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KARTA PRZEDMIOTU  

 

I. Dane podstawowe 

Nazwa przedmiotu Równy dostęp do pracy różnych segmentów 
społecznych (płeć, wiek, pochodzenie) 

Nazwa przedmiotu w języku angielskim Equal access to work of various social segments 
(gender, age, origin) 

Kierunek studiów  Doradztwo Kariery i Doradztwo Personalne 

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

Forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne) Stacjonarne 

Dyscyplina Psychologia 70%, Socjologia 20, Prawo 10%  

Język wykładowy Polski 

 

Koordynator przedmiotu/osoba odpowiedzialna Dr Paweł Kot 

 

Forma zajęć (katalog 
zamknięty ze słownika) 

Liczba godzin semestr Punkty ECTS 

wykład   2 

konwersatorium 30 IV 

ćwiczenia   

laboratorium   

warsztaty   

seminarium   

proseminarium   

lektorat   

praktyki   

zajęcia terenowe   

pracownia dyplomowa   

translatorium   

wizyta studyjna   

 

Wymagania wstępne Wiedza na temat stereotypów, uprzedzeń i dyskryminacji na rynku pracy 

 

II. Cele kształcenia dla przedmiotu  

C1. Przygotowanie studentów do pracy zsegmentyzowanym rynku pracy 

C2. Zapoznanie z tematyka dyskryminacji na rynku pracy ze względu na płeć, wiek i pochodzenie 

C3. Wskazanie sposobów przeciwdziałania dyskryminacji na rynku pracy ze względu na płeć, wiek i 
pochodzenie 

 

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

Symbol Opis efektu przedmiotowego 
Odniesienie do 

efektu kierunkowego 

WIEDZA 

W_01 Posiada wiedzę z zakresu diagnozowania i prognozowania 
zjawisk związanych z funkcjonowaniem człowieka w 

K_W03 
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zróżnicowanych strukturach rynku pracy (w wymiarze 
krajowym i zagranicznym). 

W_02 Posiada podstawową wiedzę w zakresie rozumienia 
ekonomicznych, psychologicznych oraz społecznych aspektów 
segmentacji rynku pracy. 

K_W05 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Jest gotowy do podjęcia się aktywizacji osób marginalizacja na 
rynku pracy okazuje szacunek wobec różnych segmentów 
osób, zrozumienie wobec różnic światopoglądowych, 
religijnych, kulturowych, płciowych i zawodowych. 

K_K07 

 

IV. Opis przedmiotu/ treści programowe 

Segmentacja rynku pracy 

Konsekwencje segmentacji rynku pracy 

Segmentacja społeczna ze względu na wiek  

NEET, grupy 50+, grupy faworyzowane na rynku pracy 

Praca z grupami dyskryminowanymi ze względu na wiek 

Segmentacja społeczna ze względu na płeć 

Przeciwdziałanie dyskryminacji na rynku pracy ze względu na płeć 

Segmentacja społeczna ze względu na pochodzenia 

Przeciwdziałanie segmentacji ze względu na pochodzenie 

Zarządzanie różnorodnością jako przeciwdziałanie segmentacji 

 

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 Wykład konwencjonalny Kolokwium Uzupełnione i ocenione 
kolokwium 

W_02 Wykład konwencjonalny Kolokwium  Uzupełnione i ocenione 
kolokwium  

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Metoda projektu Wykonanie projektu Karta oceny projektu 

 

 

VI. Kryteria oceny, wagi… 

Bieżące przygotowanie do zajęć 

przygotowanie projektów w trakcie zajęć 

aktywność, 

obecność na zajęciach, 

Osiągniecie właściwego przedziału punktowego z kolokwium wiedzy: 
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5,0 – powyżej 95% 

4,5 –  94% - 85% 

4,0 – 84% - 75% 

3,5 – 74% - 65% 

3,0 – 64% - 51% 

2,0 – poniżej 50 % 

VII. Obciążenie pracą studenta 

Forma aktywności studenta Liczba godzin 

Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem  60 

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 30 

 

VIII. Literatura 

Literatura podstawowa 
Bańka, A., Trzeciak, W., Noworol, C. (2006). Romski doradca kariery. Metodologia doradztwa 

interkulturowego. Poznań: SPiA – NFDK. 

Gajowiak, M. (2017). Dyskryminacja ze względu na wiek – wybrane aspekty. Zeszyty naukowe 

politechniki poznańskiej, 73, 64-79. 

Kot, P., Zaleszczyk, (2018). Model pracy w zakresie wzmocnienia szans na zatrudnienie oraz trwałą 

integrację z rynkiem pracy NEET. STEP BY STEP. Lublin: Fundacja PAN. 

Kotowska, I. E. (2009).  Strukturalne i kulturowe uwarunkowania aktywności zawodowej kobiet w 

Polsce. Warszawa: SCHOLAR  

Kryńska, E. (1996). Segmentacja rynku pracy. Podstawy teoretyczne i analiza statystyczna. Łódź: 

Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.  

Mrozowicki, A., Maciejewska, M. (2016). Segmentacja rynku pracy, prekaryjne zatrudnienie a 

strategie związków zawodowych na poziomie branżowym: przypadek Polski. 

Prakseologia,158(1), 361-391. 

Rożnowski, B. (2017). Podręcznik akademicki dla studentów kierunku Doradztwo kariery i 

doradztwo personalne. Lublin: Wydawnictwo KUL. 

Literatura uzupełniająca 
Białek, K., Kawalska, A., Kownacka, E., Piegat-Kaczmarczyk, M. (2008). Warsztaty kompetencji 

międzykulturowych – podręcznik dla trenerów. Warszawa: KOWEZiU 

Czaja, A., Suzańska, W. (2010). Problemy wykluczenia społecznego- wybrane aspekty. Opole: Wyd. 

Św. Krzyża. 

Kargulowa, A. (2004). O teorii i praktyce poradnictwa. Warszawa: PWN.  

Królikowska, J., Madej-Popowska, D. (2007). Doskonalenie doradców zawodowych z 

uwzględnieniem aspektu wielokulturowości. Pakiet organizacyjno-edukacyjny. Warszawa: 

KOWEZiU. 

Paszkowska-Rogacz, A., Olczak, E., Kownacka, E., Dominika Cieślikowska, D. (2006). Doradztwo 

zawodowe a wyzwania międzykulturowe. Warszawa: KOWEZiU. 

Rożnowskiego, B., Sieniowa, T. (2013). Integracja cudzoziemców w Polsce i Europie: perspektywa 

lokalna. Lublin: Instytut na rzecz państwa prawa. 

Titkow, A. (2003). Szklany sufit. Bariery i ograniczenia karier kobiet. Monografia zjawiska. 

Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.  

 


