 

a) z perspektywy doświadczeń pracodawców 

b) z perspektywy doradców kariery 

5. Młodzież NEET – jako klienci doradztwa kariery 

6. Specyfika kariery w okresie wczesnej dorosłości 

7. Nowe wzorce kariery zawodowej według wybranych cech demograficznych 

pracowników 

a) „pracujące wakacje” – wzór kariery młodzieży  

b) praktyka międzynarodowa w późniejszych etapach kariery 

c) wzorce aktywności zawodowej w okresie emerytalnym 

d) zmiany wzorców kariery kobiet 

8. Poradnictwo wolontariackie w biegu życia 

9. Mentoring i coaching jako metody wspierająca rozwój potencjału różnych kategorii 

pracowników 
 

V. Metody realizacji i weryfikacji efektów uczenia się 

Symbol 
efektu 

Metody dydaktyczne 
(lista wyboru) 

Metody weryfikacji 
(lista wyboru) 

Sposoby dokumentacji 
(lista wyboru) 

WIEDZA 
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W_01 Wykład konwencjonalny Egzamin/test pisemny Uzupełniony i oceniony 
test pisemny; 
Karta egzaminacyjna 

W_02 Wykład konwencjonalny Egzamin/test pisemny Uzupełniony i oceniony 
test pisemny; 
Karta egzaminacyjna 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Dyskusja Dyskutowane zagadnienia 
będą uwzględnione w 
pytaniach końcowego 
pisemnego testu 
egzaminacyjnego 

Raport z obserwacji 
dyskusji; 
Uzupełniony i oceniony 
test pisemny 

U_02 Dyskusja Dyskutowane zagadnienia 
będą uwzględnione w 
pytaniach końcowego 
pisemnego testu 
egzaminacyjnego 

Raport z obserwacji 
dyskusji; 
Uzupełniony i oceniony 
test pisemny 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Dyskusja Dyskutowane zagadnienia 
będą uwzględnione w 
pytaniach końcowego 
pisemnego testu 
egzaminacyjnego 

Raport z obserwacji 
dyskusji; 
Uzupełniony i oceniony 
test pisemny 

 

VI. Kryteria oceny, wagi… 

Na zaliczenie przedmiotu składają się dwa elementy: 

1. Wyniki testu pisemnego 

2. Aktywność studentów w dyskusji w trakcie zajęć 

 

Warunki zaliczenia testu pisemnego: 

ocena niedostateczna – uzyskanie poniżej 50% ogólnej punktacji z testu  

ocena dostateczna – od 50% pkt. 

ocena dostateczna plus – od 60% pkt. 

ocena dobra – od 70% pkt.  

ocena dobra plus – od 80% pkt. 

ocena bardzo dobra - od 90% pkt. 

VII. Obciążenie pracą studenta 

Forma aktywności studenta Liczba godzin 

Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem  
 

15 

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 
 

75 

 

VIII. Literatura 

Literatura podstawowa 
1. E. L. Herr, S. H. Cramer, Planowanie kariery zawodowej, Warszawa 2005; 
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2. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014, s. 86-111; 

3. A. Kroenke, Pokolenie X, Y, Z w organizacji, „Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej - 

Organizacja i Zarządzanie” z. 61, nr 1202, 2015, s. 91-104; 

4. G. Rosa, Formy komunikacji Polaków na podstawie badań pokoleń Y, X i baby boomers,  

„Marketing i Zarządzanie” nr 29, 2013, s.  135-145; 

5. E. Chester, Młodzi w pracy. Jak zadbać o pracowników z pokolenia Y, Wydawnictwo 

Onepress/Helion, Gliwice 2007; 

6. B. Błaszczyk, Sytuacja osób starszych na rynku pracy w Polsce, „Gerontologia Polska” nr 24, 2016, 

s. 51-57; 

7. D. Gębuś, Rodzina a kariera zawodowa – dylematy współczesnych młodych kobiet, „Acta 

Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica” nr 51, 2014, s. 187-203 

Literatura uzupełniająca 
1. M. Gawrycka, A. Szymczak, Rynek pracy wobec zmian demograficznych i społecznych w krajach 

Unii Europejskiej, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w 

Katowicach”, nr 214, 2015, s. 89-102; 

2. Oceny sytuacji na rynku pracy i poczucie zagrożenia bezrobociem. Komunikat z badań nr 53/2015), 

CBOS, Warszawa 2015; 

3. J. Ratajczak, Rekrutacja pokolenia Z w kontekście zmian demograficznych, „Zeszyty Naukowe 

Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze”,  nr 8, 2018, s. 125-138; 

4. K. Włodarczyk, J. Sikorska, Aspiracje zawodowe młodych osób na polskim rynku racy, „Studia 

Ekonomiczne” vol. 310, 2017, s. 201-214. 
 


