Specjaliści rynku pracy 2019/2020 - przykładowe tematy prac semestralnych (semestr I)
1. Społeczna odpowiedzialnośd biznesu - istota, przykłady, wnioski
2. Społeczna odpowiedzialnośd biznesu w praktyce na przykładzie wybranej firmy
3. Społeczna odpowiedzialnośd biznesu w świetle wyników badao
4. Społeczna odpowiedzialnośd biznesu a public relations
5. Metody i techniki rekrutacji i selekcji pracowników
6. Zasady dotyczące formułowania pytao podczas rozmowy rekrutacyjnej
7. Assessment Center jako metoda selekcji
8. Rekrutacja poprzez portale społecznościowe - zasady i metody
9. Wybrana technika rekrutacji pracowników - szczegółowe omówienie
10. Wybrana technika selekcji pracowników - szczegółowe omówienie
11. Wpływ kultury organizacyjnej na zarządzanie zasobami ludzkimi w firmie
12. Metody motywowania w firmie
13. Metody warsztatowe i interaktywne w szkoleniach
14. Wybrana technika (metoda) szkoleniowa - szczegółowe omówienie
15. Istota i metody ewaluacji szkoleo
16. Storytelling w szkoleniach
17. Zasady przygotowania prezentacji szkoleniowej
18. Diagnozowanie potrzeb szkoleniowych i planowanie szkolenia
19. Zasady uczenia się dorosłych
20. Specyfika szkoleo internetowych

UWAGA! Są to jedynie tematy przykładowe. Można również zaproponowad własny temat pracy.
Wymogi dotyczące pracy semestralnej
 w pracy należy wykorzystad co najmniej trzy źródła (mogą to byd książki, rozdziały
w książkach, artykuły w czasopismach, Internecie itp.);
 przy powoływaniu się na źródła (a szczególnie przy cytowaniu) należy stosowad przypisy
dolne wraz ze wskazaniem autora, tytułu, wydawnictwa, roku wydania oraz numeru strony
przywoływanego źródła;
 praca powinna mied wprowadzenie, rozwinięcie i zakooczenie (podsumowanie i wnioski);
 we wprowadzeniu należy szczegółowo omówid zawód rynku pracy lub obszar specjalistyczny,
którego dotyczy praca;
 w rozwinięciu należy konkretnie odnieśd się do szczegółowego tematu pracy, rozwijając
najważniejsze wątki, wskazując na główne problemy/zagadnienia, podając przykłady itp.;
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 w zakooczeniu należy sformułowad najważniejsze ustalenia, zaprezentowad wnioski
z przeprowadzonej analizy i podzielid się własnymi spostrzeżeniami dotyczącymi tematu
pracy;
 praca powinna zostad podzielona na podrozdziały (śródtytuły);
 praca powinna byd podzielona na akapity;
 na koocu pracy powinna byd zamieszczona bibliografia (wykorzystane źródła);
 praca powinna liczyd 6-8 stron (Times New Roman, 12 pkt, odstęp 1,5);
 jeden temat może byd wybrany przez maksymalnie 2 osoby, przy czym każda z tych osób
pisze samodzielną niezależną pracę na ten temat;

TERMIN
 pracę należy złożyd w wersji wydrukowanej na zajęciach 17 stycznia 2019 r., a także przesład
we wspomnianym terminie w wersji elektronicznej na adres l.lotocki@uw.edu.pl (plik należy
zatytułowad swoim nazwiskiem oraz dopiskiem SRP, np. Iksioski_SRP).
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