SYLABUS
Nazwa programu kształcenia:

Wypełnia Zespół Kierunku

WNEiZ-nE-dE-III-S-18/19Z
Nazwa przedmiotu:

Kod przedmiotu:

aspekty globalizacji w gospodarce światowej
(ZAJĘCIA OBLIGATORYJNE)

14.3WWIIIJ2890_10

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Zakład Handlu Zagranicznego
Forma studiów:

Dziedzina nauki / dziedzina sztuki

Dyscyplina naukowa / dyscyplina artystyczna

III stopnia, stacjonarne

dziedzina nauk ekonomicznych

ekonomia

Status przedmiotu / modułu:

Język przedmiotu / modułu:

obowiązkowy

semestr: 5 - język polski

Rok

Semestr

Forma zajęć

Liczba godzin

Forma zaliczenia

ECTS

3

5

wykład

8

ZO

1

Razem

8

Koordynator
przedmiotu / modułu:

prof. dr hab. JERZY DUDZIŃSKI

Prowadzący zajęcia:

prof. dr hab. JERZY DUDZIŃSKI

Cele przedmiotu /
modułu:
Wymagania wstępne:

1

Zapoznanie doktorantów z tendencjami i prawidłowościami rozwoju gospodarki światowej i handlu
międzynarodowego, ze szczególnym uwzględnieniem nowych zjawisk nierozpoznanych jeszcze w pełni w
sferze teorii ekonomii i międzynarodowych stosunków ekonomicznych
Znajomość problematyki makroekonomicznej na poziomie II stopnia studiów
EFEKTY KSZTAŁCENIA

Po zaliczeniu przedmiotu / modułu doktorant potrafi:
Ktegoria

wiedza

Lp

1

Odniesienie do efektów
dla programu

KOD

Opis efektu

EP3

Doktorant identyfikuje procesy zachodzące we współczesnej
gospodarce światowej związane z procesem jej globalizacji.
Doktorant rozpoznaje skutki oddziaływania nowych zjawisk na
sferę realną współczesnej gospodarki, a także w sferze sektora
finansowego

SD_W05

Doktorant przewiduje praktyczne skutki prowadzenia określonej
polityki handlowej i kursowej na szczeblu makro i
mikroekonomicznym.
Doktorant pozyskuje i interpretuje dane statystyczne oraz
wskaźniki ekonomiczne dotyczące współczesnej gospodarki
światowej w warunkach jej globalizacji. Doktorant analizuje
zjawiska zachodzące w gospodarce światowej i ocenia ich
wpływ na sytuację gospodarczą Polski w globalizującej się
gospodarce światowej

SD_U01
SD_U02

umiejętności

1

EP1

kompetencje społeczne

1

EP2

Doktorant uzupełnia i doskonali nabytą wiedzę i umiejętności

TREŚCI PROGRAMOWE

SD_K08

Semestr

Liczba godzin

Forma zajęć: wykład
1. Globalizacja współczesnej gospodarki – pojęcie, cechy, formy, przyczyny, stymulatory i skutki

5

1

5

2

5

2

4. Mechanizm cenowo-kursowy w globalizującej się gospodarce: skutki i perspektywy dla Polski

5

2

5. Specyfika globalizacji w II dekadzie XXI wieku

5

1

2. Globalizacja a finansyzacja współczesnej gospodarki. Sektor finansowy a realny w świetle
procesu globalizacji. Przyczyny, przejawy, skutki
3. Ruch cen w handlu międzynarodowym (kierunki i mechanizmy) w świetle procesu globalizacji.
Ceny towarów a ceny aktywów finansowych

Metody kształcenia

Wykłady z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych.
Dyskusje z doktorantami nad wybranymi problemami

1/2

Nr efektu kształcenia
z sylabusa

Metody weryfikacji
efektów kształcenia
KOLOKWIUM

EP1,EP2,EP3

Zaliczenie ustne w formie dyskusji na określony temat.
Warunkiem zaliczenia jest prawidłowe wykorzystanie wiedzy z wykładów oraz literatury do identyfikacji i krytycznej
analizy procesów globalizacji w gospodarce światowej, samodzielne formułowanie wniosków na temat ich przyczyn i
implikacji
Forma i warunki zaliczenia

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu
Ocena dostateczna - doktorant identyfikuje procesy zachodzące we współczesnej gospodarki światowej związane z
globalizacją, interpretuje wskaźniki ekonomiczne dotyczące gospodarki w warunkach jej globalizacji
Ocena dobra - doktorant rozpoznaje skutki globalizacji w sferze realnej i w sferze sektora finansowego
Ocena bardzo dobra - doktorant analizuje zjawisko globalizacji i ocenia jego wpływ na sytuacje gospodarczą Polski

A. Zielińska-Głębocka (2012): Współczesna gospodarka światowa, Wolters Kluwer Business, Warszawa
J. Dudziński (2010): Kurs walutowy w handlu zagranicznym, [w:] Podstawy handlu zagranicznego, Difin, Warszawa
Literatura podstawowa

J. Dudziński (2011): The Current Economic Paradigm in the Light of Financialisation,Folia Oeconomica Stetinensia
2011, nr 10 (18), Uniwersytet Szczeciński, Szczecin
J. Rymarczyk (2013): Biznes międzynarodowy, PWE, Warszawa
R. Płokarz (2013): Globalne rynki finansowe. Praktyka funkcjonowania, PWN, Warszawa
E. Molendowski, A Mroczek, red. (2015): Globalizacja i regionalizacja we współczenym świecie, Oficyna Wydawnicza
SGH, Warszawa

Literatura uzupełniająca

MFW, WTO, UNCTAD : Publikacje statystyczne, raporty, bazy danych, MFW, WTO, UNCTAD
W. Potocki (2015): Ropa naftowa a wzrost gospodarczy. Teoria i praktyka, POLTEX, Warszawa

NAKŁAD PRACY DOKTORANTA
Liczba godzin
Zajęcia dydaktyczne

8

Udział w egzaminie/zaliczeniu

2

Przygotowanie się do zajęć

0

Studiowanie literatury

8

Udział w konsultacjach

2

Przygotowanie projektu / eseju / itp.

0

Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

5

Inne

0

ŁĄCZNY nakład pracy doktoranta w godz.

25

Liczba punktów ECTS

1

2/2

SYLABUS
Nazwa programu kształcenia:

Wypełnia Zespół Kierunku

WNEiZ-nE-dE-III-S-18/19Z
Nazwa przedmiotu:

Kod przedmiotu:

business English
(ZAJĘCIA OBLIGATORYJNE)

14.3WWIIIJ2399_16

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Zespół Języka Angielskiego
Forma studiów:

Dziedzina nauki / dziedzina sztuki

Dyscyplina naukowa / dyscyplina artystyczna

III stopnia, stacjonarne

dziedzina nauk ekonomicznych

ekonomia

Status przedmiotu / modułu:

Język przedmiotu / modułu:

obowiązkowy

semestr: 7 - język angielski (100%)

Rok

Semestr

Forma zajęć

Liczba godzin

Forma zaliczenia

ECTS

4

7

konwersatorium

12

ZO

1

Razem

12

Koordynator
przedmiotu / modułu:

mgr MAGDALENA CYPRYJAŃSKA

Prowadzący zajęcia:

mgr MAGDALENA CYPRYJAŃSKA

Cele przedmiotu /
modułu:
Wymagania wstępne:

1

Doskonalenie sprawności językowych w zakresie języka specjalistycznego i doprowadzenie doktorantów
do
poziomu B2+ - C1
Znajomość j. angielskiego na poziomie B2+.
EFEKTY KSZTAŁCENIA

Po zaliczeniu przedmiotu / modułu doktorant potrafi:
Ktegoria

wiedza

Odniesienie do efektów
dla programu

Lp

KOD

1

EP1

2

EP2

zna podstawowe i zaawansowane konstrukcje leksykalne i
frazeologiczne

SD_W03

3

EP3

zna podstawowe i zaawansowane słownictwo businessowe

SD_W03

4

EP4

zna zasady redagowania CV i listu motywacyjnego, listu
nieformalnego i formalnego, artykułu naukowego,
sprawozdania, raportu

SD_W03

1

EP5

rozumie dłuższe wypowiedzi pisemne i ustne, np. teksty z
literatury fachowej, wykłady i prezentacje

SD_U05

2

EP6

spontanicznie i płynnie porozumiewa się używając słownictwa
fachowego

SD_U01
SD_U02
SD_U04
SD_U05

3

EP7

potrafi stawiać hipotezy, udzielać rekomendacji, interpretować
uzyskane wiadomości oraz argumentować w mowie oraz w
piśmie

SD_U02
SD_U03
SD_U05

4

EP8

potrafi przejrzyście sformułować wyniki własnych badań
naukowych w mowie i w piśmie

SD_U04

5

EP9

inicjuje debaty i potrafi je prowadzić

SD_U04

1

EP10

ma świadomość, że nauka języka obcego jest procesem LLL
(life-long learning)

SD_K08

kreatywnie współpracuje w grupie

SD_K01
SD_K02
SD_K03
SD_K05

umiejętności

Opis efektu
zna podstawowe i zaawansowane konstrukcje gramatyczne

SD_W03

kompetencje społeczne

2

EP11

TREŚCI PROGRAMOWE

Semestr

Liczba godzin

Forma zajęć: konwersatorium
1. Zajęcia związane z materiałem leksykalno-gramatycznym wynikającym z celów nauczania na
poziomie B2+ - C1.

7

8

1/2

2. Zajęcia poświęcone na powtórzenie przerobionego materiału i kolokwia.
Metody kształcenia

7

4

Konwersacje, Prezentacje
Nr efektu kształcenia
z sylabusa

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

SPRAWDZIAN

EP1,EP2,EP3,EP4

PREZENTACJA

EP6,EP7,EP8

zaliczenie na ocenę
Forma i warunki zaliczenia Zasady wyliczania oceny z przedmiotu
średnia wyliczona z ocen ze sprawdzianu i z prezentacji

Literatura podstawowa

wg wyboru lektora :

Literatura uzupełniająca

wg wyboru lektora :

NAKŁAD PRACY DOKTORANTA
Liczba godzin
Zajęcia dydaktyczne

12

Udział w egzaminie/zaliczeniu

2

Przygotowanie się do zajęć

2

Studiowanie literatury

3

Udział w konsultacjach

2

Przygotowanie projektu / eseju / itp.

2

Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

2

Inne

0

ŁĄCZNY nakład pracy doktoranta w godz.

25

Liczba punktów ECTS

1

2/2

SYLABUS
Nazwa programu kształcenia:

WNEiZ-nE-dE-III-S-18/19Z
Moduł:

Wypełnia Zespół Kierunku

Wykład do wyboru [moduł]
Nazwa przedmiotu:

Kod przedmiotu:

dobre praktyki i kompetencje w dydaktyce i nauce
(ZAJĘCIA FAKULTATYWNE ROZWIJAJĄCE UMIEJĘTNOŚCI DYDAKTYCZNE)

14.3WWIIIJ2935_3

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim
Forma studiów:

Dziedzina nauki / dziedzina sztuki

Dyscyplina naukowa / dyscyplina artystyczna

III stopnia, stacjonarne

dziedzina nauk ekonomicznych

ekonomia

Status przedmiotu / modułu:

Język przedmiotu / modułu:

fakultatywny

semestr: 4 - język polski

Rok

Semestr

Forma zajęć

Liczba godzin

Forma zaliczenia

ECTS

2

4

wykład

20

ZO

2

Razem

20

Koordynator
przedmiotu / modułu:

dr hab. KATARZYNA WŁODARCZYK

Prowadzący zajęcia:

dr hab. KATARZYNA WŁODARCZYK

Cele przedmiotu /
modułu:

Wymagania wstępne:

2

Przedstawienie wiedzy o zaawansowanych zagadnieniach z dobrych praktyk w nauce i badaniach
naukowych, a tym samym przybliżenie zasad i wartości rządzących sposobem działania jednostki, grupy
(zespołu) i organizacji w procesie nauki.
Doktorant zna procedurę badań naukowych, planowania i przygotowania badania naukowego oraz
rozróżnia podstawowe kategorie ekonomiczne, potrafi interpretować uzyskane wyniki, będące
przedmiotem ekonomicznych badań naukowych oraz pracować w grupie i zna zasady kształcenia
ustawicznego.
EFEKTY KSZTAŁCENIA

Po zaliczeniu przedmiotu / modułu doktorant potrafi:
Ktegoria

wiedza

umiejętności

Lp

1

1

KOD

EP1

EP2

Opis efektu
Doktorant ma pogłębioną wiedzę, kluczową dla przygotowania i
realizowania badań naukowych;zna metodologie stosowana w
badaniach naukowych oraz rozumie znaczenie paradygmatów w
nauce, ma pogłębioną wiedzę na temat metodologii badań
naukowych w zakresie nauk społecznych i rozumie specyfikę
paradygmatów w nauce; ma pogłębioną wiedze o normach życia
społecznego i gospodarczego oraz zna zasady i procedury
planowania, realizowania, kontrolowania postępowania
badawczego w naukach ekonomicznych;zna etyczne zasady
postępowania badawczego w naukach ekonomicznych i potrafi
je odnieść do rzeczywistości, a ponadto zna zasady etyczne
oraz prawo autorskie i wiadomości te potrafi odnieść do działań
jednostki, grupy i organizacji w procesie nauki; zna dobre
praktyki w nauce oraz prawo autorskie.

Doktorant potrafi zdobywać samodzielnie, jak i poprzez pracę
zespołową informacje niezbędne do realizowania projektu
badawczego; potrafi indywidualnie i w zespole etycznie
pozyskiwać informacje związane z działalnością naukowa, jest
kreatywny i ma pomysły, które pozwalają mu na zaplanowanie i
zorganizowanie indywidualnego i grupowego projektu
badawczego; potrafi dostrzegać i interpretować kategorie
etyczne w języku
polskim i w językach obcych, wie, jak prowadzić dokumentację
przedstawiającą wyniki uzyskane podczas realizowania projektu
badawczego; potrafi zaplanować i przeprowadzić własny projekt
badawczy zgodnie z obowiązującymi normami etycznymi oraz
potrafi indywidualnie i w zespole udokumentować wyniki prac i

Odniesienie do efektów
dla programu

SD_W02
SD_W04
SD_W06
SD_W07
SD_W10

SD_U01
SD_U02
SD_U03
SD_U04
SD_U05

1/3

1

umiejętności

1

kompetencje społeczne

EP2

EP3

SD_U01
SD_U02
SD_U03
SD_U04
SD_U05

analiz badawczych na temat etyki i odpowiednio je
argumentować.
Doktorant jest gotów być uczestnikiem zespołu badawczego,
zarówno w kwestiach badawczych, jak i organizacyjnych; jest
świadomy ważności zachowań profesjonalnych, przestrzegania
zasad etyki zawodowej, dobrych obyczajów w nauce i
poszanowania własności intelektualnej, przestrzega zasady
etyki zawodowej, dobrych obyczajów w nauce i poszanowania
własności intelektualnej; zachowaniem zasad etycznych i reguł
współżycia społecznego aktywnie poszukuje środków na
badania; jest gotów aktualizować swoje umiejętności i wiedzę
na temat prowadzenia badań naukowych; ma opanowane
zasady etyki społecznej i przestrzega ich w pracy naukowej,
dydaktycznej i zawodowej.

TREŚCI PROGRAMOWE

SD_K01
SD_K04
SD_K06
SD_K07
SD_K08

Semestr

Liczba godzin

Forma zajęć: wykład
1. Studiowanie jako droga wysokich kompetencji

4

2

2. Uczelnia warsztatem pracy twórczej. Wiedza produktem studiów.

4

2

3. Uniwersalne zasady etyczne w badaniach naukowych.

4

3

4. Metodyka i wymagania pracy naukowej.

4

4

5. Rzetelność/nierzetelność badan naukowych. Najczęściej popełniane błędy w pracy naukowej.

4

1

6. Prawa autorskie i własność intelektualna w badaniach naukowych.

4

1

7. Funkcje uczelni wyższej.

4

2

8. Błędy w pracy naukowej.

4

2

9. Europejska Karta Naukowca i Kodeks Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych.

4

1

10. Dobre praktyki w badaniach naukowych.

4

2

Metody kształcenia

Wykład, studium przypadków, prezentacje multimedialne, dyskusja.
Nr efektu kształcenia
z sylabusa

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

PREZENTACJA

EP1,EP2,EP3

PROJEKT
EP1,EP2,EP3
- doktoranci oceniani są na podstawie projektu tworzonego indywidualnie lub w formie pracy grupowej (wówczas ze
wskazaną swoją częścią), który weryfikuje osiągnięcie efektów kształcenia w zakresie umiejętności oraz efektu w
zakresie kompetencji społecznych,
- doktorant otrzymuje ocenę dostateczną, gdy przygotuje opracowanie z zadanego tematu, zawierające 60%
przedstawionych przez prowadzącego zajęcia wymagań w zakresie projektu.
Ocena z przedmiotu jest równa ocenie uzyskanej z zaliczenia.
Forma i warunki zaliczenia

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu
- doktoranci oceniani są na podstawie projektu tworzonego indywidualnie lub w formie pracy grupowej (wówczas ze
wskazaną swoją częścią), który weryfikuje osiągnięcie efektów kształcenia w zakresie umiejętności oraz efektu w
zakresie kompetencji społecznych,
- doktorant otrzymuje ocenę dostateczną, gdy przygotuje opracowanie z zadanego tematu, zawierające 60%
przedstawionych przez prowadzącego zajęcia wymagań w zakresie projektu.
Ocena z przedmiotu jest równa ocenie uzyskanej z zaliczenia.

2/3

A. Jeruszka (2016): Kompetencje. Aspekty teoretyczne i praktyczne, Difin, Warszawa
A. Sajdak (2015): Przygotowanie nauczycieli akademickich do prowadzenia zajęć dydaktycznych - możliwości
wsparcia i przykłady dobrych praktyk, Studia Oeconomica Posnanensia, vol. 3, nr 5, Poznań
K. Czekaj -Kotynia (2013): Nowoczesne metody dydaktyczne w procesie kształcenia, Łódź
Literatura podstawowa

M. Heller (2009): Jak być uczonym?, Wyd. Znak, Kraków
(2001): Dobre obyczaje w nauce. Zbiór zasad i wytycznych, PAN, Komitet Etyki w Nauce, Warszawa
(2006): Europejska Karta Naukowca i Kodeks Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych, Komisja
Europejska, Bruksela
(2012): Kodeks etyki pracownika naukowego, PAN, Warszawa
G.A. Churchill (2002): Badania marketingowe. Podstawy metodologiczne, PWN, Warszawa

Literatura uzupełniająca

J. Polańska (2002): Sztuka dobrego studiowania, MWSE w Tarnowie, Tarnów
Jankowska - Polańska : Opis i ocena pracy dydaktycznej profesora uczelni akademickiej

NAKŁAD PRACY DOKTORANTA
Liczba godzin
Zajęcia dydaktyczne

20

Udział w egzaminie/zaliczeniu

2

Przygotowanie się do zajęć

0

Studiowanie literatury

20

Udział w konsultacjach

1

Przygotowanie projektu / eseju / itp.

5

Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

2

Inne

0

ŁĄCZNY nakład pracy doktoranta w godz.

50

Liczba punktów ECTS

2

3/3

SYLABUS
Nazwa programu kształcenia:

Wypełnia Zespół Kierunku

WNEiZ-nE-dE-III-S-18/19Z
Nazwa przedmiotu:

Kod przedmiotu:

efektywność inwestycji
(ZAJĘCIA OBLIGATORYJNE)

14.3WWIIIJ2715_15

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Katedra Inwestycji i Wyceny Przedsiębiorstw
Forma studiów:

Dziedzina nauki / dziedzina sztuki

Dyscyplina naukowa / dyscyplina artystyczna

III stopnia, stacjonarne

dziedzina nauk ekonomicznych

ekonomia

Status przedmiotu / modułu:

Język przedmiotu / modułu:

obowiązkowy

semestr: 7 - język polski

Rok

Semestr

Forma zajęć

Liczba godzin

Forma zaliczenia

ECTS

4

7

wykład

8

E

1

Razem

8

1

Koordynator
przedmiotu / modułu:

dr hab. TOMASZ WIŚNIEWSKI

Prowadzący zajęcia:

dr hab. TOMASZ WIŚNIEWSKI

Cele przedmiotu /
modułu:

Zapoznanie doktorantów z zaawansowanymi metodami oceny efektywności inwestycji

Wymagania wstępne:

Wiedza: doktorant posiada wiedzę z zakresu podstawy rachunkowości, analizy ekonomicznej i finansów
oraz metod statystycznych. Doktorant dysponuje wiedzą ogólną w zakresie makro- i mikroekonomii.
Umiejętności: doktorant potrafi posługiwać się arkuszem kalkulacyjnym typu Excel
Kompetencji (postaw): doktorant potrafi pracować w grupie, ma wpojone nawyki kształcenia
ustawicznego
EFEKTY KSZTAŁCENIA

Po zaliczeniu przedmiotu / modułu doktorant potrafi:
Ktegoria

Lp

KOD

wiedza

1

EP1

umiejętności

1

EP6

kompetencje społeczne

1

EP9

Odniesienie do efektów
dla programu

Opis efektu
zna: istotę, znaczenie i rodzaje inwestycji; sposoby pomiaru
efektywności; metody analizy ryzyka niesystematycznego
inwestycji; metody symulacyjne stosowane w ocenie inwestycji;
możliwości zastosowania oceny inwestycji w badaniach z
zakresu nauk ekonomicznych

SD_W03

potrafi ocenić inwestycje, w tym analizować ryzyko
niesystematyczne inwestycji;

SD_U02

Ma świadomość ciągłego doskonalenia swojej pracy naukowej i
wykorzystywania wyników badań naukowych w dyskusji

TREŚCI PROGRAMOWE

SD_K08

Semestr

Liczba godzin

Forma zajęć: wykład
1. Inwestycje – pojęcie, rodzaje, znaczenie

7

1

2. Efektywność i metody jej pomiaru

7

3

3. Metody analizy ryzyka inwestycji

7

1

4. Metody symulacyjne w ocenie inwestycji

7

1

5. Współczesne wyzwania oceny efektywności inwestycji

7

2

Metody kształcenia

Wykłady z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej oraz ćwiczenia i przykłady (case study) jako praca własna.

