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KARTA PRZEDMIOTU  

 

I. Dane podstawowe 

Nazwa przedmiotu Statystyki rynku pracy - wskaźniki i ich wielkości 

Nazwa przedmiotu w języku angielskim Labor market statistics - indicators and their 
size 

Kierunek studiów  Doradztwo kariery i doradztwo personalne 

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

Forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne) stacjonarne 

Dyscyplina Nauki socjologiczne-70%, 
Nauki o polityce i administracji-30%, 

Język wykładowy polski 

 

Koordynator przedmiotu/osoba odpowiedzialna Dr hab. Arkadiusz Jabłoński, prof. KUL 
 

 

Forma zajęć(katalog 
zamknięty ze słownika) 

Liczba godzin semestr Punkty ECTS 

wykład 15 VI 3 

konwersatorium   

ćwiczenia 15 VI 

laboratorium   

warsztaty   

seminarium   

proseminarium   

lektorat   

praktyki   

zajęcia terenowe   

pracownia dyplomowa   

translatorium   

wizyta studyjna   

 

Wymagania wstępne W 1: Znajomość podstaw analiz danych statystycznych 

 

 

II. Cele kształcenia dla przedmiotu  

C1 - rozumienie wyzwań związanych ze współczesnym rynkiem pracy 

C2 - zdolność do analizy wskaźników dotyczących rynku pracy 

C3. C1 – zapoznanie uczestników z kluczowymi wskaźnikami charakteryzującymi rynek pracy 
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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 Absolwent zna i rozumie najważniejsze wskaźniki statystyczne 
dotyczące współczesnego rynku pracy w kontekście wyzwań 
doradcy zawodowego i doradcy kariery.  

K_W01 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Absolwent potrafi samodzielnie identyfikować potrzeby 
pracowników na podstawie statystycznych analiz rynku pracy. 

K_U04 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Absolwent jest gotowy do samodzielnego zdobywania danych 
i poszerzania wiedzy w kontekście statystyk rynku pracy 

K_K08 

 

IV. Opis przedmiotu/ treści programowe 

Wykład: 

1. Bieżąca sytuacja rynku pracy 
2. Rynek pracy Unii Europejskiej – stan, perspektywy i główne determinanty rozwojowe 
3. Polski rynek pracy – wyzwania i kierunki działań  
4. Wskaźniki zatrudnienia  
5. Badanie aktywności ekonomicznej ludności (BAEL) 
6. Potencjalne zasoby pracy 
7. Granice bezrobocia i bierność zawodowa  
8. Wykształcenie a bezrobocie 
9. Likwidowanie i tworzenie miejsc pracy w perspektywie zmian na rynku pracy 
10.  Zatrudnienie cudzoziemców jako determinant rynku pracy w Polsce 

 
Ćwiczenia: 

1. uczestnictwo w rynku pracy, 
2. wskaźniki zatrudnienia, 
3. wskaźniki bezrobocia, niepełnego zatrudnienia i bierności, 
4. wskaźniki uczestnictwa w edukacji i poziomu analfabetyzmu, 
5. wskaźniki wynagrodzeń i ich kosztów, 
6. wskaźniki wydajności pracy, 
7. wskaźniki ubóstwa, dystrybucji dochodów i biednych pracujących. 

 

 

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 
problemowy/prezentacja 
multimedialna 

Test/praca semestralna Uzupełniony i oceniony 
test/ wydruk pracy 
semestralnej 

UMIEJĘTNOŚCI 
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U_01 Wykład problemowy/analiza 
danych statystycznych 
 
 
Dyskusja 

Test/praca semestralna 
 
 
 
Obserwacja, Test 

Uzupełniony i oceniony 
test/wydruk pracy 
semestralnej 
 
Oceniony test, Karta 
aktywności 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Dyskusja Obserwacja Karta aktywności 

 

 

VI. Kryteria oceny, wagi… 

Wykład- uzyskanie na teście wyniku mieszczącego się w przedziale 60% 

Praca pisemna-30% 

Obecność – 10% 

Na zaliczenie ćwiczeń składa się aktywność na zajęciach (20%) i ocena z testu końcowego (80%). 

VII. Obciążenie pracą studenta 

Forma aktywności studenta Liczba godzin 

Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem  
 

30 

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 
 

75 

 

VIII. Literatura 

Literatura podstawowa 

Czekaj J., Podstawy zarządzania informacją, Wyd. UEwKrakowie 2012. 
Rynek pracy w 2017 r., Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2019.  
Zeszyt metodologiczny. Statystyka rynku pracy i wynagrodzeń, Główny Urząd Statystyczny, 
Warszawa 2018. 
Dane statystyczne dotyczące zatrudnienia, Eurostat, https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php?title=Employment_statistics/pl 
 

Literatura uzupełniająca 

Zeszyt metodologiczny. Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności, GUS, Warszawa 2018 
J. Witkowski, Badanie aktywności ekonomicznej ludności jako podstawa modernizacji statystyki 
pracy, Wiadomości Statystyczne nr 12/2017. 
A. Zgierska, 25 lat Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności w Polsce - kamienie milowe i 
perspektywy rozwoju, „Wiadomości Statystyczne” nr 12/2017  
Rynek pracy w Polsce: Jak wygrać trwającą rewolucję, Raport ECR Polska 2017. 
J. Górniak (red.), Polski rynek pracy – wyzwania i kierunki działań: na podstawie badań Bilansu 
Kapitału Ludzkiego 2010-2015, Warszawa-Kraków 2015. 
M. Makuch (red.), Współczesny rynek pracy. Zatrudnienie i bezrobocie w XXI wieku, Wrocław 
2014. 
K. Pujer (red.), Rynek pracy w Polsce – szanse i zagrożenia, Wrocław 2014. 
E. Kryńska, E. Kwiatkowski, Podstawy wiedzy o rynku pracy, Łódź 2013. 
Burkiewicz P., Zarządzanie informacją, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej 2011. 

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Employment_statistics/pl
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Employment_statistics/pl


Załącznik nr 5 do dokumentacji programowej 
 

Unold J., Zarządzanie informacją w cyberprzestrzeni, PWN 2015. 
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