
AKADEMIA WSB 

WZ CIESZYN 

Kierunek studiów: ZARZĄDZANIE 

Przedmiot: Formy nawiązywania stosunku pracy 

Profil kształcenia: PRAKTYCZNY 

Poziom kształcenia: studia II stopnia 

Liczba godzin w 

semestrze 

1 2 

I II III IV 

Studia stacjonarne 

(w/ćw/lab/pr/e) 
  26ćw  

Studia niestacjonarne 

(w/ćw/lab/pr/e) 
  12ćw  

WYKŁADOWCA 

 

 

FORMA ZAJĘĆ 

 

Ćwiczenia 

CELE PRZEDMIOTU 

 

Zapoznanie słuchaczy z przepisami kodeksu pracy oraz przepisami innych ustaw i aktów 

wykonawczych z zakresu indywidualnego prawa pracy. 

Odniesienie do efektów uczenia się Opis efektów uczenia się Sposób weryfikacji 

efektu uczenia się Efekt kierunkowy PRK 

WIEDZA 

Z2_W14 P7U_WK 

 

Zna obowiązujące przepisy prawa pracy w zakresie 

nawiązywania stosunku pracy 

test wiedzy 

Z2_W14 

Z2_W10 

P7U_WK 

P7U_WG 

 

Zna rodzaje umów o pracę oraz inne formy zatrudnienia test wiedzy 

Z2_W14 

Z2_W10 

P7U_WK 

P7U_WG 

 

Zna obowiązki pracodawcy związane z zatrudnieniem 

pracownika 

test wiedzy 

UMIEJĘTNOŚCI 

Z2_U04 

 

Z2_U05 

 

P7S_UW 

P7S_UO 

P7S_UW 

 

Potrafi prawidłowo nawiązać stosunek pracy aktywny udział w 

dyskusji, analiza case 

study 

Z2_U04 

 

Z2_U05 

 

P7S_UW 

P7S_UO 

P7S_UW 

 

Umie zastosować w praktyce wiedzę z zakresu 

nawiązywania stosunku pracy 

 

aktywny udział w 

dyskusji, analiza case 

study 

Z2_U04 

 

Z2_U05 

 

P7S_UW 

P7S_UO 

P7S_UW 

 

Potrafi wybrać optymalną formę zatrudnienia pracownika aktywny udział w 

dyskusji, analiza case 

study 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

Z2_K03 P7S_KR 

 

Jest świadom konieczności etycznego i profesjonalnego 

działania pracowników działu kadr w przedsiębiorstwie 

obserwacja i ocena 

umiejętności pracy w 

grupie i udziału w 

dyskusjach 



 

Nakład pracy studenta  (w godzinach dydaktycznych 1h dyd.=45 minut)**  

 

Stacjonarne 

udział w wykładach =  

udział w ćwiczeniach = 26 

przygotowanie do ćwiczeń = 8 

przygotowanie do wykładu =  

przygotowanie do zaliczenia/egzaminu = 12 

realizacja zadań projektowych = 

e-learning = 

zaliczenie/egzamin = 2 

inne  (konsultacje) = 2 

RAZEM: 50 

Liczba punktów  ECTS: 2 

w tym w ramach zajęć kształtujących umiejętności 

praktyczne: 2 

Niestacjonarne 

udział w wykładach =  

udział w ćwiczeniach = 12 

przygotowanie do ćwiczeń = 16 

przygotowanie do wykładu =  

przygotowanie do zaliczenia/egzaminu = 18 

realizacja zadań projektowych = 

e-learning = 

zaliczenie/egzamin = 2 

inne  (konsultacje) = 2 

RAZEM: 50 

Liczba punktów  ECTS: 2 

w tym w ramach zajęć kształtujących umiejętności 

praktyczne: 2 

WARUNKI WSTĘPNE 

 

Brak 

TREŚCI PRZEDMIOTU 

 

Treści realizowane w formie bezpośredniej:  

• Podstawy prawne świadczenia pracy, 

• Podstawy nawiązania stosunku pracy, 

• Umowa o pracę i jej rodzaje, 

• Składniki umowy o pracę, 

• Umowa cywilnoprawna a umowa o pracę, 

• Umowy na czas określony wg ustawy antykryzysowej, 

• Prowadzenie dokumentacji ze stosunku pracy, 

• Dane, których wolno żądać od pracownika oraz od osoby ubiegającej się o zatrudnienie, 

• Badania lekarskie osób prowadzących samochód, 

• Skutki prawne wysłania pracownika na badania, które nie mają podstaw prawnych; 

• Procedura odwołania od zaświadczenia lekarskiego, 

• Badania lekarskie i szkolenia bhp. 
 

Treści realizowane w formie e-learning: Nie dotyczy 

LITERATURA  

OBOWIĄZKOWA 

 

• Ludwik Florek,  Prawo pracy,  Wyd. CH Beck  2020. 

• KODEKS PRACY - stan prawny na 1.01.2020 C.H.Beck 2020. 

• Kodeks pracy 2020 : praktyczny komentarz z przykładami, praca zbiorowa, Infor 2020. 

• Zatrudnianie i zwalnianie pracowników : obowiązki pracodawców, opracowanie zbiorowe, 
INFOR 2020. 

LITERATURA  

UZUPEŁNIAJĄCA  

• Tomaszewska E., Zatrudnianie pracowników, CEDEWU 2017. 

• Jacewicz A., Małkowska D., Kadry i płace 2020 : obowiązki pracodawców, rozliczanie świadczeń 
pracowniczych, dokumentacja kadrowa, podatkowa i ZUS, ODDK Ośrodek Doradztwa i 
Doskonalenia 2020.  

 

METODY NAUCZANIA 

 

W formie bezpośredniej: 

• ćwiczenia,  

• case study 
 

W formie e-learning: Nie dotyczy 

POMOCE NAUKOWE Prezentacja multimedialna 

https://livro.pl/autor/510284/Opracowanie+zbiorowe.html
https://allegro.pl/kategoria/prawo-administracja-prawo-pracy-90391?wydawnictwo=ODDK%20O%C5%9Brodek%20Doradztwa%20i%20Doskonalenia%20Kadr
https://allegro.pl/kategoria/prawo-administracja-prawo-pracy-90391?wydawnictwo=ODDK%20O%C5%9Brodek%20Doradztwa%20i%20Doskonalenia%20Kadr


 

PROJEKT 

(o ile jest realizowany 

w ramach modułu 

zajęć) 

Przygotowanie projektu nt. nietypowych form zatrudnienia (praca tymczasowa; telepraca). 

 

FORMA  I WARUNKI 

ZALICZENIA  

Test wiedzy 

 

 