1/2

Nr efektu kształcenia
z sylabusa

Metody weryfikacji
efektów kształcenia
EGZAMIN USTNY

EP1,EP6,EP9

Forma i warunki zaliczenia wykładu: egzamin ustny sprawdza wiedzę i umiejętności studentów w zakresie
wskazanych efektów kształcenia.
Zasady wyliczania oceny z przedmiotu
Forma i warunki zaliczenia Ocenianie :
poniżej 50% - niedostateczny
od 50% do 60% - dostateczny
od 60% do 70% - dostateczny +
od 70% do 80% - dobry
od 80% do 90% - dobry +
powyżej 90% - bardzo dobry
Brzozowska, Krystyna (2010): Finansowanie inwestycji infrastrukturalnych przez kapitał prywatny na zasadzie
"project finance", CeDeWu, Wyd. 2, (dodr.), Warszawa
Głodziński, Eryk (2017): Efektywność w zarządzaniu projektami. Wymiary, koncepcje, zależności, Polskie
Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa
Pera, Krystian; Buła, Rafał; Mitrenga, Damian (2014): Modele inwestycyjne (Finanse. Rynki Finansowe).,
Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa
R. Pastusiak (2009): Ocena efektywności inwestycji, CeDeWu, Warszawa
Literatura podstawowa

red. S. Wrzosek (2008): Ocena efektywności inwestycji, Wydawnictwo UE we Wrocławiu, Wrocław
Rogowski, Waldemar (2016): Rachunek efektywności inwestycji. Wyzwania teorii i potrzeby praktyki., Wydawnictwo
Nieoczywiste, Wyd. 3 zm. i rozsz., Warszawa
T. Wiśniewski (2008): Ocena efektywności inwestycji rzeczowych ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka,
Wydawnictwo Naukowe US, Szczecin
W. Rogowski (2013): Rachunek efektywności inwestycji, Wolters Kluwer, Warszawa
Artykuły (Rachnkowość, Przegląd Organizacji, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, Long Range Planning).

Literatura uzupełniająca

R. Brealey, S. Myers (1999): Podstawy finansów przedsiębiorstw, tom II, PWN, Warszawa

NAKŁAD PRACY DOKTORANTA
Liczba godzin
Zajęcia dydaktyczne

8

Udział w egzaminie/zaliczeniu

1

Przygotowanie się do zajęć

0

Studiowanie literatury

12

Udział w konsultacjach

1

Przygotowanie projektu / eseju / itp.

0

Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

3

Inne

0

ŁĄCZNY nakład pracy doktoranta w godz.

25

Liczba punktów ECTS

1

2/2

SYLABUS
Nazwa programu kształcenia:

Wypełnia Zespół Kierunku

WNEiZ-nE-dE-III-S-18/19Z
Nazwa przedmiotu:

Kod przedmiotu:

ekonomia behawioralna
(ZAJĘCIA OBLIGATORYJNE)

14.3WWIIIJ2859_19

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Katedra Makroekonomii
Forma studiów:

Dziedzina nauki / dziedzina sztuki

Dyscyplina naukowa / dyscyplina artystyczna

III stopnia, stacjonarne

dziedzina nauk ekonomicznych

ekonomia

Status przedmiotu / modułu:

Język przedmiotu / modułu:

obowiązkowy

semestr: 8 - język polski

Rok

Semestr

Forma zajęć

Liczba godzin

Forma zaliczenia

ECTS

4

8

wykład

8

E

1

Razem

8

1

Koordynator
przedmiotu / modułu:

dr hab. DANUTA MIŁASZEWICZ

Prowadzący zajęcia:

dr hab. DANUTA MIŁASZEWICZ

Cele przedmiotu /
modułu:

Ukazanie złożoności i różnorodności czynników wpływających na zachowania ekonomiczne.

Wymagania wstępne:

Makro- , mikroekonomia, finanse na poziomie studiów I i II stopnia.
EFEKTY KSZTAŁCENIA

Po zaliczeniu przedmiotu / modułu doktorant potrafi:
Ktegoria

Odniesienie do efektów
dla programu

Lp

KOD

Opis efektu

wiedza

1

EP1

zna behawioralne determinanty zachowań ekonomicznych

SD_W06

umiejętności

1

EP2

potrafi dostrzegać i wyjaśniać faktyczne (nie teoretyczne)
zachowania i decyzje uczestników życia gospodarczego

SD_U02

kompetencje społeczne

1

EP3

potrafi doskonalić zdobytą wiedzę z zakresu ekonomii
behawioralnej

SD_K08

TREŚCI PROGRAMOWE

Semestr

Liczba godzin

Forma zajęć: wykład
1. Ekonomia behawioralna – główne pola badawcze

8

1

2. Racjonalność podmiotów ekonomicznych w ujęciu ekonomii behawioralnej

8

2

3. Ekonomiczne implikacje teorii perspektywy

8

2

4. Behawioralne aspekty konsumpcji i oszczędności

8

2

5. Behawioralne aspekty przedsiębiorczości

8

1

Metody kształcenia

Wykład z elementami dyskusji
Nr efektu kształcenia
z sylabusa

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

EGZAMIN USTNY

EP1,EP2,EP3

PROJEKT

EP1,EP2,EP3

Warunkiem uzyskania zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen z egzaminy oraz przedstawionego projektu.
Zasady wyliczania oceny z przedmiotu
Forma i warunki zaliczenia Ocen z przedmiotu w 50% składać się będzie z oceny uzyskanej z egzaminu i 50% z oceny uzyskanej z projektu.
Skala ocen:
3,00-3,24 - dostateczny
3,25-3,74- dostateczny plus
3,75-4,24 - dobry

1/2

4,25-4,74 - dobry plus
4,75-5,00 - bardzo dobry
Akerlof G.A., Shiller R.J. (2010): Zwierzęce instynkty, Studio EMKA, Warszawa
Greenspan A. (2014): Mapa i terytorium. Ryzyko, natura ludzka, przewidywanie, Prószyński Media, Warszawa
Literatura podstawowa

Kahneman D. (2012): Pułapki myślenia, Media Rodzina, Poznań
Thaler R., Sunstein C. (2017): Impuls. Jak podejmować właściwe decyzje dotyczące zdrowia, dobrobytu i szczęścia,
Zysk i S-ka, Poznań
Zaleśkiewicz T. (2015): Psychologia ekonomiczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszwa
Godłów-Legiędź J. (2013): Ekonomia behawioralna: od koncepcji racjonalności do wizji ustroju gospodarczego,
Ekonomia 4 (25), Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław

Literatura uzupełniająca

Goszczyńska M., Górnik-Durose M. (2010): Psychologiczne uwarunkowania zachowań ekonomicznych, Difin,
Warszawa
Orlik K. (2017): Makroekonomia behawioralna. Jak wyjaśniać zjawiska ekonomiczne z wykorzystaniem ekonomii
behawioralnej, CeDeWu, Warszawa
Tyszka T. (2010): Decyzje. Podejście psychologiczne i ekonomiczne, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa

NAKŁAD PRACY DOKTORANTA
Liczba godzin
Zajęcia dydaktyczne

8

Udział w egzaminie/zaliczeniu

0

Przygotowanie się do zajęć

0

Studiowanie literatury

5

Udział w konsultacjach

2

Przygotowanie projektu / eseju / itp.

5

Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

5

Inne

0

ŁĄCZNY nakład pracy doktoranta w godz.

25

Liczba punktów ECTS

1

2/2

SYLABUS
Nazwa programu kształcenia:

Wypełnia Zespół Kierunku

WNEiZ-nE-dE-III-S-18/19Z
Nazwa przedmiotu:

Kod przedmiotu:

ekonomia zaawansowana
(ZAJĘCIA OBLIGATORYJNE)

14.3WWIIIJ2860_41

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Katedra Mikroekonomii
Forma studiów:

Dziedzina nauki / dziedzina sztuki

Dyscyplina naukowa / dyscyplina artystyczna

III stopnia, stacjonarne

dziedzina nauk ekonomicznych

ekonomia

Status przedmiotu / modułu:

Język przedmiotu / modułu:

obowiązkowy

semestr: 1 - język polski

Rok

Semestr

Forma zajęć

Liczba godzin

Forma zaliczenia

ECTS

1

1

wykład

16

ZO

1

Razem

16

1

Koordynator
przedmiotu / modułu:

dr hab. TOMASZ BERNAT

Prowadzący zajęcia:

dr hab. TOMASZ BERNAT

Cele przedmiotu /
modułu:

Celem przedmiotu jest uzyskanie pogłebionej wiedzy oraz umiejetnosci posługiwania zaawansowanymi
teoriami ekonomicznymi

Wymagania wstępne:

Wiedza z mikroekonomii oraz z makroekonomii na poziomie studiów magisterskich. Umiejetnosc
postrzegania przyczynowo-skutkowego
Skłonnosc do poszerzania swojej wiedzy i umiejetnosci.
EFEKTY KSZTAŁCENIA

Po zaliczeniu przedmiotu / modułu doktorant potrafi:
Ktegoria

Odniesienie do efektów
dla programu

Lp

KOD

Opis efektu

wiedza

1

EP1

zna wiedze z zakresu mikroekonomii i makroekonomii
zaawansowanej

SD_W01
SD_W03
SD_W05

umiejętności

1

EP2

wykorzystuje dostępną wiedzę i narzedzia

SD_U02

kompetencje społeczne

1

EP3

Pogłębia swoja profesjonalną wiedzę

SD_K08

TREŚCI PROGRAMOWE

Semestr

Liczba godzin

Forma zajęć: wykład
1. Informacja i decyzje w ekonomii – miejsce i zastosowanie w teorii

1

2

2. Ryzyko, niepewnosc i informacja w podejmowaniu decyzji ekonomicznych

1

2

3. Asymetria informacji, model pryncypał-agent a problem przekazywania informacji

1

2

4. Zastosowanie teorii informacji do rozwiazywania realnych problemów gospodarczych

1

2

5. Koncepcje równowagi ogólnej

1

1

6. Realny cykl koniunkturalny

1

1

7. Wzrost gospodarczy w ujeciu nowych teorii wzrostu, nowoczesne czynniki wzrostu

1

2

8. Rozwój gospodarczy i konkurencyjnosc gospodarki

1

2

9. Dług publiczny i jego granice we współczesnej gospodarce

1

1

10. Ekonomia monetarna

1

1

Metody kształcenia

Prezentacja tematu, eksperyment ekonomiczny, prezentacja w postaci pracy pisemnej

1/2

Nr efektu kształcenia
z sylabusa
Metody weryfikacji
efektów kształcenia

PRACA PISEMNA/ ESEJ/ RECENZJA

EP1,EP2,EP3

PREZENTACJA
EP1,EP2,EP3
Zaliczenie składa sie z 2 elementów: oceny z czesci mikroekonomiczne i czesci makroekonomicznej.
Czesc mikroekonomiczna zaliczana jest na podstawie wykonanego eksperymentu ekonomicznego.
Czesc makroekonomiczna to pisemny projekt oraz egzamin ustny.
Forma i warunki zaliczenia Zasady wyliczania oceny z przedmiotu
Ocena koncowa z przedmiotu jest srednia arytmetyczna oceny z czesci mikroekonomiczne i makroekonomicznej.

Blanchard O (2011): Makroekonomia,, Wolters Kluwer Polska, Warszawa
Gregory Mankiw, Mark P. Taylor (2015): Mikroekonomia,, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa
Literatura podstawowa
Gregory N. Mankiw, Mark P. Taylor (2016): Makroekonomia,, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa
Michał Krawczyk (2012): Ekonomia Eksperymentalna, Wolters Kluwer, Warszawa
Literatura uzupełniająca

NAKŁAD PRACY DOKTORANTA
Liczba godzin
Zajęcia dydaktyczne

16

Udział w egzaminie/zaliczeniu

0

Przygotowanie się do zajęć

0

Studiowanie literatury

5

Udział w konsultacjach

0

Przygotowanie projektu / eseju / itp.

4

Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

0

Inne

0

ŁĄCZNY nakład pracy doktoranta w godz.

25

Liczba punktów ECTS

1

2/2

SYLABUS
Nazwa programu kształcenia:

WNEiZ-nE-dE-III-S-18/19Z
Moduł:

Wypełnia Zespół Kierunku

I Wykład do wyboru rozwijający umiejętności zawodowe [moduł]
Nazwa przedmiotu:

Kod przedmiotu:

finansowanie badań naukowych
(ZAJĘCIA FAKULTATYWNE ROZWIJAJĄCE UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWE)

14.3WWIIIJ119_32

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Katedra Mikroekonomii
Forma studiów:

Dziedzina nauki / dziedzina sztuki

Dyscyplina naukowa / dyscyplina artystyczna

III stopnia, stacjonarne

dziedzina nauk ekonomicznych

ekonomia

Status przedmiotu / modułu:

Język przedmiotu / modułu:

fakultatywny

semestr: 3 - język polski

Rok

Semestr

2

3

Forma zajęć

Liczba godzin

Forma zaliczenia

ćwiczenia

4

ZO

wykład

11

ZO

Razem

ECTS
1

15

Koordynator
przedmiotu / modułu:

dr hab. TOMASZ BERNAT

Prowadzący zajęcia:

dr hab. TOMASZ BERNAT, dr hab. TOMASZ BERNAT

1

Celem przedmiotu jest wskazanie możliwości znalezienia źródeł finansowania badań naukowych w Polsce
Cele przedmiotu /
modułu:
Wymagania wstępne:

Celem jest praktyczne zaznajomienie się z przygotowaniem projektu naukowego przygotowanego dla
konkretnych źródeł finansowania pochodzących z Polski i UE
Podstawowa wiedza z zakresu ekonomii, zarządzania i finansów.
EFEKTY KSZTAŁCENIA

Po zaliczeniu przedmiotu / modułu doktorant potrafi:
Ktegoria

Odniesienie do efektów
dla programu

Lp

KOD

Opis efektu

wiedza

1

EP1

Doktorant/doktorantka potrafi wskazać na źródła finansowania
oraz wymogi dotyczące aplikowania do nich

SD_W09

umiejętności

1

EP2

Doktorant/doktorantka umie przygotować wniosek o pozyskanie
projektu naukowego

SD_U09

kompetencje społeczne

1

EP3

Jest gotów do utrzymywania właściwych relacji w zespole
projektowym jak i swoim środowisku naukowym oraz
zawodowym

SD_K01

TREŚCI PROGRAMOWE

Semestr

Liczba godzin

Forma zajęć: wykład
1. Podstawy pisania projektów naukowych z uwzględnieniem źródła finansowania (1)

3

7

2. Podstawy pisania projektów naukowych z uwzględnieniem źródła finansowania (2)

3

4

3

4

Forma zajęć: ćwiczenia
1. Podstawowe źródła finansowania nauki w Polsce
Metody kształcenia

Podstawową metodą jest wykład mający na celu omówienie źródeł finansowania i zasad jakie trzeba spełnić aby
aplikować, Metodą sprawdzającą pozyskaną wiedzę jest warsztat przygotowujący do napisania projektu naukowego
Nr efektu kształcenia
z sylabusa

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

PREZENTACJA

EP1,EP2,EP3

PROJEKT

EP1,EP2,EP3

1/2

Przygotowanie projektu naukowego do jednego z wybranych źródeł finansowania oraz jego prezentacja przed
prowadzącym i grupą
Forma i warunki zaliczenia Zasady wyliczania oceny z przedmiotu
Poprawne przygotowanie całej aplikacji (projektu) w wersji pisemnej (plik pdf) oraz prezentacja. Ocena końcowa
stanowi średnią arytmetyczną z przygotowanego projektu i prezentacji.

Literatura podstawowa

Jerzy Wilkin (2013): Finansowanie nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce. Wybrane problemy i postulowane.,
Kancelaria Sejmu, Warszawa
Witold M. Orłowski (2013): Komercjalizacja badań naukowych w Polsce, Bariery i możliwości ich przełamania, PwC,
Warszawa

Literatura uzupełniająca

NAKŁAD PRACY DOKTORANTA
Liczba godzin
Zajęcia dydaktyczne

15

Udział w egzaminie/zaliczeniu

0

Przygotowanie się do zajęć

2

Studiowanie literatury

0

Udział w konsultacjach

2

Przygotowanie projektu / eseju / itp.

5

Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

1

Inne

0

ŁĄCZNY nakład pracy doktoranta w godz.

25

Liczba punktów ECTS

1

2/2

SYLABUS
Nazwa programu kształcenia:

Wypełnia Zespół Kierunku

WNEiZ-nE-dE-III-S-18/19Z
Nazwa przedmiotu:

Kod przedmiotu:

informatyczne wspomaganie decyzji
(ZAJĘCIA OBLIGATORYJNE)

14.3WWIIIJ2720_12

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Katedra Systemów Wspomagania Decyzji
Forma studiów:

Dziedzina nauki / dziedzina sztuki

Dyscyplina naukowa / dyscyplina artystyczna

III stopnia, stacjonarne

dziedzina nauk ekonomicznych

ekonomia

Status przedmiotu / modułu:

Język przedmiotu / modułu:

obowiązkowy

semestr: 6 - język polski

Rok

Semestr

Forma zajęć

Liczba godzin

Forma zaliczenia

ECTS

3

6

wykład

12

ZO

1

Razem

12

Koordynator
przedmiotu / modułu:

prof. dr hab. ZYGMUNT DRĄŻEK

Prowadzący zajęcia:

prof. dr hab. ZYGMUNT DRĄŻEK

Cele przedmiotu /
modułu:
Wymagania wstępne:

1

Celem przedmiotu jest ukazanie i przedyskutowanie zastosowania technologii IT,
podejścia integracyjnego i budowy narzędzi wspomagania decyzji na
poszczególnych szczeblach zarządzania przedsiębiorstwem.
Ugruntowane podstawy w zakresie technologii IT, systemów informatycznych i narzędzi iformatyki
EFEKTY KSZTAŁCENIA

Po zaliczeniu przedmiotu / modułu doktorant potrafi:
Ktegoria

Lp

Odniesienie do efektów
dla programu

KOD

Opis efektu

SD_W08

wiedza

1

EP1

ma podstawową wiedzę z obszaru formalizacji procesów
decyzyjnych,
zna metodyki i komputerowe implementacje oraz rozwój
środowisk IT do wspomagania decyzji

umiejętności

1

EP2

potrafi wybrać i zintegrować technologie IT w procesie
decyzyjnym

SD_U07

kompetencje społeczne

1

EP3

dzieli się własnymi doświadczeniami i wynikami badań

SD_K02

TREŚCI PROGRAMOWE

Semestr

Liczba godzin

Forma zajęć: wykład
1. INFORMATYCZNE WSPOMAGANIE DECYZJI
Metody kształcenia

6

12

Wykłady z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych oraz systemu e-learningu.
Nr efektu kształcenia
z sylabusa

Metody weryfikacji
efektów kształcenia
PROJEKT

EP1,EP2,EP3

Złożenie projektu w sposób konwencjonalny lub z wykorzystaniem formy elektronicznej
Forma i warunki zaliczenia Zasady wyliczania oceny z przedmiotu
Ocena poszczególnych etapów i wyliczenie średniej arytmetycznej.

1/2

Bojar W., Rostek K.: Knopik L (2014): Systemy wspomagania decyzji, PWE, Warszawa
Jehopio P., Kizito O (2012): Decision Support System, LAP Lambert Academic Publishing, Berlin
Kwiatkowska A (2007): Systemy wspomagania decyzji- jak korzystać z wiedzy i informacji w praktyce, PWN,
Warszawa
Literatura podstawowa

Kwiatkowska A. (2007): Systemy wspomagania decyzji, PWN, Warszawa
Scheer W., Jost W.; He H (2005): Corporate Performance Management: Aris in der Praxis, Springer
Surma J.: (2014): Business Intelligence Systemy wspomagania decyzji biznesowych, PWN, Warszawa
Turban E., Aronson J.E (2006): Decision Support Systems and intelligent Systems, Prentice Hall

Literatura uzupełniająca

Frysak J. (2017): Feedback Mechanisms for Decision Support Systems: A Literature Review, w: WorldCIST 2017:
Recent Advances in Information Systems and Technologies pp 481-490, Springer

NAKŁAD PRACY DOKTORANTA
Liczba godzin
Zajęcia dydaktyczne

12

Udział w egzaminie/zaliczeniu

2

Przygotowanie się do zajęć

0

Studiowanie literatury

2

Udział w konsultacjach

2

Przygotowanie projektu / eseju / itp.

5

Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

2

Inne

0

ŁĄCZNY nakład pracy doktoranta w godz.

25

Liczba punktów ECTS

1

2/2

SYLABUS
Nazwa programu kształcenia:

Wypełnia Zespół Kierunku

WNEiZ-nE-dE-III-S-18/19Z
Nazwa przedmiotu:

Kod przedmiotu:

innowacje w gospodarce
(ZAJĘCIA OBLIGATORYJNE)

14.3WWIIIJ2714_14

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem
Forma studiów:

Dziedzina nauki / dziedzina sztuki

Dyscyplina naukowa / dyscyplina artystyczna

III stopnia, stacjonarne

dziedzina nauk ekonomicznych

ekonomia

Status przedmiotu / modułu:

Język przedmiotu / modułu:

obowiązkowy

semestr: 6 - język polski

Rok

Semestr

Forma zajęć

Liczba godzin

Forma zaliczenia

ECTS

3

6

wykład

8

E

1

Razem

8

1

Koordynator
przedmiotu / modułu:

dr hab. JOANNA WIŚNIEWSKA

Prowadzący zajęcia:

dr hab. JOANNA WIŚNIEWSKA

Cele przedmiotu /
modułu:

Pozyskanie zaawansowanej wiedzy na temat współczesnych problemów kształtowania innowacyjności
gospodarki jako głównej determinanty trwałego i zrównoważonego rozwoju
W zakresie kompetencji społecznych : potrafi dyskutować dobierając i używając stosowne argumenty,
potrafi samodzielnie dobierać i studiować literaturę oraz opracować na jej podstawie materiały na
wskazany temat.
W zakresie wiedzy: doktorant posiada podstawowa wiedzę z zakresu makroekonomii, zna i rozumie
podstawowe mechanizmy funkcjonowania gospodarki.

