Tantárgyi tematika és félévi követelményrendszer
BKH2201 Munkaerőpiaci ismeretek
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Tananyag
A félév követelményeinek ismertetése. Munkaerőpiaci
alapfogalmak
A munkaerőpiac szereplői, kereslet és kínálat alakulása.
Foglalkoztatottság és munkanélküliség
Statisztikai adatok elemzése, értékelése
Munkaerőpiaci trendek, esettanulmányok
1. ZH
Munkaerő-piac jogi szabályozása és finanszírozási
kérdései
Emberi erőforrás gazdálkodás célja és területei
Pályaorientáció, Karriertervezés
Írásbeli
kommunikáció
az
álláskeresésben
(önéletrajzok, levelek, europass dokumentumok)
Az önéletrajz fajtái, jellemzői, formai szabályai
Állásfeltárás módszertana, a jelentkezés, kiválasztás
folyamata, a felvételi interjú szabályai
2. ZH
Összefoglalás

A foglalkozásokon történő részvétel:
Az előadások a képzés szerves részét képezik, így az Intézmény a hallgatóktól elvárja a
részvételt az előadásokon (TVSz 8.§ 1.)
Félévi követelmény: kollokvium
Az értékelés módja, ütemezése: A félév során a 6. héten és a 13. héten zárthelyi dolgozat.
Az érdemjegy kialakításának módja:
A vizsgára bocsátás feltétele: min. 1 zárthelyi dolgozat megírása
A kollokvium típusa: írásbeli
Írásbeli vizsga anyaga: fogalmak, elméletek a féléves tematika témaköreiből
Nyíregyháza, 2021. január 22.
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Alkalmak száma

Tananyag

1.

A félév követelményeinek ismertetése. Munkaerőpiaci
alapfogalmak. A munkaerőpiac szereplői, kereslet és
kínálat
alakulása.
Foglalkoztatottság
és
munkanélküliség. Statisztikai adatok elemzése,
értékelése. Munkaerőpiaci trendek, esettanulmányok.

2.

Munkaerő-piac jogi szabályozása és finanszírozási
kérdései. Emberi erőforrás gazdálkodás célja és
területei. Pályaorientáció, Karriertervezés.
Írásbeli kommunikáció az álláskeresésben
(önéletrajzok, levelek)
Az önéletrajz fajtái, jellemzői, formai szabályai
Állásfeltárás módszertana, a jelentkezés, kiválasztás
folyamata, a felvételi interjú szabályai,

A foglalkozásokon történő részvétel:
Az előadások a képzés szerves részét képezik, így az Intézmény a hallgatóktól elvárja a
részvételt az előadásokon (TVSz 8.§ 1.)
Félévi követelmény: kollokvium
Az értékelés módja, ütemezése: A félév során egy zárthelyi dolgozat
Az érdemjegy kialakításának módja: egy zárthelyi dolgozat min. 51%-os teljesítése
A kollokvium típusa: írásbeli
Írásbeli vizsga anyaga: fogalmak, elméletek a féléves tematika témaköreiből
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