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KARTA PRZEDMIOTU  

 

I. Dane podstawowe 

Nazwa przedmiotu Prawodawstwo dotyczące mobilności siły 
roboczej 

Nazwa przedmiotu w języku angielskim Labour mobility legislation 

Kierunek studiów  Doradztwo kariery i doradztwo personalne 

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

Forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne) Stacjonarne 

Dyscyplina Socjologia 60%, Nauki prawne 40% 

Język wykładowy Polski 

 

Koordynator przedmiotu/osoba odpowiedzialna Dr hab. Anna Kosińska 

 

Forma zajęć (katalog 
zamknięty ze słownika) 

Liczba godzin semestr Punkty ECTS 

wykład 30 III 6 
 konwersatorium   

ćwiczenia 15 III 

laboratorium   

warsztaty   

seminarium   

proseminarium   

lektorat   

praktyki   

zajęcia terenowe   

pracownia dyplomowa   

translatorium   

wizyta studyjna   

 

Wymagania wstępne Podstawowa znajomość sytuacji społecznej w Europie  
Podstawowa znajomość historii integracji europejskiej 

 

 

II. Cele kształcenia dla przedmiotu  

Zaznajomienie studentów z ideą swobód rynku wewnętrznego UE 

Nabycie wiedzy w obszarze stosowania prawa UE w obszarze prawa pracy 

Nabycie wiedzy praktycznej w obszarze doradztwa zawodowego na poziomie europejskim 
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III. Efekty uczenia się dla przedmiotu wraz z odniesieniem do efektów kierunkowych 

Symbol Opis efektu przedmiotowego 
Odniesienie do 

efektu kierunkowego 

WIEDZA 

W_01 Ma podstawy wiedzy w zakresie związanym z zarządzaniem 
karierą jednostki we współczesnym społeczeństwie 

K_W02 

W_02 Posiada wiedze o metodach diagnozowania i prognozowania 
zjawisk związanych z funkcjonowaniem człowieka w 
zróżnicowanych strukturach rynku pracy (w wymiarze 
krajowym i zagranicznym) 

K_W03 

W_03 Posiada podstawową wiedze na temat regulacji prawnych 
dotyczące doradztwa kariery i doradztwa personalnego 

K_W01 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Potrafi zarządzać karierą we współczesnym społeczeństwie w 
perspektywie łączącej klasyczne i współczesne tendencje w 
naukach społecznych 

K_U01 

U_02 Potrafi samodzielnie identyfikować potrzeby pracowników, 
interes społeczny; uczestniczyć w dialogu publicznym i 
konsultacjach społecznych 

K_U04 

U_03 Potrafi samodzielnie i zespołowo planować i realizować 
projekty związane z międzynarodowym, europejskim, 
krajowym i regionalnym prawodawstwem dotyczącym rynku 
pracy, mobilności i kariery 

K_U10 

U_04 Potrafi wyznaczać priorytety w realizacji zadań zwłaszcza w 
kontekście multidyscyplinarności doradztwa kariery 

K_U07 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Jest gotów do promowania pozytywnych wzorców doradztwa 
kariery opartej na tolerancji, poczuciu dobra wspólnego i 
pluralizmu ideowego, w warunkach demokracji w dyskusji 

K_K03 

K_02 Ma świadomość konieczności podejmowania działania na 
rzecz dziedzictwa krajowego i europejskiego doradztwa 
kariery, przy poszanowaniu innych osób i zrozumieniu wobec 
różnic światopoglądowych, religijnych, kulturowych, płciowych 
i zawodowych 

K_K07 

K_03 Posiada nawyk samodzielnego poszerzania wiedzy i 
korzystania z różnych form jej zdobywania w obliczu krytycznej 
oceny posiadanego zasobu wiedzy 

K_K06 

 