Wymagania wstępne:

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Po zaliczeniu przedmiotu / modułu doktorant potrafi:
Ktegoria

KOD

Opis efektu

1

EP1

Zna i rozumie rolę innowacji we współczesnym rozwoju
gospodarki, a także główne determinanty w tym zakresie

SD_W02

2

EP2

Ma wiedzę na temat polityki innowacyjnej- mechanizmów i
instrumentów pobudzania innowacyjności gospodarki oraz
problemów występujących współcześnie w tym zakresie

SD_W05

1

EP3

Potrafi zaprezentować na bazie przeprowadzonych studiów
literaturowych opinię w wybranej sprawie.

SD_U04

wiedza

umiejętności

kompetencje społeczne

Odniesienie do efektów
dla programu

Lp

1

EP4

jest gotowy do pogłębiania swojej wiedzy i umiejętności, z
odpowiedzialnością i otwartością wykorzystuje wyniki badań w
celu bycia gotowym do doskonalenia siebie i otoczenia

TREŚCI PROGRAMOWE

SD_K08

Semestr

Liczba godzin

Forma zajęć: wykład
1. Wiedza jako strategiczny zasób gospodarki. Innowacje w strategii inteligentnego i
zrównoważonego rozwoju.
2. Endo i egzogeniczny mechanizm innowacyjny w gospodarce. Poziom innowacyjności
gospodarki i jego główne determinanty.
3. Współczesny model polityki państwa w dziedzinie innowacji. Instrumenty polityki innowacyjnej
państwa
4. Struktury proinnowacyjne i ich rola w pobudzaniu innowacyjności. Problem wspierania i
finansowania innowacji.
Metody kształcenia

6

2

6

2

6

2

6

2

Wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, Dyskusja
Nr efektu kształcenia
z sylabusa

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

EGZAMIN PISEMNY

EP1,EP2

PRACA PISEMNA/ ESEJ/ RECENZJA

EP1,EP2,EP3,EP4

1/2

Doktorant jest oceniany na podstawie egzaminu pisemnego oraz przygotowanego eseju, które weryfikują osiągnięcia
efektów kształcenia w zakresie wiedzy i kompetencji społecznych. Ocenie podlega poprawność i trafność użytych
argumentów, wnioskowania na tej podstawie oraz sposób prezentacji omawianego problemu.
Forma i warunki zaliczenia

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu
Ocena z przedmiotu jest średnią arytmetyczna ocen uzyskanych za egzamin i esej. Doktorant otrzymuje ocenę
dostateczną z egzaminu, gdy uzyska co najmniej 60% ogólnej liczby punktów.
A. Świadek, J. Wiśniewska (red.) (2014): Innowacje we współczesnej gospodarce, Wydawnictwo Naukowe IVG,
Szczecin
A.H. Jasiński (2014): Innowacyjność w gospodarce Polski. Modele, bariery, instrumenty wsparcia, Wydawnictwo
Naukowe Wydziału Zarządzania, Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa

Literatura podstawowa

D. Rosati, J. Wiśniewska (red.) (2016): Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce- dylematy i sposoby
wspierania środkami Unii Europejskiej, CeDeWu, Warszawa
J. Wiśniewska, K. Janasz (red.) (2012): Innowacyjność organizacji w strategii inteligentnego i zrównoważonego
rozwoju, Difin, Warszawa
M. A. Weresa (2014): Polityka innowacyjna, PWN, Warszawa
A. Świadek (2008): Determinanty działalności innowacyjnej w regionalnych systemach przemysłowych w Polsce,
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin

Literatura uzupełniająca

K. Janasz (2010): Kapitał w finansowaniu działalności innowacyjnej przedsiębiorstw w Polsce. Źródła i modele., Difin,
Warszawa
L. Davydzenka, I. Przychocka (2013): Instytucjonalizacja rynku inwestowania w innowacje, Wydawnictwo PWSZ w
Suwałkach, Suwałki
M. Golińska-Pieszyńska (2009): Polityka wiedzy a współczesne procesy innowacyjne, Wydawnictwo Scholar,
Warszawa

NAKŁAD PRACY DOKTORANTA
Liczba godzin
Zajęcia dydaktyczne

8

Udział w egzaminie/zaliczeniu

0

Przygotowanie się do zajęć

0

Studiowanie literatury

10

Udział w konsultacjach

1

Przygotowanie projektu / eseju / itp.

6

Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

0

Inne

0

ŁĄCZNY nakład pracy doktoranta w godz.

25

Liczba punktów ECTS

1

2/2

SYLABUS
Nazwa programu kształcenia:

WNEiZ-nE-dE-III-S-18/19Z
Moduł:

Wypełnia Zespół Kierunku

Wykład do wyboru [moduł]
Nazwa przedmiotu:

Kod przedmiotu:

kompetencje interpersonalne w pracy z jednostką i grupą - prowadzenie negocjacji,
sztuka autoprezentacji
(ZAJĘCIA FAKULTATYWNE ROZWIJAJĄCE UMIEJĘTNOŚCI DYDAKTYCZNE)

14.3WWIIIJ2400_6

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Uniwersyteckie Centrum Edukacji
Forma studiów:

Dziedzina nauki / dziedzina sztuki

Dyscyplina naukowa / dyscyplina artystyczna

III stopnia, stacjonarne

dziedzina nauk ekonomicznych

ekonomia

Status przedmiotu / modułu:

Język przedmiotu / modułu:

fakultatywny

semestr: 7 - język polski

Rok

Semestr

Forma zajęć

Liczba godzin

Forma zaliczenia

ECTS

4

7

ćwiczenia

20

ZO

2

Razem

20

Koordynator
przedmiotu / modułu:

dr EDYTA KOPACZEWSKA

Prowadzący zajęcia:

dr EDYTA KOPACZEWSKA

Cele przedmiotu /
modułu:
Wymagania wstępne:

2

Celem zajęć jest przygotowanie słuchaczy do wystąpień publicznych, zapoznanie ich z podstawowymi
zasadami komunikacji werbalnej i niewerbalnej oraz zasadami świadomego kreowania własnego
wizerunku.
Podstawowe wiadomości z zakresu językoznawstwa.
EFEKTY KSZTAŁCENIA

Po zaliczeniu przedmiotu / modułu doktorant potrafi:
Ktegoria

KOD

Opis efektu

1

EP1

Ma podstawową wiedzę na temat procesu komunikacji i jej
znaczenia w pracy zawodowej;

SD_W01

2

EP13

posiada wiedze na temat prawidłowości procesów społecznych
pod katem pedagogicznym

SD_W06

3

EP2

Zna zasady skutecznej prezentacji; umie przygotować
wystąpienie publiczne

SD_W01
SD_W06

4

EP22

posiada wiedze o podmiotach działalnosci edukacyjnej,
szczególnie w kontekscie specyfiki zachowań społecznych

SD_W06

1

EP15

potrafi przeprowadzić badania diagnostyczne w grupie rozpoznać strukturę i mechanizmy zachodzące w grupie, jak i
rozpoznać sytuacje przypadku

SD_U07

2

EP17

ma świadomość konieczności podejmowania i potrafi dokonać
wyboru odpowiednich strategii rozwiązywania konfliktów i
prowadzenia negocjacji

SD_U02

3

EP18

potrafi rozpoznać prawidłowości i uwarunkowania procesów
społecznych zachodzących w grupie

SD_U02

4

EP3

Potrafi funkcjonalnie wykorzystać wiedzę z zakresu teorii
komunikacji, savoir-vivre'u

SD_U02

1

EP10

potrafi dokonać samooceny poziomu własnej wiedzy i
umiejętności, rozumie potrzebę ciągłej ich weryfikacji

SD_K08

2

EP7

Ma świadomość znaczenia troski o własny wizerunek publiczny
.

SD_K04

3

EP9

przejawia pozytywne nastawienie do podejmowanych działań,
jest przekonany o konieczności podejmowania wspólnych
działań - współpracy i współdziałania

SD_K05

wiedza

umiejętności

kompetencje społeczne

Odniesienie do efektów
dla programu

Lp

TREŚCI PROGRAMOWE

Semestr

Liczba godzin

Forma zajęć: ćwiczenia

1/3

1. Kompetencja językowa i komunikacyjna. Język jako element kreacji własnego wizerunku w
kontaktach zawodowych.

7

2

2. Komunikacja werbalna i niewerbalna

7

2

3. Podstawowe zasady emisji głosu, poprawna dykcja, modulacja głosu.

7

2

4. Elementy savoir-vivre'u i etykiety językowej.

7

2

5. Wystąpienia przygotowane przez studentów.

7

2

6. Diagnoza potrzeb i struktury grupy

7

3

7. Istota i sztuka motywowania

7

3

8. Rozwiązywanie konfliktów - trening

7

2

9. Skuteczne negocjowanie - trening

7

2

Metody kształcenia

Prezentacja multimedialna, ćwiczenia warsztatowe, praca w grupach
Nr efektu kształcenia
z sylabusa

Metody weryfikacji
efektów kształcenia
ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

EP1,EP10,EP13,EP
15,EP17,EP18,EP2,
EP22,EP3,EP7

Przygotowanie krótkiego wystąpienia publicznego.
Forma i warunki zaliczenia Zasady wyliczania oceny z przedmiotu
Uzyskanie pozytywnej oceny z zaliczenia wystąpienia publicznego.

C. Garland (2015): O grupach, Oficyna Ingenium
Cialdini R. (2014): Wywieranie wpływu na ludzi. teoria i praktyka., GWP, Gdańsk
E. Aronson (2009): Człowiek istota społeczna, PWN, Warszawa
E. Jarosz, E. Wysocka (2006): Diagnoza psychopedagogiczna, Żak, Warszawa
H. Hamer (1994): Klucz do efektywnosci nauczania, MEN, Warszawa
Literatura podstawowa
Leary M. (2002): Wywieranie wrażenia na innych. O sztuce autoprezentacji., GWP, Gdańsk
Pease A. (2005): Mowa ciała. Jak odczytywać myśli innych ludzi z gestów., Jedność, Kielce
Pisarek W. (2013): Wstęp do nauki o komunikowaniu, WAiP, Warszawa
R. Fisher, W. Ury (2003): Dochodzac do tak. Negocjowanie bez poddawania sie, PWE
W. Mastenbroek (2000): Negocjowanie, PWN, Warszawa
A. Janowski (1995): Uczeń w teatrze życia szkolnego, WSiP, Warszawa
K. Balawajder (1992): Konflikty interpersonalne: analiza psychologiczna, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Literatura uzupełniająca

M. Amnstrong (2000): Zarzadzanie zasobami ludzkimi: strategie działania, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły
Biznesu, Kraków
Markowski A. (2002): Nowy słownik poprawnej polszczyzny, PWN, Warszawa
Oczkoś M. (2007): Sztuka poprawnej wymowy, czyli o bełkotaniu i faflunieniu, RM

NAKŁAD PRACY DOKTORANTA
Liczba godzin
Zajęcia dydaktyczne

20

Udział w egzaminie/zaliczeniu

2

Przygotowanie się do zajęć

20

Studiowanie literatury

1

2/3

Udział w konsultacjach

1

Przygotowanie projektu / eseju / itp.

5

Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

1

Inne

0

ŁĄCZNY nakład pracy doktoranta w godz.

50

Liczba punktów ECTS

2

3/3

SYLABUS
Nazwa programu kształcenia:

Wypełnia Zespół Kierunku

WNEiZ-nE-dE-III-S-18/19Z
Nazwa przedmiotu:

Kod przedmiotu:

marketing strategiczny
(ZAJĘCIA OBLIGATORYJNE)

14.3WWIIIJ2866_8

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Katedra Marketingu
Forma studiów:

Dziedzina nauki / dziedzina sztuki

Dyscyplina naukowa / dyscyplina artystyczna

III stopnia, stacjonarne

dziedzina nauk ekonomicznych

ekonomia

Status przedmiotu / modułu:

Język przedmiotu / modułu:

obowiązkowy

semestr: 3 - język polski

Rok

Semestr

Forma zajęć

Liczba godzin

Forma zaliczenia

ECTS

2

3

wykład

8

E

1

Razem

8

1

Koordynator
przedmiotu / modułu:

dr hab. EDYTA RUDAWSKA

Prowadzący zajęcia:

dr hab. EDYTA RUDAWSKA

Cele przedmiotu /
modułu:

Przedstawienie i ocena możliwości wykorzystania marketingu w kreowaniu wartości przedsiębiorstwa i
jego pozycji konkurencyjnej.
Doktorant potrafi pracować w zespole, posiada umiejętność komunikacji
Doktorant wymienia i definiuje podstawowe zagadnienia z zakresu marketingu, zarządzania i ekonomii
Doktorant ocenia zmiany zachodzące na rynku, organizuje proces pozyskiwania informacji na temat
konkretnej firmy lub produktu

Wymagania wstępne:

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Po zaliczeniu przedmiotu / modułu doktorant potrafi:
Ktegoria

KOD

Opis efektu

1

EP1

Doktorant potrafi opisać aktywa marketingowe i ich wpływ na
sukces rynkowy przedsiębiorstwa

SD_W01

2

EP2

Doktorant zna nowe koncepcje i narzędzia marketingowe
wykorzystywane w procesie konkurowania

SD_W08

1

EP3

posiada umiejętność tworzenia i zarządzania wartościami dla
klientów (value proposition)

SD_U03

2

EP4

Identyfikuje rolę marketingu w wymiarze strategicznym

SD_U02

1

EP5

posiada umiejętność analitycznego i krytycznego myślenia,
rozwiązywania problemów oraz pracy w zespole

SD_K01
SD_K08

wiedza

umiejętności

kompetencje społeczne

Odniesienie do efektów
dla programu

Lp

TREŚCI PROGRAMOWE

Semestr

Liczba godzin

Forma zajęć: wykład
1. Ewolucja koncepcji marketingowej pod wpływem zmian rynkowych: marketing wartości,
marketing relacji, marketing wewnętrzny – ujęcie funkcjonalne i organizacyjne

3

2

2. Zarządzanie wartością dla klientów

3

2

3. Redefinicja roli marketingu w organizacji a sukces firmy – aktywa kreowane przez marketing

3

2

4. Marketing w procesie kreowania wartości przedsiębiorstw i ich pozycji konkurencyjnej

3

2

Metody kształcenia

Prezentacja multimedialna, dyskusja
Nr efektu kształcenia
z sylabusa

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

EGZAMIN PISEMNY

EP1,EP2

PROJEKT

EP3,EP4,EP5

1/2

Warunkiem uzyskania zaliczenia jest pozytywna ocena z testu i projektu
Forma i warunki zaliczenia Zasady wyliczania oceny z przedmiotu
Ocenę końcową stanowi średnia arytmetyczna z testu i projektu.

B. Dobiegała-Korona (red.) (2015): Budowa wartości klienta. Teoria i praktyka, Difin, Warszawa

Literatura podstawowa

E. Rudawska (2008): Znaczenie relacji z klientami w procesie kształtowania wartości przedsiębiorstwa, Wydawnictwo
Naukowe US, Szczecin
G. Armstrong, Ph. Kotler (2012): Marketing, Oficyna a Wolters Kluwer Business, Warszawa
P. Doyle (2003): Marketing wartości, Felberg SJA, Warszawa

Literatura uzupełniająca

NAKŁAD PRACY DOKTORANTA
Liczba godzin
Zajęcia dydaktyczne

8

Udział w egzaminie/zaliczeniu

1

Przygotowanie się do zajęć

0

Studiowanie literatury

3

Udział w konsultacjach

2

Przygotowanie projektu / eseju / itp.

6

Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

5

Inne

0

ŁĄCZNY nakład pracy doktoranta w godz.

25

Liczba punktów ECTS

1

2/2

SYLABUS
Nazwa programu kształcenia:

WNEiZ-nE-dE-III-S-18/19Z
Moduł:

Wypełnia Zespół Kierunku

Wykład do wyboru [moduł]
Nazwa przedmiotu:

Kod przedmiotu:

metodologia nauk ekonomicznych
(ZAJĘCIA FAKULTATYWNE ROZWIJAJĄCE UMIEJĘTNOŚCI DYDAKTYCZNE)

14.3WWIIIJ2718_4

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Katedra Zarządzania i Inżynierii Wiedzy
Forma studiów:

Dziedzina nauki / dziedzina sztuki

Dyscyplina naukowa / dyscyplina artystyczna

III stopnia, stacjonarne

dziedzina nauk ekonomicznych

ekonomia

Status przedmiotu / modułu:

Język przedmiotu / modułu:

fakultatywny

semestr: 4 - język polski

Rok

Semestr

Forma zajęć

Liczba godzin

Forma zaliczenia

ECTS

2

4

wykład

20

ZO

2

Razem

20

Koordynator
przedmiotu / modułu:

prof. dr hab. inż. RYSZARD BUDZIŃSKI

Prowadzący zajęcia:

prof. dr hab. inż. RYSZARD BUDZIŃSKI

Cele przedmiotu /
modułu:
Wymagania wstępne:

2

Uzyskanie wiedzy o zasadach prowadzenia badań naukowych oraz pisaniu prac doktorskich. Główne
problemy to: umiejętność postawienia problemu badawczego, formułowanie celu pracy oraz stawianie
hipotez naukowych.
Znajomość metod badawczych oraz zakresu środowiska naukowego, w którym porusza się doktorant.
EFEKTY KSZTAŁCENIA

Po zaliczeniu przedmiotu / modułu doktorant potrafi:
Ktegoria

wiedza

Lp

KOD

zna metody i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych,
właściwe dla nauk ekonomicznych, pozwalające opisywać
struktury i instytucje społeczne oraz procesy w nich i między
nimi zachodzące' posiada wiedze z dyscypliny ekonomia,
pozwalająca realizować kształcenie studentów, w tym również w
odniesieniu do stosowanych metod dydaktycznych

SD_W02
SD_W07
SD_W08

1

EP1

1

EP2

potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną i
pozyskiwać dane do analizowania procesów i zjawisk
społecznych w zakresie nauk ekonomicznych

SD_U01

2

EP3

potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg procesów i
zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych,
gospodarczych) w zakresie nauk ekonomicznych oraz
dokumentować wyniki tych analiz

SD_U04
SD_U08

1

EP4

rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie wynikającą z
ewolucji wiedzy i technologii oraz ciągłych zmian w otoczeniu
prawno-ekonomicznym

SD_K08

umiejętności

kompetencje społeczne

Odniesienie do efektów
dla programu

Opis efektu

TREŚCI PROGRAMOWE

Semestr

Liczba godzin

Forma zajęć: wykład
1. Charakter i zakres prac naukowych, wymagania dla stopni i tytułów naukowych.

4

5

2. Plan tematu badawczego, postawienie problemu, Definicja celu pracy oraz hipotez naukowych (w
tym ekonomicznych).

4

5

3. Wybór środowiska i obiektów badań. Dobór literatury.

4

5

4. Wybór metody badawczej. Procedury badawcze i przykładowe prace.

4

5

Metody kształcenia

Wykład z wykorzystaniem materiałów multimedialnych, analiza przykładowych autoreferatów i prac doktorskich.

1/2

Nr efektu kształcenia
z sylabusa

Metody weryfikacji
efektów kształcenia
PRACA PISEMNA/ ESEJ/ RECENZJA

EP1,EP2,EP3,EP4

Doktoranci otrzymują zaliczenie na podstawie oceny przygotowanego eseju na zadany temat obejmującego elementy
pracy naukowej omówione podczas wykładów.
Forma i warunki zaliczenia Zasady wyliczania oceny z przedmiotu
Ocena z przedmiotu jest równa ocenie z zaliczenia wykładów.

K. Kuciński (2010): Metodologia nauk ekonomicznych. Dylematy i wyzwania, Difin
Literatura podstawowa

S. Stachak (2013): Podstawy metodologii nauk ekonomicznych, Difin
(2011): Ustawa z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach
naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
C. Gambarelli (1995): Jak przygotować pracę dyplomową lub doktorską, Uniwersitas, Kraków

Literatura uzupełniająca

M. Wojtysiak-Kotlarski (2011): O metodologii nauk ekonomicznych, Oficyna Wydawnicza SGH
R. Kolman (1996): Poradnik dla doktorantów i habilitantów, OPO, Bydgoszcz

NAKŁAD PRACY DOKTORANTA
Liczba godzin
Zajęcia dydaktyczne

20

Udział w egzaminie/zaliczeniu

2

Przygotowanie się do zajęć

0

Studiowanie literatury

1

Udział w konsultacjach

1

Przygotowanie projektu / eseju / itp.

6

Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

0

Inne

20

ŁĄCZNY nakład pracy doktoranta w godz.

