
OPIS PRZEDMIOTU / MODUŁU KSZTAŁCENIA – SYLABUS

1 Nazwa przedmiotu/modułu w języku polskim: Stosunki przemysłowe

2 Nazwa przedmiotu/modułu w języku angielskim: Industrial Relations

3
Jednostka prowadząca przedmiot: Instytut Nauk Ekonomicznych, Zakład Polityki
Gospodarczej

4 Kod przedmiotu/modułu:

5 Rodzaj przedmiotu/modułu: do wyboru - Ekonomia menedżerska

6 Kierunek studiów: Stacjonarne Studia Ekonomii

7 Poziom studiów: studia II stopnia

8 Rok studiów: II

9 Semestr: trzeci

10 Forma zajęć i liczba godzin:  wykład 15 h

11
Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy osoby prowadzącej zajęcia
dr Gabriela Przesławska - adiunkt

12

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych
dla przedmiotu/modułu oraz zrealizowanych przedmiotów:
    brak

13

Cele przedmiotu:
Wiedza na temat stosunków przemysłowych w Polsce i na świecie oraz ich
znaczenia dla realizacji globalnych wyzwań cywilizacyjnych, tj. głównie  wzrostu
konkurencyjności firmy i gospodarki.

14 Zakładane efekty kształcenia:

Wiedza
E1- WO1- ma rozszerzoną wiedzę na temat rozwoju
nauki ekonomii i nauk pokrewnych oraz zależności
między nimi i innymi naukami oraz praktyką
gospodarczą
E1_WO2 - zna i rozumie podstawowe problemy  na
rynku pracy w globalnej gospodarce

E1 WO3 - ma pogłębioną wiedzę na temat zasad oraz
praktyk dotyczących relacji między pracodawcami i
pracobiorcami reprezentowanymi przez właściwe
 organizacje (w Polsce i innych krajach)

E1_WO1, E1_WO4,
E1_WO7

E1_WO1, E1_WO4,
E1_WO7



E1_WO4- ma pogłębioną wiedzę na temat
funkcjonowania i zarządzania przedsiębiorstwem na
rynku krajowym, regionalnym, zintegrowanym i
globalnym

E_WO5-  zna i rozumie znaczenie przedsiębiorczości
oraz roli przedsiębiorcy w kreowaniu wzrostu
gospodarczego
E1_WO7- ma znajomość ogólnych zasad tworzenia i
rozwoju indywidualnych przedsiębiorstw,
wykorzystując wiedzę z zakresu prawa, ekonomii,
finansów i zarządzania

E1_WO1, E1_WO4,
E1_WO7

Umiejętności
E1_UO1- umie wyodrębnić kryteria i cechy modeli
stosunków przemysłowych w gospodarce rynkowej

E1_UO3, E1_UO6

E1- UO2- umie wyodrębnić i ocenić krajowe
rozwiązania w zakresie  stosunków przemysłowych w
realizacji globalnych wyzwań, tj. wzrostu
międzynarodowej konkurencyjności

E1_UO3, E1_UO6

E1_UO3- rozumie i analizuje zjawiska i procesy
zachodzące w gospodarce krajowej i międzynarodowej ,
potrafi sformułować własne opinie na ich temat, stawiać
proste hipotezy badawcze i je weryfikować
E1_UO4- posiada umiejętność samodzielnego
proponowania optymalnego modelu funkcjonowania i
zarządzania przedsiębiorstwem
E1_UO5- ma umiejętność  pozyskiwania i
wykorzystywania informacji z literatury, baz danych
oraz innych źródeł dotyczących efektywnych strategii
zarządzania firmą, jak i szeroko pojętej problematyki
rynku pracy
E1_UO6- posiada pogłębioną umiejętność tworzenia
różnych prac pisemnych w języku polskim i obcym
(kongresowym) z zakresu ekonomii lub dyscyplin
pokrewnych oraz przygotowania prezentacji
multimedialnej

U1_UO4

E1_UO3, E1_UO4, E1_UO6

Kompetencje społeczne
E1_KO1- potrafi wykorzystać wiedzę dotyczącą
globalnych uwarunkowań na rynku pracy w praktyce
kształtowania własnej kariery zawodowej oraz  w
relacjach społecznych

E1_KO2, E1_KO3

E1_KO2- potrafi efektywnie współdziałać i pracować w
grupie, przyjmując w niej różne role

E1_KO3

E1_ KO3- potrafi wykorzystać wiedzę do
odpowiedniego określenia priorytetów, służących
realizacji określonych przez  siebie lub innych zadań,

E1_KO2



przy pełnej świadomości przestrzegania regulacji
prawnych i standardów etycznych
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Treści programowe:

Modele stosunków przemysłowych (model liberalny, kontynentalny, skandynawski,
azjatycki)
Wpływ rynku i państwa na kształt stosunków przemysłowych.
Dialog społeczny w prawie i praktyce Unii Europejskiej.
Stosunki przemysłowe w Polsce w okresie transformacji systemowej.
Uwarunkowania globalne a reformy rynku pracy.
Pomiar i znaczenie międzynarodowej konkurencyjności kraju w zakresie stosunków
przemysłowych.
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Zalecana literatura (podręczniki)
Literatura podstawowa:
J.W. Bossak, Systemy gospodarcze a globalna konkurencja, Szkoła Główna Handlowa,
Warszawa 2006
J.Gazon, Ani bezrobocie ani opieka społeczna, PWN Warszawa 2008
Literatura uzupełniająca:
1.Dialog. Pismo dialogu społecznego -  wydawane na zlecenie Ministerstwa Pracy i
Polityki Społecznej ( z l.2012- 2014)
2.World Economic Forum. Ranking międzynarodowej konkurencyjności krajów w
zakresie stosunków przemysłowych.
Akty Prawne:
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Forma zaliczenia poszczególnych komponentów przedmiotu/modułu, sposób
sprawdzenia osiągnięcia zamierzonych efektów kształcenia:
wykład: : sprawdzanie wiedzy z wykładu  w toku tematycznych debat i poprzez treść
przygotowanych  prezentacji
seminarium:
laboratorium:
konwersatorium: przygotowanie tematycznych  esejów i prezentacji
inne:

18 Język wykładowy:
Polski

19 Obciążenie pracą studenta
Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin na

zrealizowanie aktywności
Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem:
- wykład:
- ćwiczenia:
- laboratorium:
- inne:

15 h

Praca własna studenta np.:
- przygotowanie do zajęć:
- opracowanie wyników:
- czytanie wskazanej literatury:
- napisanie raportu z zajęć:
- przygotowanie do egzaminu:

15
15
20
10

Suma godzin 75



Liczba punktów ECTS       3pkt.