IV. Opis przedmiotu/ treści programowe 

Źródła prawa krajowego i prawa Unii Europejskiej  
Podstawowe informacje na temat prawa pracy  
Kształtowanie się swobód rynku wewnętrznego WE  
Swoboda przepływu osób  
Swoboda przepływu usług  
Akty prawa wtórnego regulujące prawa pracowników na terytorium UE  
Najważniejsze orzeczenia TSUE w obszarze SPP i SPU 
Pytanie prejudycjalne. Definicja pracownika w prawie Europejskim 
Rodzaj wykonywanej pracy. Ograniczenia. Przesłanki  
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Obywatel UE. Obywatel państwa trzeciego  
Obywatele państw trzecich: zatrudnienie, prowadzenie działalności gospodarczej, pobyt  
Usługi a działalność gospodarcza  
Odmowa wjazdu. Ograniczenie prawa pobytu. Zakaz pobytu. Wydalenie  
Ograniczenie/zakaz prowadzenia działalności gospodarczej/świadczenia usług 

 

V. Metody realizacji i weryfikacji efektów uczenia się 

Symbol 
efektu 

Metody dydaktyczne 
(lista wyboru) 

Metody weryfikacji 
(lista wyboru) 

Sposoby dokumentacji 
(lista wyboru) 

WIEDZA 

W_01 Dyskusja Obserwacja Protokół 

W_02 Wykład konwencjonalny Sprawdzian pisemny Protokół, sprawdzian 
pisemny 

W_03 Studium przypadku (case 
study) 

Sprawdzenie umiejętności 
praktycznych 

Protokół, karta oceny 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Dyskusja Obserwacja Protokół 

U_02 Dyskusja Obserwacja Protokół 

U_03 Studium przypadku (case 
study) 

Sprawdzenie umiejętności 
praktycznych 

Protokół, karta oceny 

U_04 Ćwiczenia praktyczne Sprawdzenie umiejętności 
praktycznych 

Protokół, karta oceny 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Dyskusja Obserwacja Protokół 

K_02 Dyskusja Obserwacja Protokół 

K_03 Metoda problemowa PBL 
(Problem-Based Learning) 

Prezentacja Protokół, karta oceny 

 

VI. Kryteria oceny, wagi 

Ocena dostateczna  

W - student zna wybrane terminy i pojęcia w zakresie ochrony praw pracowników  
U - student potrafi częściowo zastosować wiedzę dla interpretacji określonych problemów w zakresie 
ochrony prawnej pracowników w ramach UE  
K - student rozumie potrzebę organizacji własnego warsztatu pracy, jednak w praktyce nie potrafi jej 
zorganizować  
 
Ocena dobra  

W- student zna większość pojęć i aktualnych problemów w obszarze ochrony prawnej w UE  
U - student potrafi zastosować w większości przypadków nabytą wiedzę do interpretacji konkretnych 
przypadków  
K - student zna sposoby pracy w grupie i czuje potrzebę zaangażowania społecznego  
 
Ocena bardzo dobra  

W - student dobrze zna wszystkie podstawowe zagadnienia z zakresu ochrony prawnej w UE  
U - student potrafi zastosować terminy i wiedzę do analizy prawnej wybranych problemów  
K - Student potrafi zorganizować pracę własną  



Załącznik nr 5 do dokumentacji programowej 
 

VII. Obciążenie pracą studenta 

Forma aktywności studenta Liczba godzin 

Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem  
 

45 

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 
 

45 

 

VIII. Literatura 

Literatura podstawowa 

Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej w zarysie, res. A. Kuś, Lublin 2012, s. 407-469 
Traktat o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, wersja skonsolidowana, Dz. Urz. UE C 202 z 7.06.2016 
r., s. 47 
Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej, Dz. Urz. UE C 202 z 7.06.2016 r., s. 389-405 
Traktat o Unii Europejskiej, wersja skonsolidowana, Dz. Urz. UE C 202 z 7.06.2016, s. 13-46 

Literatura uzupełniająca 

Ustawa o cudzoziemcach  Dz.U.2017.2206 -j.t. z 12.12.2013 r. 
Orzeczenia TSUE: C 66/85, C- 53/81, C-369/90, C 344/87, C-55/94, C-159/90, C-100/01, C-36/02, C-
41/74, C-34/09 

 