50

Liczba punktów ECTS

2

2/2

SYLABUS
Nazwa programu kształcenia:

Wypełnia Zespół Kierunku

WNEiZ-nE-dE-III-S-18/19Z
Nazwa przedmiotu:

Kod przedmiotu:

metody analizy danych i struktur przestrzennych
(ZAJĘCIA OBLIGATORYJNE)

14.3WWIIIJ2856_20

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Katedra Statystyki
Forma studiów:

Dziedzina nauki / dziedzina sztuki

Dyscyplina naukowa / dyscyplina artystyczna

III stopnia, stacjonarne

dziedzina nauk ekonomicznych

ekonomia

Status przedmiotu / modułu:

Język przedmiotu / modułu:

obowiązkowy

semestr: 8 - język polski

Rok

Semestr

Forma zajęć

Liczba godzin

Forma zaliczenia

ECTS

4

8

wykład

10

ZO

1

Razem

10

Koordynator
przedmiotu / modułu:

dr hab. CHRISTIAN LIS

Prowadzący zajęcia:

dr hab. CHRISTIAN LIS

Cele przedmiotu /
modułu:

Wymagania wstępne:

1

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z metodami analizy przestrzennych zjawisk ekonomicznych
oraz przekazanie im umiejętności wykorzystywania metod analizy zjawisk przestrzennych w praktycznych
sytuacjach gospodarczych
Wymagana jest wiedza oraz praktyczne umiejętności z zakresu statystyki opisowej i matematycznej oraz
podstaw ekonometrii.
Znajomość podstawowego oprogramowania statystyczno-ekonometrycznego.
EFEKTY KSZTAŁCENIA

Po zaliczeniu przedmiotu / modułu doktorant potrafi:
Ktegoria

wiedza

Lp

1

Odniesienie do efektów
dla programu

KOD

Opis efektu

EP1

zna możliwości i ograniczenia metod analizowania zjawisk
przestrzennych,
zna metody i narzędzia w pozyskiwaniu, przetwarzaniu,
prezentacji i analizowaniu przestrzennych danych
statystycznych;
zna warunki, metody i narzędzia analizowania przestrzennych
zjawisk ekonomicznych;
zna możliwości zastosowań pakietów statystycznych w
praktycznych sytuacjach gospodarczych

umiejętności

1

EP2

kompetencje społeczne

1

EP3

SD_W04
SD_W08

potrafi wykorzystywać wiedzę z zakresu zastosowania metod i
narzędzi analiz przestrzennych w praktycznych sytuacjach
przestrzennych;
potrafi wykorzystywać wiedzę z zakresu modelowania zjawisk
przestrzennych w praktycznych sytuacjach przestrzennych;
potrafi wykorzystywać wiedzę z zakresu wykorzystania
pakietów statystycznych Analysis ToolPak, Statistica i Gretl w
analizowaniu i modelowaniu zjawisk i procesów
przestrzennych;

SD_U02
SD_U07

dostrzega przydatność pakietów statystycznych w prowadzeniu
badań naukowych;

TREŚCI PROGRAMOWE

SD_K08

Semestr

Liczba godzin

Forma zajęć: wykład
1. Wprowadzenie do przestrzennych analiz ekonomicznych

8

2

2. Klasyfikacja i wizualizacja danych przestrzennych

8

2

3. Miary i testy statystyczne w eksploracyjnej analizie danych przestrzennych

8

2

4. Modele regresji przestrzennej

8

2

1/2

5. Metody wielowymiarowej analizy porównawczej. Taksonomia
Metody kształcenia

8

2

Wykład w formie prezentacji multimedialnych
Nr efektu kształcenia
z sylabusa

Metody weryfikacji
efektów kształcenia
KOLOKWIUM

EP1,EP2,EP3

Warunkiem uzyskania zaliczenia jest otrzymanie pozytywnych ocen z obu części kolokwium.
Forma i warunki zaliczenia Zasady wyliczania oceny z przedmiotu
Ocena końcowa będzie średnią ważoną ocen uzyskanych z dwóch części kolokwium, z wagami 0,4 - test, 0,6 - część
praktyczna.
B. Suchecki (2010): Ekonometria przestrzenna. Metody i modele analizy danych przestrzennych, C.H. Beck, Warszawa
Literatura podstawowa
J. Suchecka (2014): Statystyka przestrzenna. Metody analizy struktur przestrzennych, C.H. Beck, Warszawa
G. Arbia (2006): Spatial Econometrics, Springer-Verlag, Berlin Heidelberg
Literatura uzupełniająca

O. Schabenberger, A. C. Gotway (2005): Statistical Methods for Spatial Data Analysis, Champion & Hall/CRC, New
York

NAKŁAD PRACY DOKTORANTA
Liczba godzin
Zajęcia dydaktyczne

10

Udział w egzaminie/zaliczeniu

2

Przygotowanie się do zajęć

0

Studiowanie literatury

13

Udział w konsultacjach

0

Przygotowanie projektu / eseju / itp.

0

Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

0

Inne

0

ŁĄCZNY nakład pracy doktoranta w godz.

25

Liczba punktów ECTS

1

2/2

SYLABUS
Nazwa programu kształcenia:

WNEiZ-nE-dE-III-S-18/19Z
Moduł:

Wypełnia Zespół Kierunku

Wykład do wyboru [moduł]
Nazwa przedmiotu:

Kod przedmiotu:

metody i komercjalizacja badań naukowych
(ZAJĘCIA FAKULTATYWNE ROZWIJAJĄCE UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWE)

14.3WWIIIJ2866_2

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Katedra Marketingu
Forma studiów:

Dziedzina nauki / dziedzina sztuki

Dyscyplina naukowa / dyscyplina artystyczna

III stopnia, stacjonarne

dziedzina nauk ekonomicznych

ekonomia

Status przedmiotu / modułu:

Język przedmiotu / modułu:

fakultatywny

semestr: 4 - język polski

Rok

Semestr

Forma zajęć

Liczba godzin

Forma zaliczenia

ECTS

2

4

wykład

20

E

2

Razem

20

2

Koordynator
przedmiotu / modułu:

dr hab. AUGUSTYNA BURLITA

Prowadzący zajęcia:

dr hab. AUGUSTYNA BURLITA

Cele przedmiotu /
modułu:

Celem przedmiotu jest zapoznanie doktorantów z możliwościami i zasadami komercjalizacji badań
naukowych w Polsce.
Doktorant posiada wiedzę w zakresie formułowania i rozwiązywania problemów badawczych, potrafi
dobrać właściwą metodę badań naukowych oraz w pogłębiony i krytyczny sposób analizować,
interpretować i oceniać zjawiska; potrafi też pracować samodzielnie, ma wpojone nawyki kształcenia
ustawicznego, jest odpowiedzialny za powierzone zadania.

Wymagania wstępne:

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Po zaliczeniu przedmiotu / modułu doktorant potrafi:
Ktegoria

wiedza

Lp

Opis efektu

EP1

Doktorant potrafi scharakteryzować najważniejsze zasady i
sposoby komercjalizacji badań naukowych oraz zna instytucje i
fundusze wspierające ich rozwój.
Doktorant potrafi scharakteryzować w pogłębiony sposób
metody badan rynku

SD_W08
SD_W09

EP2

Doktorant potrafi opracować ofertę badań naukowych dla
przedsiębiorstw.
Doktorant potrafi formułować i rozwiązywać problemy
badawcze dobierając właściwą metodę badan rynku

SD_U01
SD_U03

2

EP3

Doktorant potrafi wybrać ścieżkę komercjalizacji projektu
badawczego.
Doktorant potrafi w pogłębiony i krytyczny sposób analizować
interpretować i oceniać zjawiska

SD_U02
SD_U03
SD_U09

1

EP4

Doktorant potrafi uzupełnić i doskonalić nabytą wiedzę i
umiejętności

SD_K01
SD_K07
SD_K08

1

1
umiejętności

kompetencje społeczne

Odniesienie do efektów
dla programu

KOD

TREŚCI PROGRAMOWE

Semestr

Liczba godzin

Forma zajęć: wykład
1. Ilościowe a jakościowe metody badań rynku.

4

2

2. Analiza współzależności zjawisk rynkowych – rozwiązywanie zadań.

4

2

3. Metody taksonomiczne w klasyfikacji zjawisk rynkowych - rozwiązywanie zadań.

4

4

4. Wybrane metody oceny sytuacji rynkowej przedsiębiorstwa (analiza obrotów metodą SternaTyszyńskiego, ocena pozycji konkurencyjnej, ocena skuteczności działań)– rozwiązywanie zadań.

4

2

5. Rola B&R w gospodarce opartej na wiedzy, sfera B&R w Polsce.

4

2

1/2

6. Rynek badań naukowych w Polsce – strona podażowa.

4

3

7. Rynek badań naukowych w Polsce – strona popytowa.

4

3

8. Mechanizm transmisji.

4

1

9. Polityka regulacji rynku badań naukowych w Polsce.

4

1

Metody kształcenia

Wykład, prezentacja multimedialna, dyskusja
Nr efektu kształcenia
z sylabusa

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

EGZAMIN PISEMNY

EP1,EP4

PROJEKT

EP2,EP3

Doktorant otrzymuje ocenę dostateczną - jeżeli poprawnie odpowiedział przynajmniej na 2 z 3 pytań egzaminacyjnych
oraz poprawnie zrealizował projekt.
Forma i warunki zaliczenia Zasady wyliczania oceny z przedmiotu
Ostateczna z przedmiotu (ocena koordynatora) jest równa ocenie uzyskanej z egzaminu (70%) oraz ocenia z projektu
(30%).
D. Silverman (2009): Prowadzenie badań jakosciowych, PWN, Warszawa
J. Zaleski (2014): Zarządzanie właśnością intelektualną, Syndrom marchewki, PWN, Warszawa
Literatura podstawowa

W. M. Orłowski (2003): Komercjalizacja badań naukowych w Polsce. Bariery i możliwości ich przełamania, PWC,
Warszawa
Z. Kędzior (2005): Badania rynku. Metody, zastosowania., PWE, Warszawa
A. Bielecka (2011): Statystyka dla menedżerów , Oficyna Ekonomiczna, Warszawa
A. Dereń (2014): Zarządzanie własnością intelektualną w transferze technologii, Difin, Warszawa

Literatura uzupełniająca

B. Pułaska-Turyna (2011): Statystyka dla ekonomistów, Difin, Warszawa
G. Larry, S. Woollcott (2011): Statystyka, Oficyna Ekonomiczna, Warszawa
P. Dietmar (2010): Badania rynku, Wydawnictwo Edu BC Edukacja, Warszawa

NAKŁAD PRACY DOKTORANTA
Liczba godzin
Zajęcia dydaktyczne

20

Udział w egzaminie/zaliczeniu

2

Przygotowanie się do zajęć

0

Studiowanie literatury

6

Udział w konsultacjach

5

Przygotowanie projektu / eseju / itp.

10

Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

7

Inne

0

ŁĄCZNY nakład pracy doktoranta w godz.

50

Liczba punktów ECTS

2

2/2

SYLABUS
Nazwa programu kształcenia:

Wypełnia Zespół Kierunku

WNEiZ-nE-dE-III-S-18/19Z
Nazwa przedmiotu:

Kod przedmiotu:

metody wyceny przedsiębiorstw
(ZAJĘCIA OBLIGATORYJNE)

14.3WWIIIJ2715_13

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Katedra Inwestycji i Wyceny Przedsiębiorstw
Forma studiów:

Dziedzina nauki / dziedzina sztuki

Dyscyplina naukowa / dyscyplina artystyczna

III stopnia, stacjonarne

dziedzina nauk ekonomicznych

ekonomia

Status przedmiotu / modułu:

Język przedmiotu / modułu:

obowiązkowy

semestr: 6 - język polski

Rok

Semestr

Forma zajęć

Liczba godzin

Forma zaliczenia

ECTS

3

6

wykład

8

E

1

Razem

8

1

Koordynator
przedmiotu / modułu:

dr hab. KATARZYNA BYRKA-KITA

Prowadzący zajęcia:

prof. dr hab. DARIUSZ ZARZECKI

Cele przedmiotu /
modułu:

Zapoznanie doktorantów z metodami wyceny przedsiębiorstw

Wymagania wstępne:

Wiedza: doktorant posiada wiedzę z zakresu podstawy rachunkowości, analizy
ekonomicznej i finansów oraz metod statystycznych. Doktorant dysponuje
wiedzą ogólną w zakresie makro- i mikroekonomii.
Umiejętności: doktorant potrafi posługiwać się arkuszem kalkulacyjnym typu
Excel
Kompetencji (postaw): doktorant potrafi pracować w grupie, ma wpojone nawyki
kształcenia ustawicznego.
EFEKTY KSZTAŁCENIA

Po zaliczeniu przedmiotu / modułu doktorant potrafi:
Ktegoria

wiedza

Lp

1

Odniesienie do efektów
dla programu

KOD

Opis efektu

EP1

doktorant zna kategorie wartości stosowanych w wycenie
przedsiębiorstw
doktorant zna najważniejsze metody służące wycenie
przedsiębiorstw

SD_W03
SD_W04
SD_W05
SD_W07

doktorant potrafi posługiwać się metodami stosowanymi
w wycenie przedsiębiorstw
doktorant potrafi ocenić raport z wyceny przedsiębiorstwa

SD_U01
SD_U02
SD_U04
SD_U07
SD_U08

umiejętności

1

EP2

kompetencje społeczne

1

EP3

doktorant posiada zdolność uczestniczenia w procesie wyceny
przedsiębiorstwa

TREŚCI PROGRAMOWE

SD_K01
SD_K04
SD_K08

Semestr

Liczba godzin

Forma zajęć: wykład
1. Wartość – definicje i podstawowe koncepcje.

6

2

2. Wartość jako przedmiot sporów prawnych.

6

1

3. Uwarunkowania i elementy wyceny przedsiębiorstw.

6

1

4. Podejście porównawcze w wycenie przedsiębiorstw.

6

1

5. Podejście dochodowe w wycenie przedsiębiorstw.

6

1

6. Podejście majątkowe w wycenie przedsiębiorstw.

6

1

7. Współczesne trendy i wyzwania wyceny przedsiębiorstw.

6

1

1/2

Metody kształcenia

Wykłady z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej oraz ćwiczenia i przykłady (case
study) jako praca własna.
Nr efektu kształcenia
z sylabusa

Metody weryfikacji
efektów kształcenia
EGZAMIN PISEMNY

EP1,EP2,EP3

Forma i warunki zaliczenia wykładu: egzamin testuje wiedzę i umiejętności doktorantów w
zakresie wskazanych efektów kształcenia. Egzamin odbywa się formie pisemnej
Zasady wyliczania oceny z przedmiotu
Forma i warunki zaliczenia Ocenianie:
poniżej 50% - niedostateczny
od 50% do 60% - dostateczny
od 60% do 70% - dostateczny +
od 70% do 80% - dobry
od 80% do 90% - dobry +
powyżej 90% - bardzo dobry
Jaki A. (2008): Wycena i kształtowanie wartości przedsiębiorstwa, Oficyna Ekonomiczna Grupa Wolters Kluwer,
Warszawa
Szablewski A., Tuzimek R. (2008): Wycena i zarządzanie wartością firmy, Poltext, Warszawa
Literatura podstawowa

Zadora H. (2010): Wycena przedsiębiorstw w teorii i praktyce, Wydawnictwo Stowarzyszenia Księgowych w Polsce,
Warszawa
Zarzecki D. (1999): Metody wyceny przedsiębiorstw, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa
K. Byrka-Kita (2013): Dylematy szacowania premii z tytułu kontroli w wycenie przedsiębiorstw, CeDeWu, Warszawa

Literatura uzupełniająca
Zarzecki D. (2017): Współczesne wyzwania wyceny przedsiębiorstw, Zarzecki, Lasota i Wspólnicy, Szczecin

NAKŁAD PRACY DOKTORANTA
Liczba godzin
Zajęcia dydaktyczne

8

Udział w egzaminie/zaliczeniu

0

Przygotowanie się do zajęć

0

Studiowanie literatury

6

Udział w konsultacjach

1

Przygotowanie projektu / eseju / itp.

0

Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

10

Inne

0

ŁĄCZNY nakład pracy doktoranta w godz.

25

Liczba punktów ECTS

1

2/2

SYLABUS
Nazwa programu kształcenia:

Wypełnia Zespół Kierunku

WNEiZ-nE-dE-III-S-18/19Z
Nazwa przedmiotu:

Kod przedmiotu:

metodyki zarządzania projektami informatycznymi
(ZAJĘCIA OBLIGATORYJNE)

14.3WWIIIJ2884_7

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Zakład Inżynierii Oprogramowania
Forma studiów:

Dziedzina nauki / dziedzina sztuki

Dyscyplina naukowa / dyscyplina artystyczna

III stopnia, stacjonarne

dziedzina nauk ekonomicznych

ekonomia

Status przedmiotu / modułu:

Język przedmiotu / modułu:

obowiązkowy

semestr: 4 - język polski

Rok

Semestr

Forma zajęć

Liczba godzin

Forma zaliczenia

ECTS

2

4

wykład

10

ZO

1

Razem

10

Koordynator
przedmiotu / modułu:

prof. dr hab. ZDZISŁAW SZYJEWSKI

Prowadzący zajęcia:

prof. dr hab. ZDZISŁAW SZYJEWSKI

Cele przedmiotu /
modułu:
Wymagania wstępne:

1

Zapoznanie się ze współczesnymi metodykami realizacji projektów głównie tworzenia rozwiązań
informatycznych z wykorzystaniem komputerowego wspomagania. Zasady doboru metodyki prowadzenia
prac projektowych w zależności od specyfiki projektu.
Podstawowe informacje z zarządzania projektami.
EFEKTY KSZTAŁCENIA

Po zaliczeniu przedmiotu / modułu doktorant potrafi:
Ktegoria

Odniesienie do efektów
dla programu

Lp

KOD

Opis efektu

wiedza

1

EP1

Posiada wiedzę o metodykach pracy w zespole

SD_W02

umiejętności

1

EP2

Posiada umiejętność wyboru metodyki pracy w zespole

SD_U05
SD_U07

kompetencje społeczne

1

EP3

Potrafi dzielić się wiedzą

SD_K01

TREŚCI PROGRAMOWE

Semestr

Liczba godzin

Forma zajęć: wykład
1. 1. Specyfika realizacji rozwiązań projektowych w obszarze nowych technologii 2. Podejście
kaskadowe do realizacji projektów – metoda szacowania wielkości projektu (MPF) 3. Przykłady
metodyk firmowych - IBM, PRINCE2 i Rational 4. Podejścia spiralne na przykładzie firmy Microsoft
(MSF) oraz zintegrowane na przykładzie ASAP 5. Zwinne metodyki realizacji projektów na
przykładzie SCRUM – sprinty projektowe Konwersatorium: Dobór metodyki do specyfiki projektu
Metody kształcenia

4

10

Wykłady z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych oraz pakietu MS Project
Nr efektu kształcenia
z sylabusa

Metody weryfikacji
efektów kształcenia
PRACA PISEMNA/ ESEJ/ RECENZJA

EP1,EP2,EP3

Napisanie eseju ( ok. 10 stron) na zadany temat
Konwersatorium - wykonanie analizy i klasyfikacji projektu
Forma i warunki zaliczenia Zasady wyliczania oceny z przedmiotu
Aktywny udział w konwersatorium stanowi o zaliczeniu wykładu + napisanie eseju na zadany temat

Literatura podstawowa

Zdzisław Szyjewski (2004): Metodyki zarządzania projektami, Placet, Warszawa

Literatura uzupełniająca

Witold Chmielarz (2015): Information Technology Project Management, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu
Warszawskiego, Warszawa

1/2

NAKŁAD PRACY DOKTORANTA
Liczba godzin
Zajęcia dydaktyczne

10

Udział w egzaminie/zaliczeniu

0

Przygotowanie się do zajęć

0

Studiowanie literatury

10

Udział w konsultacjach

0

Przygotowanie projektu / eseju / itp.

5

Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

0

Inne

0

ŁĄCZNY nakład pracy doktoranta w godz.

