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Nazwa przedmiotu Rynek pracy w sektorze TSL

Jednostka prowadząca przedmiot
Nazwisko prowadzącego

KEiFPT

Nazwa kierunku

Ekonomia

Kod ECTS

14.3.E.FZ.3471

Pkt.ECTS

2

Limit osób

30

Nazwa specjalności

BRAK;

dr Joanna Fryca-Knop, prof. UG dr hab. Beata Majecka
Forma zajęć/Liczba godzin

Wykład

30

Ćwiczenia

0

Konwersatoria

0

Laboratoria komputerowe

Forma aktywności

0

Sumaryczna liczba godzin:

0

0

Lektoraty

Rok i rodzaj studiów:

3 SS1,

Semestr:

5,

Status przedmiotu:

Fakultatywny

Język wykładowy:

polski

Godziny z udziałem nauczyciela akademickiego (w tym
konsultacje, egzaminy i inne):
Godziny bez udziału nauczyciela akademickiego (samodzielna
praca studenta):

Seminaria

0

Sposób realizacji zajęć Zajęcia w sali dydaktycznej.
Metody dydaktyczne

Wykłady z prezentacjami multimedialnymi, Dyskusja na zajęciach konwersatoryjnych, Aktywność w
grupach, współpraca, Studia przypadków,
Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi

Wymagania formalne
Wymagania wstepne

Zainteresowanie i chęć poznania zagadnień z zakresu funkcjonowania rynku pracy sektora TSL
Sposób i forma zaliczenia oraz kryteria oceny

Sposób zaliczenia
Kryteria oceny

Zaliczenie na ocenę
Podstawowym kryterium zaliczenia jest przygotowanie i zgłoszenie prezentacji poświęconej rynkowi
pracy sektora TSL. Prezentacja powinna dotyczyć zachowań podmiotów z dowolnego segmentu sektora
TSL reprezentujących popytową bądź podażową stronę rynku pracy. Wymagane jest rozpoznanie
przesłanek tych zachowań oraz ich konsekwencji.
ocena bdb - wypełnienie w pełni zaleceń dotyczących: zgodności treści z tematem, aktualności
badanego zjawiska, krytycznej analizy problemu badawczego, trafności obserwacji oraz analizy,
zrozumiałego języka wypowiedzi. Ocena db - wypełnienie w stopniu dobrym ww. zaleceń, dst wypełnienie w stopniu dostatecznym ww. zaleceń, ndst - niewypełnienie zaleceń
Cele przedmiotu

Poznanie rynkowych i instytucjonalnych warunków funkcjonowania rynku pracy sektora TSL.
Poznanie specyfiki świadczenia pracy i jej kształtowania w poszczególnych segmentach sektora TSL.
Uwrażliwienie na etyczny wymiar pracy oraz nabycie umiejętności kształtowania wizerunku odpowiedzialnego pracobiorcy i
pracodawcy.
Efekty uczenia się
Wiedza

E1_W02

Student ma podstawową wiedzę o procesach, zjawiskach, podmiotach, strukturach rynku
pracy sektora TSL, a także o i cechach

E1_W03

Student ma podstawową wiedzę o relacjach między zjawiskami, podmiotami, strukturami
rynku pracy sektora TSL, zarówno w wymiarze realnym, jak i regulacyjnym

E1_W05

Student ma podstawową wiedzę o człowieku jako podmiocie tworzącym struktury
ekonomiczne będące miejscami pracy w sektorze TSL oraz ma elementarną wiedzę o
zasadach i motywach działania człowieka w tych strukturach

E1_W07

Student ma wiedzę o normach i regułach obowiązujących na rynku pracy sektora TSL
oraz ma wiedzę o rządzących nimi prawidłowościach, a także o ich źródłach, naturze,
zmianach i sposobach działania
Weryfikacja efektów uczenia się - Wiedza

Efekty
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E1_W02

X

E1_W03

X

E1_W05

X

E1_W07

X

Umiejętności

E1_U01

Student potrafi, w oparciu o dyscyplinę naukową ekonomia, prawidłowo obserwować i
interpretować zjawiska oraz procesy ekonomiczne zachodzące na rynku pracy sektora
TSL posługując się podstawową terminologią ekonomiczną

E1_U06

Student wykorzystuje zdobytą wiedzę ekonomiczną w rozstrzyganiu dylematów pracy
zawodowej w sektorze TSL

E1_U08

Student posiada umiejętność obserwacji, rozumienia i analizowania zjawisk oraz
procesów zachodzących na rynku pracy sektora TSL za pomocą ekonomicznych metod
naukowych

E1_U10

Student posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych dotyczących zachowań
podmiotów rynku pracy sektora TSL z wykorzystaniem zasad gromadzenia różnych źródeł
danych, ich opisu i interpretacji oraz wnioskowania
Weryfikacja efektów uczenia się - Umiejętności

Efekty

E1_U01

X

E1_U06

X

E1_U08

X

E1_U10

X

Kompetencje

E1_K02

Student potrafi współdziałać i pracować w grupie

E1_K04

Student prawidłowo identyfikuje, diagnozuje i rozstrzyga dylematy oraz różne warianty
rozwiązań związane z wykonywaniem zawodu ekonomisty w sektorze TSL

E1_K08

Student cechuje się wartościami osobistymi związanymi z kierowaniem się w życiu
zawodowym zasadami etyki i społecznej odpowiedzialności
Weryfikacja efektów uczenia się - Kompetencje

Efekty

E1_K02

X

E1_K04

X

E1_K08

X
Treści programowe

Znaczenie pracy w świadczeniu usług transportowych, spedycyjnych i logistycznych
Jak cenna jest praca i dla kogo? Rzecz o wartościach
Niezrównoważony rynek pracy sektora TSL
Charakter pracy w sektorze TSL - między wymaganiami a oczekiwaniami
Specyfika zatrudnienia w transporcie drogowym
Specyfika zatrudnienia w zbiorowym transporcie publicznym
Specyfika zatrudnienia w transporcie kolejowym
Specyfika zatrudnienia w transporcie lotniczymi
Specyfika zatrudnienia w transporcie morskim
Specyfika zatrudnienia w transporcie wodnym śródlądowym
Specyfika zatrudnienia w spedycji
Specyfika zatrudnienia w logistyce
Jak być konkurencyjnym na rynku pracy sektora TSL?
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Jak skutecznie kształtować zatrudnienie w sektorze TSL?
Odpowiedzialność dotyczy każdego - etyczny wymiar świadczenia pracy i kształtowania zatrudnienia w sektorze TSL
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Kontakt
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