Propozycje zagadnień do egzaminu dyplomowy na studia I stopnia ORP

Pytanie
1 Scharakteryzuj główne zmiany w strukturze
zatrudnienia według sektorów
ekonomicznych w Polsce i państwach UE.
2 Jakie są cechy charakterystyczne
zatrudnienia pracowniczego (na podstawie
stosunku pracy)?
3 Wyjaśnij pojęcie administracji publicznej w
ujęciu przedmiotowym i podmiotowym,
uwzględniając dwa modele administracji
publicznej: weberowski i nowego
zarządzania publicznego
4 Wyjaśnij czym są popyt i podaż na rynku
pracy oraz scharakteryzuj rodzaje
bezrobocia z uwzględnieniem przyczyn ich
występowania
5 Omów co powinno się znaleźć w opisie
statystycznym rozkładu wybranej cechy
statystycznej w badanej populacji.
6 Wymień najważniejsze w Polsce źródła
danych o sytuacji na rynku pracy.
Scharakteryzuj metody gromadzenia tych
danych
7 Opisz system publicznych służb
zatrudnienia w Polsce
8 Czym jest konceptualizacja i
operacjonalizacja w procesie badań
empirycznych? Wyjaśnij znaczenie tych
pojęć na przykładzie badań nad wybranymi
grupami na rynku pracy
9 Jakie konsekwencje społeczne wynikają z
uelastycznienia stosunków pracy?
Scharakteryzuj pojęcia prekariatu.
10 EFS jako narzędzie polityki zatrudnienia i
rozwoju zasobów ludzkich
11 Jakie są uwarunkowania występowania
współcześnie kwestii bezrobocia w Polsce?
Diagnoza i ocena skuteczności
przeciwdziałaniu bezrobociu
12 Scharakteryzuj strukturę i organizację
polskiego systemu oświaty z
uwzględnieniem ich konsekwencji dla rynku

Przedmiot
Przemiany pracy w świecie i w Polsce
Prawo pracy
Administracja publiczna

Podstawy ekonomii

Statystyka
Specjaliści rynku pracy

Publiczne i niepubliczne podmioty rynku
pracy
Wstęp do badań społecznych

Socjologia pracy
Europejski Fundusz Społeczny w Polsce
Bezrobocie jako kwestia społeczna

Edukacja a rynek pracy
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pracy
Wyjaśnij mechanizmy kształtowania się
sytuacji równowagi na rynku pracy oraz
scharakteryzuj przypadki i konsekwencje
braku równowagi
Co to jest polityka rynku pracy – jakie są jej
cele, zadania, zakres oraz podmioty i
instrumenty oddziaływania?
Scharakteryzuj przykłady badań ilościowych
i jakościowych na tematy dotyczące pracy
w zakresie: stosunków pracy, działania
instytucji, więzi społecznych.
Młodzież jako grupa defaworyzowana na
rynku pracy. Omów uwarunkowania,
przyczyny i formy przeciwdziałania
bezrobociu młodzieży
Scharakteryzuj ubezpieczenie społeczne w
ramach systemu zabezpieczenia
społecznego
Scharakteryzuj formy współpracy
podmiotów sektora publicznego i
społecznego oraz agencji zatrudnienia w
rozwiązywaniu problemów rynku pracy
Scharakteryzuj instrumenty polityki rynku
pracy w Polsce
Przedstaw przepisy oraz praktykę
stosowania regulacji różnych formy
zatrudnienia i organizacji pracy na
podstawie stosunku pracy oraz umów
cywilnych
Scharakteryzuj główne procesy migracyjne
w Polsce i problemy migracyjne w świecie
Według jakich kryteriów można
zdefiniować podmioty ekonomii
społecznej? Zakres i znaczenie sektora
ekonomii społecznej w Polsce dla rozwoju
rynku pracy
Scharakteryzuj wybrane narzędzia
diagnostyczne wykorzystywane w pracy
doradcy zawodowego
Jakie znasz sposoby pomiaru efektywności
programów rynku pracy? Przedstaw efekty
zewnętrzne wpływające na poziom
efektywności programów rynku pracy
Formy aktywizacji zawodowej i społecznej
osób niepełnosprawnych oraz klientów
pomocy społecznej w Polsce

Ekonomia rynku pracy

Polityka rynku pracy
Metody jakościowe i ilościowe w
badaniach społecznych
Grupy defaworyzowane na rynku pracy

Zabezpieczenie społeczne
Współpraca międzysektorowa

Instrumenty rynku pracy w praktyce
Programy work-life balance

Migracje zarobkowe
Ekonomia społeczna

Doradztwo zawodowe i planowanie
kariery
Ewaluacja projektów rynku pracy

Integracja i reintegracja zawodowa

26 Publiczne i niepubliczne pośrednictwo
pracy w Polsce. Zasady świadczenia usług,
warunki efektywności, z uwzględnieniem
wykorzystania internetu
27 Scharakteryzuj podstawowe formy
prowadzenia działalności gospodarczej w
Polsce
28 Omów zasady tworzenia efektywnych
zespołów pracowniczych
29 Przedstaw rolę dialogu społecznego w
kształtowaniu stosunków pracy w Polsce
30 Scharakteryzuj główne usługi rynku pracy w
Polsce
31 Przedstaw elementy procesu zarządzania
kadrami
32 Jak można zwiększyć skuteczność
komunikacji z klientem?
33 Scharakteryzuj wybrane wskaźniki sytuacji
na rynku pracy i wskaźniki kontekstowe dla
diagnozy rynku pracy. Jak oblicza się
wartości tych wskaźników? Jak się je
interpretuje?

Pośrednictwo pracy

Prowadzenie działalności gospodarczej
Organizacja pracy i budowanie zespołu
Dialog społeczny w praktyce
Projektowanie usług rynku pracy
Zarządzanie personelem
Komunikacja interpersonalna w pracy z
klientem
Diagnoza i monitoring rynku pracy