25

Liczba punktów ECTS

1

2/2

SYLABUS
Nazwa programu kształcenia:

Wypełnia Zespół Kierunku

WNEiZ-nE-dE-III-S-18/19Z
Nazwa przedmiotu:

Kod przedmiotu:

nowoczesne trendy w gospodarce światowej
(ZAJĘCIA OBLIGATORYJNE)

14.3WWIIIJ2890_4

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Zakład Handlu Zagranicznego
Forma studiów:

Dziedzina nauki / dziedzina sztuki

Dyscyplina naukowa / dyscyplina artystyczna

III stopnia, stacjonarne

dziedzina nauk ekonomicznych

ekonomia

Status przedmiotu / modułu:

Język przedmiotu / modułu:

obowiązkowy

semestr: 3 - język polski

Rok

Semestr

Forma zajęć

Liczba godzin

Forma zaliczenia

ECTS

2

3

wykład

8

E

1

Razem

8

Koordynator
przedmiotu / modułu:

prof. dr hab. JERZY DUDZIŃSKI

Prowadzący zajęcia:

prof. dr hab. JERZY DUDZIŃSKI

Cele przedmiotu /
modułu:
Wymagania wstępne:

1

Zapoznanie doktorantów z nowymi tendencjami i zjawiskami w rozwoju gospodarki światowej, ze
szczególnym uwzględnieniem problemów struktury i równowagi, nierozpoznanych jeszcze w pełni w
sferze teorii ekonomii i międzynarodowych stosunków ekonomicznych
Znajomość problematyki makroekonomicznej w zakresie II stopnia studiów
EFEKTY KSZTAŁCENIA

Po zaliczeniu przedmiotu / modułu doktorant potrafi:
Ktegoria

wiedza

Odniesienie do efektów
dla programu

Lp

KOD

Opis efektu

1

EP1

Doktorant identyfikuje nowe zjawiska i tendencje we
współczesnej gospodarce światowej. Doktorant rozpoznaje
przyczyny oraz skutki nowych zjawisk i tendencji

umiejętności

1

EP2

kompetencje społeczne

1

EP3

SD_W05

Doktorant pozyskuje i interpretuje dane statystyczne oraz
wskaźniki ekonomiczne dotyczące współczesnej gospodarki
światowej. Doktorant przewiduje i analizuje implikacje nowych
zjawisk i tendencji w skali makro- i mikroekonomicznej.
Doktorant analizuje zjawiska zachodzące w gospodarce
światowej i ocenia ich wpływ na sytuację gospodarczą Polski

SD_U01
SD_U02

Doktorant uzupełnia i doskonali nabytą wiedzę i umiejętności

TREŚCI PROGRAMOWE

SD_K08

Semestr

Liczba godzin

Forma zajęć: wykład
1. Przemiany w strukturze podmiotowej gospodarki światowej (emerging markets, BRIC a triada –
nowy układ głównych ośrodków)
2. Przekształcenia w strukturze sektorowej globalnej gospodarki (”trzecia rewolucja przemysłowa”,
reindustrializacja, reshoring)
3. Nowe zjawiska w światowym handlu towarowym (nowe ośrodki i strumienie przepływów,
prymaryzacja eksportu, rozwój globalnego łańcucha wartości)

3

1

3

1

3

2

4. Kierunki przekształceń w międzynarodowych obrotach usługami

3

1

5. Nowe trendy w przepływach BIZ

3

1

3

2

6. Nierównowaga globalna – ocena skali i implikacji (salda BOB, międzynarodowa pozycja
inwestycyjna, rezerwy dewizowe, SWF)
Wykłady z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych.
Metody kształcenia
Dyskusje z doktorantami nad wybranymi problemami

Nr efektu kształcenia
z sylabusa

Metody weryfikacji
efektów kształcenia
EGZAMIN USTNY

EP1,EP2,EP3

1/2

Warunkiem zaliczenia jest prawidłowe wykorzystanie wiedzy z wykładów oraz literatury do identyfikacji i krytycznej
analizy nowych tendencji i zjawisk w gospodarce światowej, ich przyczyn i implikacji
Zasady wyliczania oceny z przedmiotu
Forma i warunki zaliczenia Ocena dostateczna - doktorant identyfikuje nowe zjawiska i tendencje we współczesnej gospodarce światowej,
interpretuje wskaźniki ekonomiczne dotyczące współczesnej gospodarki światowej
Ocena dobra - doktorant rozpoznaje przyczyny, przewiduje implikacje nowych zjawisk i tendencji w skali makro- i
mikroekonomicznej
Ocena bardzo dobra - doktorant analizuje zjawiska i tendencje zachodzące w w globalnej gospodarce i ocenia ich
wpływ na sytuację gospodarczą Polski
A. Zielińska-Głębocka (2012): Współczesna gospodarka światowa. Przemiany, innowacje, kryzysy, rozwiązania
regionalne, Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., Warszawa
Literatura podstawowa

J. Dudziński (2014): Primarisation of exports in 21st century and its effects. Deindustrialisation versus
demanufacturing, w: Trends in the World Economy 2014, Vol. 6, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin
UNCTAD, WTO, World Bank, IMF, OECD, Eurostat : Raporty roczne, bazy danych UNCTAD, WTO, World Bank, IMF,
OECD, Eurostat, UNCTAD, WTO, World Bank, IMF, OECD, Eurostat
H. Nakonieczna-Kisiel, M. Gryczka, red. (2016): Trends in the World Economy, Szczecin University Press, Szczecin

Literatura uzupełniająca

J. Bogołębska (2013): Nierównowagi globalne a stabilność międzynarodowego systemu walutowego. Analiza na
przykładzie akumulacji rezerw dewizowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź
P.R. Krugman, M. Obstfeld (2012): Ekonomia międzynarodowa, PWE, Warszawa

NAKŁAD PRACY DOKTORANTA
Liczba godzin
Zajęcia dydaktyczne

8

Udział w egzaminie/zaliczeniu

2

Przygotowanie się do zajęć

0

Studiowanie literatury

8

Udział w konsultacjach

2

Przygotowanie projektu / eseju / itp.

0

Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

5

Inne

0

ŁĄCZNY nakład pracy doktoranta w godz.

25

Liczba punktów ECTS

1

2/2

SYLABUS
Nazwa programu kształcenia:

WNEiZ-nE-dE-III-S-18/19Z
Moduł:

Wypełnia Zespół Kierunku

Wykład do wyboru [moduł]
Nazwa przedmiotu:

Kod przedmiotu:

podstawy współczesnej dydaktyki
(ZAJĘCIA FAKULTATYWNE ROZWIJAJĄCE UMIEJĘTNOŚCI DYDAKTYCZNE)

14.3WWIIIJ2400_5

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Uniwersyteckie Centrum Edukacji
Forma studiów:

Dziedzina nauki / dziedzina sztuki

Dyscyplina naukowa / dyscyplina artystyczna

III stopnia, stacjonarne

dziedzina nauk ekonomicznych

ekonomia

Status przedmiotu / modułu:

Język przedmiotu / modułu:

fakultatywny

semestr: 7 - język polski

Rok

Semestr

Forma zajęć

Liczba godzin

Forma zaliczenia

ECTS

4

7

ćwiczenia

20

ZO

2

Razem

20

2

Koordynator
przedmiotu / modułu:

dr EDYTA KOPACZEWSKA

Prowadzący zajęcia:

dr EDYTA KOPACZEWSKA

Cele przedmiotu /
modułu:

Rozwijanie umiejętności pedagogicznych oraz dydaktycznych ze szczególnym uwzględnieniem
kompetencji prakseologicznych w zakresie kontroli i oceny.

Wymagania wstępne:

Podstawowe pojęcia z zakresu dydaktyki ogólnej i metodyki.
EFEKTY KSZTAŁCENIA

Po zaliczeniu przedmiotu / modułu doktorant potrafi:
Ktegoria

wiedza

umiejętności

Odniesienie do efektów
dla programu

Lp

KOD

Opis efektu

1

EP1

zna i rozumie różne aspekty związane z profesją nauczyciela w
tym obszar kompetencji prakseologicznych i społecznych

SD_W02

2

EP11

Posiada wiedze o koncepcjach w doborze treści kształcenia, jak
również konstruowania programów i kursów szkoleniowych.
Zna i rozumie pojęcia programów ramowych i zasady
konstrukcji sylabusów.

3

EP14

Doktorant ma wiedze na temat metod i strategii dydaktycznych
na wyższej uczelni.

SD_W04

4

EP2

posiada spójną wiedzę na temat rodzajów i uwarunkowań
trudności w procesie uczenia się i oceniania;

SD_W01

5

EP3

posiada podstawy wiedzy z zakresu funkcjonowania procesów
poznawczych, motywacyjnych, społecznych;
posiada wiedzę na temat prawidłowości procesów społecznych
pod kątem pedagogicznym

SD_W01
SD_W06

1

EP16

potrafi rozpoznać styl uczenia się potrafi zaplanować i
przeprowadzić zajęcia edukacyjne w grupie i z jednostką oraz
dokonać analizy podjętych działań.

SD_U05

2

EP5

posiada umiejętność motywowania i potrafi skłonić do
dokonania analizy podjętych działań;

SD_U03

3

EP6

potrafi dokonać wyboru odpowiednich zindywidualizowanych
działań pedagogicznych z uwzględnieniem motywacyjnej
strategii oceniania;

SD_U05

1

EP7

ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, a także
rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i
rozwoju osobistego;

SD_K08

2

EP9

wykazuje zaangażowanie i kreatywność w podejmowanych
przez siebie działaniach edukacyjnych z zachowaniem zasad
etycznych;

SD_K05

kompetencje społeczne

TREŚCI PROGRAMOWE

Semestr

SD_W10

Liczba godzin

1/3

Forma zajęć: ćwiczenia
1. Znaczenie kompetencji psychologicznych i etyka zawodu nauczyciela

7

2

2. Style nauczania i uczenia się- model sensownej nauki

7

2

3. Trening komunikacji interpersonalnej.

7

2

4. Praca z grupa – sztuka motywowania i utrzymania dyscypliny

7

2

5. Istota procesu kontroli i oceny

7

2

7

2

7

2

8. Funkcje kontroli o oceny

7

2

9. Strategie oceniania

7

2

10. Czy istnieje ocena sprawiedliwa?

7

2

6. Metody nauczania: asymilacji wiedzy, samodzielnego dochodzenia do wiedzy, waloryzacyjne,
praktyczne. Strategie kształcenia: asocjacyjna, problemowa, emocjonalna, operacyjna. Style
uczenia się: zamknięty, ramowy, negocjacyjny.
7. Zasady kształcenia: systematyczności, poglądowości, samodzielności, związku teorii z praktyka,
efektywności, przystępności, indywidualizacji. Formy nauczania: zbiorowe, grupowe, indywidualne.
Narzędzia i techniki pracy dydaktycznej.

Metody kształcenia

prezentacja multimedialna, wykład konwersatoryjny, metody dyskursywne, gry dydaktyczne
Nr efektu kształcenia
z sylabusa

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

EP1,EP11,EP14,EP
16,EP2,EP3,EP5,EP
6,EP7,EP9

KOLOKWIUM

Zaliczenie ustne
Forma i warunki zaliczenia Zasady wyliczania oceny z przedmiotu
100% odpowiedź ustna
B. Niemierko (2008): Kształcenie szkolne. Podręczniuk skutecznej dydaktyki, Wyd. Akademickie i Profesjonalne,
Warszawa
Cz. Kupisiewicz (2005): Podstawy dydaktyki ogólnej, WSiP, warszawa
D. Bernacka (2001): Od słowa do działania, Wyd. Akad. "Żak", Warszawa
H. Hamer (1994): Klucz do efektywnosci nauczania, , MEN
Literatura podstawowa
K. Stróżyński (2004): Ocenianie w szkole, ŻAK, Warszawa
W. Okon (2003): Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej, Żak, Warszawa
Z. Kwiecinski, B. Sliwerski (2004): Pedagogika: podrecznik akademicki, , Warszawa
Z. Kwieciński, B. Śliwerski (2011): Pedagogika, PWN, Warszawa
B. Niemierko (2002): Ocenianie szkolne bez tajemnic, WSiP, Warszawa
Cz. Kupisiewicz (1988): Podstawy dydaktyki ogólnej, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne,, Warszawa

Literatura uzupełniająca

J. Szempruch (2006): Edukacja wobec wyzwan i zadan współczesnosci i przyszłosci. Teoria i praktyka pedagogiczna,
Rzeszów
J. Świrko-Filipczuk (2007): Dydaktyka ogólna i nauki z nią współdziające, Szczecin
K. Kruszewski (2013): Sztuka nauczania, PWN, Warszawa
T. Dabrowska, B. Wojciechowska–Charlak (1996): Miedzy praktyka a teoria wychowania, , Lublin

NAKŁAD PRACY DOKTORANTA
Liczba godzin
Zajęcia dydaktyczne

20

Udział w egzaminie/zaliczeniu

2

2/3

Przygotowanie się do zajęć

20

Studiowanie literatury

1

Udział w konsultacjach

1

Przygotowanie projektu / eseju / itp.

5

Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

1

Inne

0

ŁĄCZNY nakład pracy doktoranta w godz.

50

Liczba punktów ECTS

2

3/3

SYLABUS
Nazwa programu kształcenia:

WNEiZ-nE-dE-III-S-18/19Z
Nazwa przedmiotu:

Kod przedmiotu:

praktyka - prowadzenie lub współuczestnictwo
(PRAKTYKI)

14.3WWIIIJ119_7

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Wypełnia Zespół Kierunku

Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem
Forma studiów:

Dziedzina nauki / dziedzina sztuki

Dyscyplina naukowa / dyscyplina artystyczna

III stopnia, stacjonarne

dziedzina nauk ekonomicznych

ekonomia

Status przedmiotu / modułu:

Język przedmiotu / modułu:

obowiązkowy

semestr: 1 - język polski, semestr: 2 - język polski, semestr:
3 - język polski, semestr: 4 - język polski, semestr: 5 - język
polski, semestr: 6 - język polski, semestr: 7 - język polski,
semestr: 8 - język polski

Rok
1

2

3

4

Semestr

Forma zajęć

Liczba godzin

Forma zaliczenia

ECTS

1

praktyka

0

Z

0

2

praktyka

0

Z

1

3

praktyka

0

Z

0

4

praktyka

0

Z

1

5

praktyka

0

Z

0

6

praktyka

0

Z

1

7

praktyka

0

Z

0

8

praktyka

0

Z

1

Razem
Koordynator
przedmiotu / modułu:

0

4

dr hab. KRZYSZTOF JANASZ

Prowadzący zajęcia:
Cele przedmiotu /
modułu:

Stworzenie warunków i możliwości prowadzenia zajęć dydaktycznych przez doktorantów w celu
uzyskania kompetencji dydaktycznych w szkole wyższej

Wymagania wstępne:
EFEKTY KSZTAŁCENIA

Po zaliczeniu przedmiotu / modułu doktorant potrafi:
Ktegoria

Odniesienie do efektów
dla programu

Lp

KOD

Opis efektu

wiedza

1

EP1

ma pogłębioną wiedzę z zakresu prowadzenia zajęć
dydaktycznych

SD_W08

umiejętności

1

EP2

umie przeprowadzić samodzielni zajęcia dydaktyczne;
organizuje we właściwy sposób szkolenia dla absolwentów
szkół i uczelni

SD_U05
SD_U06

1

EP3

jest przygotowany do samodzielnego prowadzenia zajęć
dydaktycznych w zakresie posiadanej wiedzy;

SD_K05
SD_K07

2

EP4

świadomie poszukuje środków na badania uznając zasady
etyczne i normy współżycia

SD_K06

kompetencje społeczne

TREŚCI PROGRAMOWE

Semestr

Liczba godzin

Forma zajęć:

Metody kształcenia

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Czynności zawodowe wykonywane pod kierunkiem innych nauczycieli akademickich na polecenie opiekuna
naukowego
Nr efektu kształcenia
z sylabusa
ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

EP1,EP2,EP3,EP4

1/2

Przeprowadzenie zajęć hospitowanych przez opiekuna naukowego (promotora)
Forma i warunki zaliczenia Zasady wyliczania oceny z przedmiotu
Praktyka zaliczana na podstawie oświadczenia opiekuna naukowego (promotora) bez wystawienia oceny.

Literatura podstawowa

Uniwersytet Szczeciński : Regulamin studiów doktoranckich, Szczecin

Literatura uzupełniająca

NAKŁAD PRACY DOKTORANTA
Liczba godzin
Zajęcia dydaktyczne

0

Udział w egzaminie/zaliczeniu

0

Przygotowanie się do zajęć

0

Studiowanie literatury

0

Udział w konsultacjach

0

Przygotowanie projektu / eseju / itp.

0

Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

0

Inne

0

ŁĄCZNY nakład pracy doktoranta w godz.

0

Liczba punktów ECTS

4

2/2

SYLABUS
Nazwa programu kształcenia:

Wypełnia Zespół Kierunku

WNEiZ-nE-dE-III-S-18/19Z
Nazwa przedmiotu:

Kod przedmiotu:

rozwój trwały i zrównoważony
(ZAJĘCIA OBLIGATORYJNE)

14.3WWIIIJ2862_17

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Katedra Polityki Społeczno-Gospodarczej i ESR
Forma studiów:

Dziedzina nauki / dziedzina sztuki

Dyscyplina naukowa / dyscyplina artystyczna

III stopnia, stacjonarne

dziedzina nauk ekonomicznych

ekonomia

Status przedmiotu / modułu:

Język przedmiotu / modułu:

obowiązkowy

semestr: 7 - język polski

Rok

Semestr

Forma zajęć

Liczba godzin

Forma zaliczenia

ECTS

4

7

wykład

8

ZO

1

Razem

8

1

Koordynator
przedmiotu / modułu:

dr hab. BARBARA KRYK

Prowadzący zajęcia:

dr hab. BARBARA KRYK

Cele przedmiotu /
modułu:

Zapoznanie doktorantów z aktualnymi zagadnieniami i wyzwaniami w kontekście trwałego i
zrównoważonego rozwoju
Wiedzy: znajomość podstawowych zagadnień z ekonomii zrównoważonego rozwoju;
Umiejętności: analizowania, pracy zespołowej, logicznego myślenia;
Kompetencji: doktorant powinien być otwarty do dyskusji.

Wymagania wstępne:

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Po zaliczeniu przedmiotu / modułu doktorant potrafi:
Ktegoria

Odniesienie do efektów
dla programu

Lp

KOD

Opis efektu

1

EP1

Doktorant identyfikuje nowe zjawiska i procesy w odniesieniu
do trwałego i zrównoważonego rozwoju

SD_W01
SD_W04

2

EP2

Doktorant rozpoznaje przyczyny oraz skutki nowych zjawisk i
tendencji

SD_W05
SD_W06

1

EP3

Doktorant inicjuje debatę o problemach i tendencjach w
kontekście trwałego i zrównoważonego rozwoju

SD_U02

wiedza

umiejętności

2

EP4

1

EP5

2

EP6

kompetencje społeczne

Doktorant opisuje i analizuje zjawiska zachodzące na
wszystkich poziomach gospodarowania w kontekście trwałego
i zrównoważonego rozwoju oraz potrafi o nich dyskutować

SD_U04

Doktorant uzupełnia i doskonali nabytą wiedzę i umiejętności

SD_K08

Doktorant jest gotów do inicjowania projektów społecznogospodarczych z zakresu trwałego i zrównoważonego rozwoju;
samodzielnego prowadzenia badań naukowych

TREŚCI PROGRAMOWE

SD_K03

Semestr

Liczba godzin

Forma zajęć: wykład
1. Aktualne wyzwania w kontekście trwałego i zrównoważonego rozwoju

7

1

2. Zrównoważony rozwój a koncepcja zielonej gospodarki i jej pomiar

7

4

3. Zielone miejsca pracy w gospodarce

7

2

4. Zielona konsumpcja a brak równości

7

1

Metody kształcenia

Prezentacja mulitmedialna, Opisy przypadków, Przygotowanie prezentacji na wybrany temat;, Dyskusja

1/2

Nr efektu kształcenia
z sylabusa
Metody weryfikacji
efektów kształcenia

KOLOKWIUM

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5

PREZENTACJA

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6

Ocena końcowa na zaliczenie (koordynatora): to średnia arytmetyczna pozytywnych ocen z przygotowanej
prezentacji (50%) i kolokwium (50%).
Zasady wyliczania oceny z przedmiotu
Forma i warunki zaliczenia Doktorant otrzymuje ocenę dostateczną z prezentacji, gdy przedstawi podstawowe zagadnienia na wybrany temat na
podstawie literatury i obowiązujących uregulowań prawnych w danym zakresie, zaś ocenę bardzo dobrą , gdy
przeprowadzi krytyczną analizę literatury, zanalizuje dane obrazujące omawiany problem oraz zobrazuje problem
przykładami.
Kolokwium sprawdza efekty w zakresie wiedzy i umiejętności - polega na odpowiedzi na pytania zamknięte i
opisowe. Doktorant otrzymuje ocenę dostateczną za poprawne odpowiedzi na pytania z obowiązującego zakresu
materiału za 55% liczby punktów możliwych do zdobycia.
Felber Ch. (2012): Gospodarka dobra wspólnego, Gospodarka dobra wspólnego, Wyd. Biały Wiatr, Rzeszów.
Komisja Europejska (2010): Strategia Europa 2020, Bruksela 2010, UE, Bruksela

Literatura podstawowa

Kryk B. (2014): Artykuł, Czas na zielone kołnierzyki, Fundacja Ekonomistów Zasobów Środowiska, Czasopiusmo
Ekonomia i Środowisko, nr 3
Kryk B. (red.) (2012): Gospodarowanie i zarządzanie środowiskiem, , Wyd. Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.,
Szczecin.
Ryszawska B. (2013): Zielona gospodarka - teoretyczne podstawy koncepcji i pomiar jej wdrażania w Unii
Europejskiej, Wyd. UE we Wrocławiu, Wrocław
Stiglitz J. E., Sen A., Fitoussi .J.P. (2013): Błąd pomiaru, PTE, Warszawa, PTE, Warszawa.

Literatura uzupełniająca

Ostrom E. (2013): Dysponowanie wspólnymi zasobami,, Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa.

NAKŁAD PRACY DOKTORANTA
Liczba godzin
Zajęcia dydaktyczne

8

Udział w egzaminie/zaliczeniu

1

Przygotowanie się do zajęć

0

Studiowanie literatury

5

Udział w konsultacjach

1

Przygotowanie projektu / eseju / itp.

4

Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

6

Inne

0

ŁĄCZNY nakład pracy doktoranta w godz.

25

Liczba punktów ECTS

1

2/2

SYLABUS
Nazwa programu kształcenia:

Wypełnia Zespół Kierunku

WNEiZ-nE-dE-III-S-18/19Z
Nazwa przedmiotu:

Kod przedmiotu:

ryzyko w działalności gospodarczej
(ZAJĘCIA OBLIGATORYJNE)

14.3WWIIIJ2440_5

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Katedra Zarządzania Finansami
Forma studiów:

Dziedzina nauki / dziedzina sztuki

Dyscyplina naukowa / dyscyplina artystyczna

III stopnia, stacjonarne

dziedzina nauk ekonomicznych

ekonomia

Status przedmiotu / modułu:

Język przedmiotu / modułu:

obowiązkowy

semestr: 3 - język polski

Rok

Semestr

Forma zajęć

Liczba godzin

Forma zaliczenia

ECTS

2

3

konwersatorium

10

ZO

1

Razem

10

Koordynator
przedmiotu / modułu:

dr inż. IRENEUSZ MICIUŁA

Prowadzący zajęcia:

dr hab. TOMASZ STRĄK

Cele przedmiotu /
modułu:

Wymagania wstępne:

1

1.Identyfikacja specyfiki badań naukowych w zakresie ryzyka działalności gospodarczej ze wskazaniem
na interdyscyplinarny charakter tych badań.
2.Wskazanie głównych nurtów badań ekonomicznych dotyczących ryzyka działalności gospodarczej.
3.Wypracowanie umiejętności formułowania problemów badawczych, stawiania hipotez badawczych w
zakresie badań dotyczących ryzyka w działalności gospodarczej.
Znajomość podstawowych zagadnień w zakresie mikro i makroekonomii oraz zarządzania ryzykiem.
EFEKTY KSZTAŁCENIA

Po zaliczeniu przedmiotu / modułu doktorant potrafi:
Ktegoria

wiedza

Lp

KOD

Opis efektu

1

EP1

zna, na zaawansowanym poziomie, aktualne światowe
koncepcje i teorie dotyczące ryzyka w działalności
gospodarczej
ma rzetelną wiedzę o charakterze szczegółowym w obszarze
badań z zakresu ryzyka oraz zna aktualne piśmiennictwo
dotyczącej tej problematyki w języku polskim i językach obcych
zna podstawowe kierunki ekonomicznych badań naukowych w
obszarze ryzyka

Odniesienie do efektów
dla programu

SD_W01

2

EP2

3

EP3

ma pogłębiona wiedzę o metodach i technikach badawczych
stosowanych w badaniach dotyczących ryzyka w działalności
gospodarczej

SD_W08

EP4

potrafi indywidualnie i w zespole efektywnie pozyskiwać
informacje związane z działalnością naukową dotyczącą badań
w zkaresie ryzyka działaności gospodarczej, także w językach
obcych oraz dokonywać ich krytycznego doboru do własnych
badań

SD_U01

EP5

potrafi indywidualnie i w zespole udokumentować wyniki prac
badawczych dotyczących ryzyka oraz przedstawić je w mowie i
piśmie w języku polskim i w języku kongresowym/językach
kongresowych w środowisku profesjonalistów i
pozaprofesjonalnym

SD_U04

1
umiejętności

2

1

EP6

kompetencje społeczne

2

EP7

jest zaangażowany w realizację zadań dydaktycznych i
popularyzatorskich z zakresu ryzyka działaności gospodarczej z
poszanowaniem podmiotowości uczestników interakcji
aktualizuje swoją wiedzę i umiejętności z zakresu analizy ryzyka
działanościgospodarczej, z odpowiedzialnością i otwartością
wykorzystuje wyniki badań w celu doskonalenia siebie i
otoczenia

SD_W03

SD_K05

SD_K08

1/2

TREŚCI PROGRAMOWE

Semestr

Liczba godzin

Forma zajęć: konwersatorium
1. Miejsce problematyki dotyczącej ryzyka w działalności gospodarczej w naukach ekonomicznych.

3

2

2. Główne nurty badań naukowych w zakresie ryzyka w działalności gospodarczej.

3

2

3. Szacowanie ryzyka – techniki i narzędzia.

3

2

4. Techniki i narzędzia zabezpieczenia się przed ryzykiem w działalności gospodarczej.

3

2

5. Regulacje formalno – prawne dotyczące ryzyka w działalności gospodarczej.

3

2

Metody kształcenia

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Wykład oraz dyskusja naukowa dotycząca formułowania aktualnych problemów badawczych w zakresie ryzyka w
działalności gospodarczej.
Nr efektu kształcenia
z sylabusa
PRACA PISEMNA/ ESEJ/ RECENZJA

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP7

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

EP1,EP2,EP3,EP6,E
P7

Zdobycie conajmniej 60 punktów na 100 możliwych
Zasady wyliczania oceny z przedmiotu
Forma i warunki zaliczenia 1.Ocena przygotowanego eseju naukowego przy uwzględnieniu następujących kryteriów: poprawność metodyczna,
poprawność merytoryczna, aktualność problemu badawczego oraz wykorzystane źródła literatury - 60 punktów.
2. Aktywność podczas zajęć, ze szczególnym uwzględnieniem kompletności przygotowywania zadań domowych oraz
zdolności przedstawiania poruszanych zagadnień w powiązaniu z aktualnymi odniesieniami do sytuacji gospodarczej
- 40 punktów.
A. Damodaran (2009): Ryzyko strategiczne. Podstawy zarządzania ryzykiem, WHARTON/KOŹMIŃSKI, Warszawa
Ejsmont A., Ejdys S., Walenia A. (2017): Siła dywersyfikacji w działalności przedsiębiorstw w kontekście aspektów
ekonomicznych, finansowych i organizacyjnych, Difin, Warszawa
Literatura podstawowa

K. Jajuga (2017): Zarządzanie ryzykiem, PWN, Warszawa
W. Tarczyński, M. Mojsiewicz (2001): Zarządzanie ryzykiem, PWE, Warszawa
Williams C.A. Jr., Smith M.L., Young P.C. (2002): Zarządzanie ryzykiem a ubezpieczenia, PWN, Warszawa

Literatura uzupełniająca

Wybrane artykuły naukowe dotyczące problematyki ryzyka w działalności gospodarczej.

NAKŁAD PRACY DOKTORANTA
Liczba godzin
Zajęcia dydaktyczne

10

Udział w egzaminie/zaliczeniu

0

Przygotowanie się do zajęć

0

Studiowanie literatury

5

Udział w konsultacjach

0

Przygotowanie projektu / eseju / itp.

8

Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

2

Inne

0

ŁĄCZNY nakład pracy doktoranta w godz.

25

Liczba punktów ECTS

1

2/2

SYLABUS
Nazwa programu kształcenia:

WNEiZ-nE-dE-III-S-18/19Z
Nazwa przedmiotu:

Kod przedmiotu:

seminarium
(ZAJĘCIA OBLIGATORYJNE)

14.3WWIIIJ119_2

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Wypełnia Zespół Kierunku

Katedra Ekonometrii
Forma studiów:

Dziedzina nauki / dziedzina sztuki

Dyscyplina naukowa / dyscyplina artystyczna

III stopnia, stacjonarne

dziedzina nauk ekonomicznych

ekonomia

Status przedmiotu / modułu:

Język przedmiotu / modułu:

fakultatywny

semestr: 3 - język polski, semestr: 4 - język polski, semestr:
5 - język polski, semestr: 6 - język polski, semestr: 7 - język
polski, semestr: 8 - język polski

Rok

Semestr

Forma zajęć

Liczba godzin

Forma zaliczenia

ECTS

3

seminarium

12

ZO

1

4

seminarium

12

ZO

1

5

seminarium

12

ZO

1

6

seminarium

12

ZO

1

7

seminarium

12

ZO

1

8

seminarium

12

ZO

1

2

3

4
Razem
Koordynator
przedmiotu / modułu:

72

6

dr hab. JACEK BATÓG

Prowadzący zajęcia:
Cele przedmiotu /
modułu:
Wymagania wstępne:

Celem seminarium jest wybór tematu, sformułowanie celu i hipotez badawczych oraz napisanie rozprawy
doktorskiej
Seminarium posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje z zakresu studiów ekonomicznych II stopnia
EFEKTY KSZTAŁCENIA

Po zaliczeniu przedmiotu / modułu doktorant potrafi:
Ktegoria

Odniesienie do efektów
dla programu

Lp

KOD

Opis efektu

1

EP1

posiada wiedzę o sposobach wyboru tematu i formułowania
celu oraz hipotez badawczych

SD_W04
SD_W07
SD_W10

2

EP2

zna dostępne i przydatne metody badawcze z zakresu nauk
ekonomicznych oraz uwarunkowania finansowania prac
badawczych

SD_W08
SD_W09

1

EP3

potrafi formułować wnioski badawcze

SD_U01
SD_U02

2

EP4

umie tworzyć spójne teksty i konstruować z nich rozdziały
rozprawy doktorskiej

SD_U03
SD_U04

1

EP5

rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie

SD_K08

2

EP6

wiedza

umiejętności

kompetencje społeczne

potrafi uzupełniać i doskonalić nabyta wiedze i umiejętności

TREŚCI PROGRAMOWE

SD_K03

Semestr

Liczba godzin

Forma zajęć: seminarium
1. Formułowanie celu pracy, hipotezy badawczej i uzasadnienie wyboru tematu

3

3

2. Prezentacja planu i układu pracy

3

3

3. Prezentacja i dyskusja o źródłach literaturowych

3

3

1/2

4. Zbieranie danych empirycznych do badania i dyskusja nad nimi

3

3

5. Przedstawienie formy i zawartości pracy doktorskiej

4

6

6. Wybór tematu zgodnego z zainteresowaniami i specjalizacją

4

6

7. Zbieranie danych empirycznych do badania i dyskusja nad nimi

5

3

8. Wybór metodyki i rozpoczęcie analiz empirycznych – dyskusja

5

6

9. Formułowanie wniosków badawczych i ich umiejscowienie w pracy

5

3

10. Wybór tematu zgodnego z zainteresowaniami i specjalizacją

6

8

11. Formułowanie celu pracy, hipotezy badawczej i uzasadnienie wyboru tematu

6

4

12. Formułowanie wniosków badawczych i ich umiejscowienie w pracy

7

8

13. Sposób i formy pisania poszczególnych części pracy

7

4

14. Sposób i formy pisania poszczególnych części pracy

8

4

15. Dyskusja nad zaprezentowanymi rozdziałami dysertacji

8

8

Metody kształcenia

Wykład, dyskusja, prezentacje multimedialne
Nr efektu kształcenia
z sylabusa

Metody weryfikacji
efektów kształcenia
PRACA PISEMNA/ ESEJ/ RECENZJA

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6

Zaliczenie w postaci oceny przygotowanego eseju, konspektu oraz kolejnych części i całości rozprawy doktorskiej
Forma i warunki zaliczenia Zasady wyliczania oceny z przedmiotu
Ocena z przedmiotu jest równa ocenie z zaliczenia seminarium

Literatura podstawowa

Literatura uzależniona od tematu badań naukowych :

Literatura uzupełniająca

Literatura uzależniona od tematu badań naukowych :

NAKŁAD PRACY DOKTORANTA
Liczba godzin
Zajęcia dydaktyczne

72

Udział w egzaminie/zaliczeniu

0

Przygotowanie się do zajęć

20

Studiowanie literatury

26

Udział w konsultacjach

24

Przygotowanie projektu / eseju / itp.

8

Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

0

Inne

0

ŁĄCZNY nakład pracy doktoranta w godz.

150

Liczba punktów ECTS

6

2/2

SYLABUS
Nazwa programu kształcenia:

Wypełnia Zespół Kierunku

WNEiZ-nE-dE-III-S-18/19Z
Nazwa przedmiotu:

Kod przedmiotu:

socjologia
(ZAJĘCIA OBLIGATORYJNE)

14.3WWIIIJ2709_1

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Zakład Socjologii Ogólnej
Forma studiów:

Dziedzina nauki / dziedzina sztuki

Dyscyplina naukowa / dyscyplina artystyczna

III stopnia, stacjonarne

dziedzina nauk ekonomicznych

ekonomia

Status przedmiotu / modułu:

Język przedmiotu / modułu:

obowiązkowy

semestr: 1 - język polski

Rok

Semestr

Forma zajęć

Liczba godzin

Forma zaliczenia

ECTS

1

1

wykład

8

ZO

1

Razem

8

Koordynator
przedmiotu / modułu:

dr hab. JAN NIKOŁAJEW

Prowadzący zajęcia:

dr hab. JAN NIKOŁAJEW

Cele przedmiotu /
modułu:

Wymagania wstępne:

1

Podstawowym celem jest zapoznanie doktorantów z wybranymi zjawiskami życia społecznego oraz
przygotowanie ich do samodzielnej analizy i klasyfikowania struktur, form funkcjonowania różnorodnych
organizacji i instytucji życia społecznego ze szczególnym uwzględnieniem kształtowania w nich interakcji
i stosunków interpersonalnych oraz uwrażliwienie na aspekty życia społecznego i gospodarczego.
W zakresie wiedzy: posiada podstawową wiedzę o zjawiskach społecznych.
W zakresie umiejętności: posiada umiejętność samodzielnego myślenia i konstruowania modeli interakcji
i stosunków społecznych.
W zakresie kompetencji społecznych: potrafi współpracować w zespole.
EFEKTY KSZTAŁCENIA

Po zaliczeniu przedmiotu / modułu doktorant potrafi:
Ktegoria

Odniesienie do efektów
dla programu

Lp

KOD

Opis efektu

1

EP1

ma zaawansowaną wiedzę o zjawiskach życia społecznego oraz
gospodarczego i potrafi je odnieść do kategorii socjologicznych

2

EP2

wymienia zaawansowane kategorie pojęciowe stosowane na
gruncie socjologii i nauk społecznych

SD_W06

1

EP3

potrafi interpretować zjawiska socjologiczne w powiązaniu z
życiem gospodarczym

SD_U02

2

EP4

potrafi argumentować swoje stanowisko i wyrażać opinie na
tematy społeczne

SD_U02

3

EP5

porządkuje przyczyny i przebieg procesów i zjawisk
socjologicznych i ekonomicznych

SD_U02

1

EP6

ma świadomość znaczenia pracy w grupie

SD_K01

SD_W01
SD_W02

wiedza

umiejętności

kompetencje społeczne

TREŚCI PROGRAMOWE

Semestr

Liczba godzin

Forma zajęć: wykład
1. Współczesne socjologiczne koncepcja człowieka i osobowości.

1

2

2. Podstawy życia społecznego – aktualne uwarunkowania życia człowieka.

1

2

3. Funkcjonowanie grup społecznych w ramach współczesnych organizacji gospodarczych.

1

2

4. Nowoczesna gospodarka rynkowa a konflikty społeczne i sposoby ich rozwiązywania.

1

2

Metody kształcenia

Metoda asymilacji wiedzy, wykład, klasyczna metoda problemowa, metoda przypadków, metoda sytuacyjna.

1/2

Nr efektu kształcenia
z sylabusa

Metody weryfikacji
efektów kształcenia
PRACA PISEMNA/ ESEJ/ RECENZJA

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6

Zaliczenie na podstawie oceny pracy pisemnej.
Forma i warunki zaliczenia

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu
(51%-60%) ocena dostateczna:3.0
(61%-70%) ocena dostateczny plus:3.5
(71%-80%) ocena dobra:4.0
(81%-90%) dobry plus:4.5
(91%-100%) ocena bardzo dobra:5.0
Giddens A. (2004): Socjologia, Warszawa

Literatura podstawowa

Szacka B. (2005): Wstęp do socjologii, Warszawa
Szacki J. (2008): Historia myśli socjologicznej, Warszawa
Domański H. (2002): Polska klasa średnia, Warszawa

Literatura uzupełniająca

Goodman N. (1997): Wstęp do socjologii, Warszawa
Sztompka P. (2003): Socjologia. Analiza społeczeństwa, Kraków

NAKŁAD PRACY DOKTORANTA
Liczba godzin
Zajęcia dydaktyczne

8

Udział w egzaminie/zaliczeniu

0

Przygotowanie się do zajęć

0

Studiowanie literatury

4

Udział w konsultacjach

4

Przygotowanie projektu / eseju / itp.

7

Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

0

Inne

2

ŁĄCZNY nakład pracy doktoranta w godz.

25

Liczba punktów ECTS

1

2/2

SYLABUS
Nazwa programu kształcenia:

Wypełnia Zespół Kierunku

WNEiZ-nE-dE-III-S-18/19Z
Nazwa przedmiotu:

Kod przedmiotu:

statystyczne metody analizy danych jakościowych
(ZAJĘCIA OBLIGATORYJNE)

14.3WWIIIJ2856_42

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Katedra Statystyki
Forma studiów:

Dziedzina nauki / dziedzina sztuki

Dyscyplina naukowa / dyscyplina artystyczna

III stopnia, stacjonarne

dziedzina nauk ekonomicznych

ekonomia

Status przedmiotu / modułu:

Język przedmiotu / modułu:

obowiązkowy

semestr: 6 - język polski

Rok

Semestr

Forma zajęć

Liczba godzin

Forma zaliczenia

ECTS

3

6

wykład

10

ZO

1

Razem
Koordynator
przedmiotu / modułu:

10

1

dr hab. IWONA MARKOWICZ

Prowadzący zajęcia:
Cele przedmiotu /
modułu:

Zapoznanie doktoranta z możliwościami aplikacji wybranych metod badań jakościowych w badaniach
naukowych

Wymagania wstępne:

Znajomość podstawowych metod statystycznych
EFEKTY KSZTAŁCENIA

Po zaliczeniu przedmiotu / modułu doktorant potrafi:
Ktegoria

Odniesienie do efektów
dla programu

Lp

KOD

Opis efektu

1

EP2

zna modele nieparametryczne i semiparametryczne

SD_W03

2

EP3

ma zaawansowaną wiedzę o sposobach analizy zmiennych
jakościowych

SD_W07
SD_W08

1

EP4

potrafi konstruować modele dla danych jakościowych

SD_U01
SD_U03

2

EP5

umie interpretować wyniki analiz danych jakościowych

SD_U04

1

EP6

inicjuje debaty naukowe na temat zastosowań modeli

SD_K01
SD_K02

wiedza

umiejętności

kompetencje społeczne

TREŚCI PROGRAMOWE

Semestr

Liczba godzin

Forma zajęć: wykład
1. Dane jakościowe w badaniach naukowych

6

4

2. Metody ilościowe w analizach danych jakościowych

6

3

3. Modele nieparametryczne i semiparametryczne

6

3

Metody kształcenia

Wykłady połączone z prezentacjami i dyskusją w trakcie zajęć
Nr efektu kształcenia
z sylabusa

Metody weryfikacji
efektów kształcenia
PROJEKT

EP2,EP3,EP4,EP5,E
P6

Przygotowanie projektu
Forma i warunki zaliczenia Zasady wyliczania oceny z przedmiotu
Oceną z przedmiotu jest ocena projektu

1/2

Gatnar E., Walesiak M. (2004): Metody statystycznej analizy wielowymiarowej w badaniach marketingowych, Wyd. AE
we Wrocławiu, Wrocław
Literatura podstawowa

Gatnar E., Walesiak M. red. (2011): Analiza danych jakościowych i symbolicznych z wykorzystaniem programu R, C.H.
Beck, Warszawa
Markowicz I. (2012): Statystyczna analiza żywotności firm, Wydawn. Nauk. US, Szczecin
Wiśniewski J.W. (1986): Ekonometryczne badanie zjawisk jakościowych. Studium metodologiczne, UMK, Toruń
Bąk A. (2013): Mikroekonometryczne metody badania preferencji konsumentów z wykorzystaniem programu R, C.H..
Beck, Warszawa

Literatura uzupełniająca

Frątczak E., Gach-Ciepiela U., Babiker H. (2005): Analiza historii zdarzeń, SGH, Warszawa
Rószkiewicz M. (2002): Metody ilościowe w badaniach marketingowych, PWN, Warszawa

NAKŁAD PRACY DOKTORANTA
Liczba godzin
Zajęcia dydaktyczne

10

Udział w egzaminie/zaliczeniu

1

Przygotowanie się do zajęć

0

Studiowanie literatury

4

Udział w konsultacjach

2

Przygotowanie projektu / eseju / itp.

6

Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

2

Inne

0

ŁĄCZNY nakład pracy doktoranta w godz.

25

Liczba punktów ECTS

1

2/2

SYLABUS
Nazwa programu kształcenia:

Wypełnia Zespół Kierunku

WNEiZ-nE-dE-III-S-18/19Z
Nazwa przedmiotu:

Kod przedmiotu:

strategiczne aspekty oceny działalności podmiotów gospodarczych
(ZAJĘCIA OBLIGATORYJNE)

14.3WWIIIJ2892_11

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Zakład Analizy Ekonomiczno-Finansowej
Forma studiów:

Dziedzina nauki / dziedzina sztuki

Dyscyplina naukowa / dyscyplina artystyczna

III stopnia, stacjonarne

dziedzina nauk ekonomicznych

ekonomia

Status przedmiotu / modułu:

Język przedmiotu / modułu:

obowiązkowy

semestr: 5 - język polski

Rok

Semestr

Forma zajęć

Liczba godzin

Forma zaliczenia

ECTS

3

5

wykład

8

ZO

1

Razem

8

Koordynator
przedmiotu / modułu:

prof. dr hab. EDWARD URBAŃCZYK

Prowadzący zajęcia:

prof. dr hab. EDWARD URBAŃCZYK

Cele przedmiotu /
modułu:
Wymagania wstępne:

1

Celem przedmiot jest przedstawienie metod oceny działalności podmiotów gospodarczych z
uwzględnieniem materialnych i niematerialnych aspektów działalności oraz czynników warunkujących
funkcjonowania przedsiębiorstwa na danym rynku.
Doktorant posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje z podstawową wiedzą z zakresu rachunkowości
analizy ekonomicznej, nauki o przedsiębiorstwie, teorii organizacji i zarządzania.
EFEKTY KSZTAŁCENIA

Po zaliczeniu przedmiotu / modułu doktorant potrafi:
Ktegoria

KOD

Opis efektu

1

EP1

Doktorant ma wiedzę o wybranych narzędziach oceny zasobów
finansowych i niefinansowych podmiotów gospodarczych

wiedza

2

EP2

SD_W07
SD_W08

Doktorant zna zawansowane metody analizy danych społecznogospodarczych zwłaszcza metod uwzględniające strategiczne
podejście w ocenie podmiotów gospodarczych

SD_W07
SD_W08

1

EP3

Doktorant posiada umiejętności wykorzystania wiedzy
teoretycznej do zastosowania metod oceny działalności
podmiotów gospodarczych z uwzględnieniem materialnych i
niematerialnych aspektów działalności

2

EP4

Doktorant analizuje wszystkie aspekty funkcjonowania
podmiotów gospodarczych

SD_U02

1

EP5

Doktorant potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i
umiejętności

SD_K08

umiejętności

kompetencje społeczne

Odniesienie do efektów
dla programu

Lp

TREŚCI PROGRAMOWE

Semestr

SD_U02

Liczba godzin

Forma zajęć: wykład
1. Wyodrębnienie strategicznych aspektów oceny działalności podmiotów gospodarczych
2. Ocena zasobów materialnych podmiotu gospodarczego w kontekście realizowanej strategii
działania
3. Analiza zasobów niematerialnych podmiotu gospodarczego w aspekcie realizowanej strategii
działania
4. Badanie aspektów związanych z funkcjonowaniem podmiotu w danym otoczeniu
Metody kształcenia

5

2

5

2

5

2

5

2

Wykład, dyskusja, prezentacje multimedialne
Nr efektu kształcenia
z sylabusa

Metody weryfikacji
efektów kształcenia
KOLOKWIUM

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5

1/2

Kolokwium. Uzyskanie 60% punktów z pracy będzie uprawniało do zdobycia zaliczenia
Forma i warunki zaliczenia Zasady wyliczania oceny z przedmiotu
Praca końcowa, rozmowa, zaliczenie.

Bourne M., Bourne P. (2013): Zarządzanie wynikami firmy, Helion, Gliwice
Hartenberger-Liszek J. (2014): Problemy poznawcze diagnozowania ekonomicznego przedsiębiorstwa, UG, Gdańsk
Literatura podstawowa
Michalak J. (2008): Pomiar dokonań od wyniku finansowego do Balanced Scorecard, Difin, Warszawa
Muszyński M. (2006): Aktywne metody prowadzenia strategii przedsiębiorstwa, Placet, Warszawa
Bragg S.M (2010): Wskaźniki w analizie działalności przedsiębiorstwa, Oficyna Wydawnicza, Wolters Kulwers
business, Warszawa
Literatura uzupełniająca

Kaplan R.S., Norton D.P (2001): Strategiczna karta wyników. Jak przełożyć strategię na działanie, Wydawnictwo
Naukowe PWN, Warszawa
Red. E. Nowak (2011): Controlling w działalności przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa

NAKŁAD PRACY DOKTORANTA
Liczba godzin
Zajęcia dydaktyczne

8

Udział w egzaminie/zaliczeniu

0

Przygotowanie się do zajęć

0

Studiowanie literatury

10

Udział w konsultacjach

2

Przygotowanie projektu / eseju / itp.

0

Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

5

Inne

0

ŁĄCZNY nakład pracy doktoranta w godz.

25

Liczba punktów ECTS

1

2/2

SYLABUS
Nazwa programu kształcenia:

Wypełnia Zespół Kierunku

WNEiZ-nE-dE-III-S-18/19Z
Nazwa przedmiotu:

Kod przedmiotu:

szkolenie BHP
(INNE ZAJĘCIA)

14.3WWIIIJ2400_1

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Uniwersyteckie Centrum Edukacji
Forma studiów:

Dziedzina nauki / dziedzina sztuki

Dyscyplina naukowa / dyscyplina artystyczna

III stopnia, stacjonarne

dziedzina nauk ekonomicznych

ekonomia

Status przedmiotu / modułu:

Język przedmiotu / modułu:

obowiązkowy

semestr: 1 - język polski

Rok

Semestr

Forma zajęć

Liczba godzin

Forma zaliczenia

ECTS

1

1

wykład

5

Z

0

Razem

5

0

Koordynator
przedmiotu / modułu:

mgr MARIUSZ SIKORA

Prowadzący zajęcia:

mgr MARIUSZ SIKORA

Cele przedmiotu /
modułu:

Przekazanie doktorantów wiedzy o bezpieczeństwie i higienie pracy, ochronie p.poż, udzielaniu pierwszej
pomocy oraz prawach i obowiązkach pracownika

Wymagania wstępne:

podstawowa wiedza o środowisku, posiada umiejętność uczenia się, potrafi współdziałać w grupie
EFEKTY KSZTAŁCENIA

Po zaliczeniu przedmiotu / modułu doktorant potrafi:
Ktegoria

Lp

KOD

Odniesienie do efektów
dla programu

Opis efektu
Zna prawne, organizacyjne uwarunkowania bhp w trakcie
wykonywania działalności zawodowej w ramach studiowanego
kierunku studiów

wiedza

1

EP1

umiejętności

1

EP2

Potrafi identyfikować błędy i zaniedbania w praktyce

SD_U06

kompetencje społeczne

1

EP3

Realizuje zadania w sposób zapewniający bezpieczeństwo
własne i otoczenia, w tym przestrzega zasad bezpieczeństwa
pracy

SD_K08

TREŚCI PROGRAMOWE

SD_W06

Semestr

Liczba godzin

Forma zajęć: wykład
1. Regulacje prawne

1

2

2. Czynniki niebezpieczne fizyczne, biologiczne i chemiczne na zajęciach laboratoryjnych,
pracowniach i w czasie zajęć terenowych

1

1

3. Udzielanie pierwszej pomocy w sytuacji wypadkowej, apteczki pierwszej pomocy

1

1

4. Podstawy prawne w zakresie ochrony p.poż

1

1

Metody kształcenia

szkolenie e-lerningowe
Nr efektu kształcenia
z sylabusa

Metody weryfikacji
efektów kształcenia
SPRAWDZIAN

EP1,EP2,EP3

Zaliczenie kursu e-lerningowego z bhp oraz zdanie testu zaliczeniowego e-lerningowego zaliczeniowego
Forma i warunki zaliczenia Zasady wyliczania oceny z przedmiotu
75% poprawnych odpowiedzi z testu zaliczeniowego e-lerningowego.

1/2

B. Rączkowski (2010): BHP w praktyce, ODDK, Gdańsk
(2016): Kodeks Pracy - tekst jednolity, Dziennik Ustaw RP, Warszawa
Literatura podstawowa
(2011): Zarządzenia Rektora US dotyczące BHP i Ppoż, Szczecin

Literatura uzupełniająca

D. Koradecka (1999): Bezpieczeństwo pracy i ergonomia, CIOP, Warszawa

NAKŁAD PRACY DOKTORANTA
Liczba godzin
Zajęcia dydaktyczne

5

Udział w egzaminie/zaliczeniu

1

Przygotowanie się do zajęć

0

Studiowanie literatury

0

Udział w konsultacjach

0

Przygotowanie projektu / eseju / itp.

0

Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

2

Inne

0

ŁĄCZNY nakład pracy doktoranta w godz.

8

Liczba punktów ECTS

0

2/2

SYLABUS
Nazwa programu kształcenia:

WNEiZ-nE-dE-III-S-18/19Z
Moduł:

Wypełnia Zespół Kierunku

III Wykład do wyboru rozwijający umiejętności zawodowe [moduł]
Nazwa przedmiotu:

Kod przedmiotu:

techniki neuronauki poznawczej we wspomaganiu decyzji
(ZAJĘCIA FAKULTATYWNE ROZWIJAJĄCE UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWE)

14.3WWIIIJ119_26

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Zakład Metod Badania Preferencji Społecznych
Forma studiów:

Dziedzina nauki / dziedzina sztuki

Dyscyplina naukowa / dyscyplina artystyczna

III stopnia, stacjonarne

dziedzina nauk ekonomicznych

ekonomia

Status przedmiotu / modułu:

Język przedmiotu / modułu:

fakultatywny

semestr: 2 - język polski

Rok

Semestr

Forma zajęć

Liczba godzin

Forma zaliczenia

ECTS

1

2

wykład

15

ZO

2

Razem

15

Koordynator
przedmiotu / modułu:

dr hab. inż. KESRA NERMEND

Prowadzący zajęcia:

dr hab. inż. KESRA NERMEND

Cele przedmiotu /
modułu:
Wymagania wstępne:

2

Zajęcia mają na celu przybliżenie doktorantom nowej i szybko rozwijającej się dziedziny techniki
neuronauki poznawczej, która ma kluczowe znaczenie w badaniu wpływu stanu psychofizycznego
decydenta w procesie podejmowania decyzji.
Znajomość podstawowych zagadnień w zakresie metod podejmowania decyzji, analiz danych w
gospodarce, technologii informatycznych.
EFEKTY KSZTAŁCENIA

Po zaliczeniu przedmiotu / modułu doktorant potrafi:
Ktegoria

wiedza

Lp

1

Odniesienie do efektów
dla programu

KOD

Opis efektu

EP1

Zna zasady i procedury postępowania badawczego w naukach
ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia
oraz ma pogłębiona wiedzę o metodach i technikach
badawczych i dydaktycznych stosowanych w naukach
ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia

umiejętności

1

EP2

kompetencje społeczne

1

EP3

SD_W07
SD_W08

Ma umiejętności kognitywne i praktyczne niezbędne do
realizacji oryginalnych zadań badawczych, potrafi zaplanować i
przeprowadzić własny projekt badawczy oraz potrafi
wykorzystać dostępne aplikacje i samodzielnie skonstruować
narzędzia badawcze z użyciem nowych technologii i aktywnie
uczestniczy w zespole badawczym, krytycznie, z życzliwością i
empatią angażuje się w dyskusję naukową nad problematyką
badań członków zespołów badawczych i organizacyjnych

SD_U03
SD_U07

Ma opanowane zasady etyki społecznej i przestrzega ich w
pracy naukowej, dydaktycznej i zawodowej

TREŚCI PROGRAMOWE

SD_K01
SD_K07

Semestr

Liczba godzin

Forma zajęć: wykład
1. Neuronauka poznawcza – definicje i podejścia.

2

2

2. Funkcjonalna budowa mózgu oraz sposoby przetwarzania w nim informacji.

2

3

3. Czynniki wpływające na podejmowanie decyzji.

2

2

4. Techniki neuronauki poznawczej i ich zastosowania w naukach ekonomicznych.

2

2

5. Metody analizy i klasyfikacji danych psychofizycznych.

2

1

6. Praktyczne wykorzystanie technik neuronauki poznawczej w badaniach ekonomicznych.

2

5

1/2

Metody kształcenia

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Wykład oraz dyskusja naukowa dotycząca formułowania aktualnych problemów badawczych. Wykłady połączone z
prezentacjami multimedialnymi i dyskusją w trakcie zajęć.
Nr efektu kształcenia
z sylabusa
PROJEKT
EP1,EP2,EP3
Doktorant jest oceniany na podstawie projektu ekonomicznego eksperymentu indywidualnego. Projekt ten ma na
celu sprawdzenie efektów kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i nabycia kompetencji społecznych.
Warunkiem zaliczenia projektu jest opracowanie i weryfikacja w warunkach laboratoryjnych.

Forma i warunki zaliczenia Zasady wyliczania oceny z przedmiotu
Doktorant otrzymuje ocenę dostateczną z zaliczenia, po implementacji projektowanego przez siebie ekonomicznego
eksperymentu badawczego oraz aktywności na zajęciach (minimum 80 % obecności)
2.Zaleśkiewicz T. (2013): Psychologia ekonomiczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
Nermend K., Łatuszyńska M. (eds) (2016): Selected Issues in Experimental Economics,, Springer International
Publishing, Cham
Literatura podstawowa

Quigg M. (2008): EEG w praktyce klinicznej, Elsevier Urban & Partner
Simon H. A. (2009): Podejmowanie decyzji i zarządzanie ludźmi w biznesie i administracji, Helion, Gliwice
Tyszka T. (2004): Psychologia ekonomiczna, GdańskieWydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk

Literatura uzupełniająca

NAKŁAD PRACY DOKTORANTA
Liczba godzin
Zajęcia dydaktyczne

15

Udział w egzaminie/zaliczeniu

0

Przygotowanie się do zajęć

0

Studiowanie literatury

5

Udział w konsultacjach

2

Przygotowanie projektu / eseju / itp.

3

Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

5

Inne

20

ŁĄCZNY nakład pracy doktoranta w godz.

50

Liczba punktów ECTS

2

2/2

SYLABUS
Nazwa programu kształcenia:

Wypełnia Zespół Kierunku

WNEiZ-nE-dE-III-S-18/19Z
Nazwa przedmiotu:

Kod przedmiotu:

techniki podejmowania decyzji gospodarczych
(ZAJĘCIA OBLIGATORYJNE)

14.3WWIIIJ2857_3

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Katedra Badań Operacyjnych i Zastosowań Matemat. w Ekonomii
Forma studiów:

Dziedzina nauki / dziedzina sztuki

Dyscyplina naukowa / dyscyplina artystyczna

III stopnia, stacjonarne

dziedzina nauk ekonomicznych

ekonomia

Status przedmiotu / modułu:

Język przedmiotu / modułu:

obowiązkowy

semestr: 3 - język polski

Rok

Semestr

Forma zajęć

Liczba godzin

Forma zaliczenia

ECTS

2

3

wykład

10

ZO

1

Razem

10

1

Koordynator
przedmiotu / modułu:

dr hab. STEFAN GRZESIAK

Prowadzący zajęcia:

dr hab. STEFAN GRZESIAK

Cele przedmiotu /
modułu:

Zapoznanie doktoranta z możliwościami aplikacji wybranych metod badań operacyjnych do
podejmowania decyzji i analiz optymalizacyjnych w gospodarce
Ogólna znajomość metod ilościowych, w szczególności optymalizacyjnych na poziomie studiów II-ego
stopnia

Wymagania wstępne:

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Po zaliczeniu przedmiotu / modułu doktorant potrafi:
Ktegoria

KOD

Opis efektu

1

EP1

ma zaawansowaną wiedzę o podejmowaniu decyzji z
wykorzystaniem niektórych metod badań operacyjnych

SD_W01

2

EP2

zna metody rozwiązywania wybranych nieliniowych i
stochastycznych modeli decyzyjnych

SD_W03

1

EP3

potrafi konstruować nieliniowe i stochastyczne modele
decyzyjne, przydatne do zastosowań w gospodarce

SD_U03

2

EP4

umie interpretować wyniki rozwiązań ww. modeli

SD_U07

1

EP5

posiada świadomość poziomu i ograniczeń własnej wiedzy i
umiejętności dotyczącej podejmowania decyzji w zakresie ich
wykorzystania w pracy naukowej i gospodarce

SD_K01

wiedza

umiejętności

kompetencje społeczne

Odniesienie do efektów
dla programu

Lp

TREŚCI PROGRAMOWE

Semestr

Liczba godzin

Forma zajęć: wykład
1. Proces podejmowania decyzji w gospodarce z wykorzystaniem technik optymalizacyjnych

3

2

2. Wielorakość celów gospodarczych i sposób jej uwzględnienia przy konstrukcji modeli
decyzyjnych

3

2

3. Decyzje biznesowe z użyciem nieliniowych modeli decyzyjnych

3

3

4. Decyzje podejmowane w warunkach niepewności i ryzyka

3

3

Metody kształcenia

Wykłady połączone z prezentacjami multimedialnymi i dyskusją w trakcie zajęć
Nr efektu kształcenia
z sylabusa

Metody weryfikacji
efektów kształcenia
PRACA PISEMNA/ ESEJ/ RECENZJA

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5

1/2

Pozytywna ocena zaprezentowanego eseju min. 10 stron zawierającego wstęp, prezentację teoretyczną, praktyczny
opis realnego problemu decyzyjnego, propozycję sposobu rozwiązania oraz spis wykorzystanej literatury.
Forma i warunki zaliczenia

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu
Minimalne wymogi : krótka teoria, jakikolwiek realny problem, wskazanie rozwiązania - dostateczny
Średnie wymogi: pełny opis teoretyczny, ciekawy niebanalny problem rzeczywisty, wskazanie rozwiązania - dobry
Wysokie wymogi: pełny opis teoretyczny, oryginalny problem rzeczywisty, próba samodzielnego rozwiązania bardzo dobry
Malawski M., Sosnowska H., Wieczorek A. (2006): Tepria gier w ekonomii i naukach społecznych, PWN, Warszawa
Sikora W., (red.) (2008): Badania operacyjne, PWE, Warszawa

Literatura podstawowa
Trzaskalik T., (red.) (2006): metody wielokryterialne na polskim rynku finansowym, PWE, Warszawa
Woźniak A. (2011): Badania operacyjne w logistyce i zarządzaniu produkcją, cz. I i II, PWSZ, Nowy Sącz
Kopańska-Bródka D. (red.) (2006): Wybrane metody badań operacyjnych w zarządzaniu, Wydawnictwo Akademii
Ekonomicznej, Katowice
Literatura uzupełniająca

Trzaskalik T. (red.) (2008): Wprowadzenie do badań operacyjnych z komputerem, wyd. II, PWE, Warszawa
Modelowanie Preferencji a Ryzyko - publikacje z lat 1998 - 2015, Akademia (Uniwersytet) Ekonomiczny, Katowice

NAKŁAD PRACY DOKTORANTA
Liczba godzin
Zajęcia dydaktyczne

10

Udział w egzaminie/zaliczeniu

0

Przygotowanie się do zajęć

0

Studiowanie literatury

8

Udział w konsultacjach

2

Przygotowanie projektu / eseju / itp.

5

Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

0

Inne

0

ŁĄCZNY nakład pracy doktoranta w godz.

25

Liczba punktów ECTS

1

2/2

SYLABUS
Nazwa programu kształcenia:

WNEiZ-nE-dE-III-S-18/19Z
Moduł:

Wypełnia Zespół Kierunku

III Wykład do wyboru rozwijający umiejętności dydaktyczne [moduł]
Nazwa przedmiotu:

Kod przedmiotu:

technologie informatyczne w dydaktyce i nauce
(ZAJĘCIA FAKULTATYWNE ROZWIJAJĄCE UMIEJĘTNOŚCI DYDAKTYCZNE)

14.3WWIIIJ119_29

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Katedra Zarządzania i Inżynierii Wiedzy
Forma studiów:

Dziedzina nauki / dziedzina sztuki

Dyscyplina naukowa / dyscyplina artystyczna

III stopnia, stacjonarne

dziedzina nauk ekonomicznych

ekonomia

Status przedmiotu / modułu:

Język przedmiotu / modułu:

fakultatywny

semestr: 2 - język polski

Rok

Semestr

Forma zajęć

Liczba godzin

Forma zaliczenia

ECTS

1

2

wykład

15

ZO

1

Razem

15

1

Koordynator
przedmiotu / modułu:

prof. dr hab. inż. RYSZARD BUDZIŃSKI

Prowadzący zajęcia:

prof. dr hab. inż. RYSZARD BUDZIŃSKI

Cele przedmiotu /
modułu:

Zapoznanie ze współczesnymi metodami i technologiami informatycznymi na potrzeby realizacji pracy
doktorskiej w ujęciu szkół: amerykańskiej (AHP), europejskiej (ELECTRE) i polskiej (TZP).

Wymagania wstępne:

Przygotowanie z metodologii nauk ekonomicznych
EFEKTY KSZTAŁCENIA

Po zaliczeniu przedmiotu / modułu doktorant potrafi:
Ktegoria

Odniesienie do efektów
dla programu

Lp

KOD

Opis efektu

wiedza

1

EP1

zna i rozumie pojęcia i metody systemowe odnoszące się do
zagadnień występujących w naukach ekonomicznych

umiejętności

1

EP2

kompetencje społeczne

1

EP4

SD_W02

potrafi formułować problemy badawcze i hipotezy naukowe

SD_U06

jest gotów współpracować w zespole naukowym prowadzącym
badania w obszarze technologii informatycznych

TREŚCI PROGRAMOWE

SD_K01

Semestr

Liczba godzin

Forma zajęć: wykład
1. Badania operacyjne w przykładach i zadaniach

2

3

2. Parametryzacja przyjętych obiektów diagnozy i/lub referencji w analizach i klasyfikacjach

2

3

3. Analiza hierarchiczna, klasyfikacje i optymalizacja preferencyjna w rozdziale zasobów.

2

3

4. Grupowania i wnioskowania lingwistyczne w rankingach ekonomicznych.

2

2

5. Posługiwanie się pulpitem menadżerskim w integracji metod odwzorowania.

2

4

Metody kształcenia

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Wykłady z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych informatycznego systemu analiz i klasyfikacji decyzyjnych
DSS 2.0.
Nr efektu kształcenia
z sylabusa
KOLOKWIUM

EP1,EP2,EP4

PROJEKT

EP1,EP2,EP4

1/2

Kolokwium stanowi o zaliczeniu wykładu (części teoretycznej przedmiotu).
Forma i warunki zaliczenia Zasady wyliczania oceny z przedmiotu
Ocena z przedmiotu jest równa ocena z wykładu.
J. Jędrzejczyk, K. Kukuła, J. Skrzypek, A. Walkosz (2004): Badania operacyjne w przykładach i zadaniach, PWN,
Warszawa
Literatura podstawowa

J. Sołdek (red.) (2007): System pozyskiwania i transferu wiedzy na potrzeby innowacji w sieci współpracy, Kwartalnik
PAN Metody Informatyki Stosowanej, nr 1/2007
R. Budziński, J. Becker (2014): Architektura informatycznego systemu analiz i wspomagania decyzji DSS, WNUS,
Szczecin
A.K. Koźmiński (1978): Decyzje. Analiza systemowa organizacji
J. Konieczny (1983): Inżynieria systemów działania, WNT, Warszawa

Literatura uzupełniająca
M. Frania (2017): Nowe media, technologie i trendy w edukacji, Oficyna Wydawnicza „Impuls”
P. Beynon-Davies (2009): Business Information Systems, Palgrave Macmillan

NAKŁAD PRACY DOKTORANTA
Liczba godzin
Zajęcia dydaktyczne

15

Udział w egzaminie/zaliczeniu

0

Przygotowanie się do zajęć

0

Studiowanie literatury

3

Udział w konsultacjach

2

Przygotowanie projektu / eseju / itp.

2

Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

3

Inne

0

ŁĄCZNY nakład pracy doktoranta w godz.

25

Liczba punktów ECTS

1

2/2

SYLABUS
Nazwa programu kształcenia:

Wypełnia Zespół Kierunku

WNEiZ-nE-dE-III-S-18/19Z
Nazwa przedmiotu:

Kod przedmiotu:

teoria i aplikacje metod ilościowych w naukach ekonomicznych
(ZAJĘCIA OBLIGATORYJNE)

14.3WWIIIJ2855_2

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Katedra Ekonometrii
Forma studiów:

Dziedzina nauki / dziedzina sztuki

Dyscyplina naukowa / dyscyplina artystyczna

III stopnia, stacjonarne

dziedzina nauk ekonomicznych

ekonomia

Status przedmiotu / modułu:

Język przedmiotu / modułu:

obowiązkowy

semestr: 2 - język polski

Rok

Semestr

Forma zajęć

Liczba godzin

Forma zaliczenia

ECTS

1

2

wykład

10

E

1

Razem

10

1

Koordynator
przedmiotu / modułu:

prof. dr hab. JÓZEF HOZER

Prowadzący zajęcia:

dr hab. MAŁGORZATA TARCZYŃSKA-ŁUNIEWSKA

Cele przedmiotu /
modułu:

Przybliżenie problematyki wykorzystania metod ilościowych w analizie , diagnozie i prognozie

Wymagania wstępne:

Doktorant zna zagadnienia ekonomiczne i finansowe, posiada podstawową wiedzę z zakresu matematyki,
statystyki, ekonometrii, ekonomii
Doktorant potrafi poszukiwać logicznych powiązań zachodzących między zjawiskami społecznoekonomicznymi i finansowymi, potrafi obsługiwać pakiet Excel
Doktorant potrafi pracować samodzielnie i w grupie, ma wpojone nawyki kształcenia ustawicznego, jest
przygotowany do analizy, diagnozy, prognozy i oceny zjawisk ekonomicznych
EFEKTY KSZTAŁCENIA

Po zaliczeniu przedmiotu / modułu doktorant potrafi:
Ktegoria

Lp

KOD

Opis efektu

1

EP1

Doktorant zna teoretyczne podstawy funkcjonowania
gospodarki, w tym zakres jej oddziaływania, miejsce oraz rolę.

2

EP2

wiedza

Doktorant zna funkcje metod ilościowych i obszary ich
zastosowania
Doktorant zna metody i narzędzia (ilościowe i jakościowe)
niezbędne dla prowadzenia analiz, diagnoz i prognoz w ramach
gospodarki oraz mogących mieć zastosowanie w ramach
badania procesów i zjawisk zachodzących na rynku

Odniesienie do efektów
dla programu

SD_W02
SD_W04

3

EP3

4

EP4

Doktorant zna obszary i kierunki wykorzystania informacji
uzyskanych w toku analiz rynku (gospodarki)

SD_W08

1

EP5

Doktorant potrafi samodzielnie sformułować problem badawczy
w zakresie analiz rynku (gospodarki) na różnym szczeblu
agregacji i doprowadzić do jego rozwiązania,

SD_U02

2

EP6

Doktorant potrafi wskazać kierunki i sposoby wykorzystania
analiz prowadzonych w ramach rynku Umie sporządzać opinie
eksperckie dla gospodarki

SD_U08

umiejętności

Doktorant rozróżnia charakter zjawisk ekonomicznych i potrafi
zastosować poznane metody i narzędzia dla analizy, diagnozy i
prognozy zjawisk i procesów zachodzących w ramach rynku
(gospodarki) oraz w odniesieniu do gospodarki jako całości

SD_W07

3

EP7

1

EP8

Doktorant potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i
umiejętności w procesie ustawicznego kształcenia

SD_K08

EP9

Doktorant samodzielnie i w zespole potrafi zastosować nabytą
wiedzę i umiejętności w praktyce a także aktywnie uczestniczyć
w zespole badawczym, krytycznie, z życzliwością i empatią
angażować się w dyskusję naukową

SD_K01

kompetencje społeczne

2

SD_U03

1/3

kompetencje społeczne

2

EP9

nad problematyką badań członków zespołów badawczych i
organizacyjnych

TREŚCI PROGRAMOWE

SD_K01

Semestr

Liczba godzin

Forma zajęć: wykład
1. Metody ilościowe dzisiaj

2

2

2. Zastosowanie metod ilościowych w ich funkcji prognostyczno-analityczne

2

2

3. Zastosowanie metod ilościowych w ich funkcji diagnostyczno-analitycznej

2

2

4. Kierunki i obszary wykorzystania siły fundamentalnej w praktyce gospodarczej - wybrane
2
4
zagadnienia
Prezentacja multimedialna; Analiza wybranych problemów z dyskusją; Opracowanie projektu w grupach (max 5
Metody kształcenia
osób).
Nr efektu kształcenia
z sylabusa
Metody weryfikacji
efektów kształcenia

EGZAMIN PISEMNY

EP1,EP2,EP3

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7,EP8,EP
9
Zaliczenie przedmiotu - student jest oceniany na podstawie egzaminu pisemnego obejmujących wiedzę teoretyczną z
zakresu tematycznego realizowanego w ramach przedmiotu. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest złożenie
projektu i uzyskanie pozytywnej jego oceny. Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnego wyniku z
egzaminu.
Projekt grupowy to praca w grupie w ramach case study w celu rozwiązywania postawionych samodzielnie
problemów badawczych z zakresu przedmiotu, przy czym:
studenci w ramach grupy samodzielnie stawiają problem badawczy i doprowadzają do jego rozwiązania z
wykorzystaniem poznanych metod i narzędzi badawczych dla problemów występujących w ramach rynku
Forma i warunki zaliczenia (gospodarki), uwzględniając zasady ilościowego i jakościowego opisu, analizy, diagnozy i/lub prognozy badanego
problemu
w ramach projektu nastąpi wykorzystanie funkcji arkusza kalkulacyjnego Excel i/lub programu Statistica;
praca ma zawierać interpretację, ocenę efektów i wnioski dla rozwiązywanych problemów;
praca ma być poprawna pod względem formalnym i merytorycznym.
PRACA PISEMNA/ ESEJ/ RECENZJA

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu
Ocena z przedmiotu to ocena z egzaminu

Hozer J. (2007): Ekonometria, US, Szczecin
Hozer J. (1993): Mikroekonometria, PWE, Warszawa
Hozer J., Gdakowicz A. (2016): Rynek nieruchomości gruntowych w Szczecinie w latach 2003 i 2013, Wydawnictwo
Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin
Literatura podstawowa

Hozer J., Machała S. (2017): Weryfikacja typowej proporcji między liczbą gospodarstw domowych a liczbą
przedsiuębiorstw (qantum satis) dla wybranych krajów, Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa
Tarczyńska-Łuniewska M. (2013): Metodologia oceny siły fundamentalnej spółek (giełdowych i pozagiełdowych),
ZAPOL, Szczecin
Tarczyńska-Łuniewska M. (2013): Metodologia oceny siły fundamentalnej spółek (giełdowych i pozagiełdowych),
ZAPOL , Szczecin
Tarczyński W. (2006): Metody ilościowe w analizie otoczenia przedsiębiorstwa, Rozprawy i Studia T.(CCLXXVIII) 204;,
US, Szczecin
Kesra Nermend (2017): Metody analizy wielokryterialnej i wielowymiarowej we wspomaganiu decyzji, Wydawnictwo
Naukowe PWN , Warszawa
Tarczyński W. (1997): Rynki kapitałowe. Metody ilościowe. Vol. I i II, Placet, Warszawa

Literatura uzupełniająca

Tarczyński W., Łuniewska M. (2004): Dywersyfikacja ryzyka na polskim rynku kapitałowym., Placet,, Warszawa
Tarczyński W., Łuniewska M. (2006): Metody wielowymiarowej analizy porównawczej na rynku kapitałowym., PWN,
Warszawa

NAKŁAD PRACY DOKTORANTA
Liczba godzin
Zajęcia dydaktyczne

10

Udział w egzaminie/zaliczeniu

2

Przygotowanie się do zajęć

0

2/3

Studiowanie literatury

5

Udział w konsultacjach

2

Przygotowanie projektu / eseju / itp.

2

Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

4

Inne

0

ŁĄCZNY nakład pracy doktoranta w godz.

25

Liczba punktów ECTS

1

3/3

SYLABUS
Nazwa programu kształcenia:

Wypełnia Zespół Kierunku

WNEiZ-nE-dE-III-S-18/19Z
Nazwa przedmiotu:

Kod przedmiotu:

wielowymiarowe metody eksploracyjne
(ZAJĘCIA OBLIGATORYJNE)

14.3WWIIIJ2855_6

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Katedra Ekonometrii
Forma studiów:

Dziedzina nauki / dziedzina sztuki

Dyscyplina naukowa / dyscyplina artystyczna

III stopnia, stacjonarne

dziedzina nauk ekonomicznych

ekonomia

Status przedmiotu / modułu:

Język przedmiotu / modułu:

obowiązkowy

semestr: 4 - język polski

Rok

Semestr

Forma zajęć

Liczba godzin

Forma zaliczenia

ECTS

2

4

wykład

10

ZO

1

Razem

10

1

Koordynator
przedmiotu / modułu:

dr hab. JACEK BATÓG

Prowadzący zajęcia:

dr hab. JACEK BATÓG

Cele przedmiotu /
modułu:

Uzyskanie zaawansowanej wiedzy o eksploracyjnych metodach analizy danych oraz ich praktycznych
zastosowaniach w badaniach społeczno-gospodarczych obiektów wielowymiarowych

Wymagania wstępne:

Doktorant w zakresie:
- wiedzy: wykazuje znajomość zagadnień i metod z zakresu algebry i analizy matematycznej, statystyki
opisowej, rachunku prawdopodobieństwa, statystyki matematycznej, ekonometrii oraz wstępnych
zagadnień związanych z wielowymiarową analizą statystyczną,
- umiejętności: potrafi wykonywać działania z zakresu algebry i analizy matematycznej, weryfikować
hipotezy badawcze, posługiwać się podstawowymi funkcjami arkusza kalkulacyjnego Excel i wybranego
pakietu statystycznego,
- kompetencji społecznych: potrafi samodzielnie korzystać z literatury i opracowywać informacje na
wskazany temat.
EFEKTY KSZTAŁCENIA

Po zaliczeniu przedmiotu / modułu doktorant potrafi:
Ktegoria

Odniesienie do efektów
dla programu

Lp

KOD

Opis efektu

1

EP1

rozumie podstawy teoretyczne wybranych metod analizy
eksploracyjnej

SD_W08

2

EP2

zna przykłady praktycznych aplikacji metod analizy
eksploracyjnej w zagadnieniach społeczno-ekonomicznych

SD_W08

umiejętności

1

EP3

potrafi analizować zagadnienia ekonomiczne o charakterze
wielowymiarowym

SD_U03

kompetencje społeczne

1

EP4

ma świadomość konieczności aktualizacji swojej wiedzy

SD_K08

wiedza

TREŚCI PROGRAMOWE

Semestr

Liczba godzin

Forma zajęć: wykład
1. Analiza korespondencji

4

2

2. Czynnik przestrzenny w analizie dyskryminacyjnej

4

2

3. Drzewa klasyfikacyjne i regresyjne – narzędzia wielowymiarowej klasyfikacji i predykcji. Miary
optymalnego podziału

4

3

4. Podejście wielomodelowe – agregacja wyników klasyfikacji

4

1

5. Metody grupowania obiektów – mierniki oceny poprawności grupowania obiektów

4

2

Metody kształcenia

Wykłady z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, metoda analizy przypadków.
Nr efektu kształcenia
z sylabusa

Metody weryfikacji
efektów kształcenia
KOLOKWIUM

EP1,EP2,EP3,EP4

1/2

Doktoranci są oceniani na podstawie kolokwium pisemnego, które weryfikuje osiągnięcie efektów kształcenia w
zakresie wiedzy przekazanej podczas wykładów. Doktorant otrzymuje ocenę dostateczną z zaliczenia, gdy uzyska, co
najmniej 60% ogólnej liczby punktów.
Forma i warunki zaliczenia Zasady wyliczania oceny z przedmiotu
Ocena z przedmiotu jest równa ocenie z zaliczenia.
Balicki A. (2009): Statystyczna analiza wielowymiarowa i jej zastosowania społeczno-ekonomiczne, Wydawnictwo
Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk
Gatnar E. (2001): Nieparametryczna metoda dyskryminacji i regresji, PWN, Warszawa
Gatnar E. (2008): Podejście wielomodelowe w zagadnieniach dyskryminacji i regresji, PWN, Warszawa
Literatura podstawowa

Łapczyński M. (2010): Drzewa klasyfikacyjne i regresyjne w badaniach marketingowych, Wydawnictwo Uniwersytetu
Ekonomicznego w Krakowie, Kraków
Panek T. (2009): Statystyczne metody wielowymiarowej analizy porównawczej, SGH w Warszawie, Warszawa
Tacq J. (2007): Multivariate Analysis Techniques in Social Science Research. From Problem to Analysis, SAGE
Publications, Los Angeles, London, New Delhi, Singapore
Batóg J. (2009): Wykorzystanie analizy dyskryminacyjnej z autokorelacją przestrzenną do klasyfikacji obiektów,
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław

Literatura uzupełniająca

Gatnar E., Walesiak M. (2004): Metody statystycznej analizy wielowymiarowej w badaniach marketingowych,
Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław
Provost F., Fawcett T. (2015): Analiza danych w biznesie. Sztuka podejmowania skutecznych decyzji, Helion, Gliwice
Stanisz A. (2007): Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL na przykładach z medycyny. Tom 3.
Analizy wielowymiarowe, StatSoft Polska, Kraków

NAKŁAD PRACY DOKTORANTA
Liczba godzin
Zajęcia dydaktyczne

10

Udział w egzaminie/zaliczeniu

2

Przygotowanie się do zajęć

0

Studiowanie literatury

6

Udział w konsultacjach

4

Przygotowanie projektu / eseju / itp.

0

Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

3

Inne

0

ŁĄCZNY nakład pracy doktoranta w godz.

25

Liczba punktów ECTS

1

2/2

SYLABUS
Nazwa programu kształcenia:

Wypełnia Zespół Kierunku

WNEiZ-nE-dE-III-S-18/19Z
Nazwa przedmiotu:

Kod przedmiotu:

współczesna polityka gospodarcza i regionalna
(ZAJĘCIA OBLIGATORYJNE)

14.3WWIIIJ2862_44

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Katedra Polityki Społeczno-Gospodarczej i ESR
Forma studiów:

Dziedzina nauki / dziedzina sztuki

Dyscyplina naukowa / dyscyplina artystyczna

III stopnia, stacjonarne

dziedzina nauk ekonomicznych

ekonomia

Status przedmiotu / modułu:

Język przedmiotu / modułu:

obowiązkowy

semestr: 5 - język polski

Rok

Semestr

Forma zajęć

Liczba godzin

Forma zaliczenia

ECTS

3

5

wykład

8

ZO

1

Razem

8

Koordynator
przedmiotu / modułu:

dr hab. BARBARA KRYK

Prowadzący zajęcia:

dr hab. BARBARA KRYK

Cele przedmiotu /
modułu:

Wymagania wstępne:

1

Zapoznanie doktorantów z nowymi problemami i wyzwaniami w polityce gospodarczej i gospodarce
regionalnej, ze szczególnym uwzględnieniem współczesnych zagadnień, nierozpoznanych jeszcze w pełni
w sferze teorii polityki gospodarczej i regionalnej
Kompetencji: doktorant powinien być otwarty do dyskusji.
Umiejętności: analizowania, pracy zespołowej, logicznego myślenia.
Wiedzy: znajomość zagadnień z makroekonomii, polityki gospodarczej, polityki regionalnej i rozwoju
regionu;
EFEKTY KSZTAŁCENIA

Po zaliczeniu przedmiotu / modułu doktorant potrafi:
Ktegoria

Lp

KOD

1

EP1

2

EP2

1

EP3

wiedza

umiejętności

Odniesienie do efektów
dla programu

Opis efektu
Doktorant identyfikuje nowe zjawiska i procesy we
współczesnej polityce gospodarczej i regionalnej na podstawie
posiadanej zaawansowanej wiedzy z tego zakresu

SD_W01
SD_W06

Doktorant rozpoznaje przyczyny oraz skutki nowych zjawisk i
tendencji w polityce gospodarczej i regionalnej

SD_W06

Doktorant rozpoznaje implikacje nowych zjawisk i tendencji w
polityce gospodarczej oraz gospodarce regionalnej, potrafi
pozyskiwać informacje z tego zakresu w języku obcym

SD_U01
SD_U02

Doktorant opisuje i analizuje zjawiska zachodzące w
gospodarce
na poziomie makro- i mezoekonomicznym; potrafi dyskutować
o tych zagadnieniach, a także oryginalnie je problematyzować
w języku polskim i obcym; potrafi zaplanować i przeprowadzić
projekt badawczy z zakresu polityki gospodarczej i regionalnej
oraz zaprezentować uzyskane wyniki

SD_U03
SD_U04

2

EP4

1

EP5

Doktorant uzupełnia i doskonali nabytą wiedzę i umiejętności
oraz wykorzystuje wyniki badań w celu doskonalenia siebie i
otoczenia

SD_K01
SD_K02

2

EP6

Doktorant jest gotów do inicjowania projektów społecznogospodarczych, samodzielnego prowadzenia badań
naukowych

SD_K08

kompetencje społeczne

TREŚCI PROGRAMOWE

Semestr

Liczba godzin

Forma zajęć: wykład
1. Polityka ekonomiczna wobec nowych wyzwań gospodarczych; Polityka ekonomiczna a
innowacyjność i konkurencyjność gospodarki; wskaźniki pomiaru
2. 2.Inteligentny rozwój ; Zagadnienia włączenia społecznego w kontekście rozwoju
gospodarczego

5

2

5

2

1/2

3. Region w nowych realiach społeczno-gospodarczych, w tym: region wiedzy, innowacyjny, region
w gospodarce globalnej, sieci regionów

5

1

4. 4.Programowanie gospodarki regionalnej i lokalnej w standardach UE

5

1

5. Ewaluacja w polityce publicznej

5

1

6. Foresight jako podstawa strategicznej polityki rozwoju regionów (w tym peryferyjnych

5

1

Metody kształcenia

Prezentacja mulitmedialna, Opracowanie eseju na wybrany temat, Dyskusja
Nr efektu kształcenia
z sylabusa

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6

KOLOKWIUM

PRACA PISEMNA/ ESEJ/ RECENZJA
EP1,EP2,EP3,EP4
Ocena końcowa na zaliczenie (koordynatora): to średnia arytmetyczna pozytywnych ocen z eseju (50%) i kolokwium
(50%). Esej sprawdza efekty w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych. Kolokwium sprawdza efekty
w zakresie wiedzy i umiejętności - polega na odpowiedzi na pytania zamknięte i opisowe. Doktorant otrzymuje ocenę
dostateczną za poprawne odpowiedzi na 55% liczby punktów możliwych do uzyskania.
Forma i warunki zaliczenia

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu
Ocena końcowa na zaliczenie (koordynatora): to średnia arytmetyczna pozytywnych ocen z eseju (50%) i zaliczenia
ustnego (50%).
Doktorant otrzymuje ocenę dostateczną z eseju, gdy opisze podstawowe zagadnienia na wybrany temat na podstawie
literatury i obowiązujących uregulowań prawnych w danym zakresie, zaś ocenę bardzo dobrą, gdy przeprowadzi
krytyczną analizę literatury i zanalizuje dane obrazujące omawiany problem. Doktorant otrzymuje ocenę dostateczną
z kolokwium z poprawne odpowiedzi na pytania dające 55% liczby punktów możliwych do uzyskania.
Głowińska Bach J. (2014): , Inteligentna przestrzeń. Trzeci wymiar innowacyjności, Oficyna Wolters Kluwer,
Warszawa .
Kryk B., (red.) (2012): Polityka gospodarcza. Teoria i praktyka, Economicus, Szczecin

Literatura podstawowa

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (2013): Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu
Społecznemu 2020. Nowy wymiar aktywnej integracji, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (2010): Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020, Ministerstwo
Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
Nowakowska A., Przygodzki Z., Sokołowicz M. E. (2011): Region w gospodarce opartej na wiedzy, Difin, Warszawa.
Surdej A. (red.) (2013): Ewaluacja w polityce publicznej, UE w Krakowie i Difin, Warszawa
Kuciński K. (red.) (2010): , Przedsiębiorczość a rozwój regionalny w Polsce, Difin, Warszawa

Literatura uzupełniająca

Łaźniewska E., Gorynia M. (2012): Konkurencyjność regionalna. Koncepcje, strategie, przykłady, Wyd. Naukowe
PWN, Warszawa
Tuziak A. (2013): Innowacyjność w endogenicznym rozwoju regionu peryferyjnego, , Wyd. Naukowe Scholar,
Warszawa

NAKŁAD PRACY DOKTORANTA
Liczba godzin
Zajęcia dydaktyczne

8

Udział w egzaminie/zaliczeniu

1

Przygotowanie się do zajęć

0

Studiowanie literatury

5

Udział w konsultacjach

2

Przygotowanie projektu / eseju / itp.

4

Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

5

Inne

0

ŁĄCZNY nakład pracy doktoranta w godz.
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Liczba punktów ECTS

1

2/2

SYLABUS
Nazwa programu kształcenia:

WNEiZ-nE-dE-III-S-18/19Z
Moduł:

Wypełnia Zespół Kierunku

Wykład do wyboru [moduł]
Nazwa przedmiotu:

Kod przedmiotu:

współczesne finanse publiczne i systemy podatkowe
(ZAJĘCIA FAKULTATYWNE ROZWIJAJĄCE UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWE)

14.3WWIIIWNEiZ_1

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Katedra Finansów
Forma studiów:

Dziedzina nauki / dziedzina sztuki

Dyscyplina naukowa / dyscyplina artystyczna

III stopnia, stacjonarne

dziedzina nauk ekonomicznych

ekonomia

Status przedmiotu / modułu:

Język przedmiotu / modułu:

fakultatywny

semestr: 4 - język polski

Rok

Semestr

Forma zajęć

Liczba godzin

Forma zaliczenia

ECTS

2

4

wykład

20

E

2

Razem
Koordynator
przedmiotu / modułu:

20

2

dr hab. SŁAWOMIR FRANEK

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu /
modułu:

Wymagania wstępne:

Wyraźna identyfikacja specyfiki badań naukowych w subdyscyplinie finanse publiczne, jako nauce
normatywnej - główny przedmiot badań to kategorie i procesy finansowe (zmienne finansowe).
Wypracowanie umiejętności stawiania hipotezy badawczej w subdyscyplinie finanse publiczne i
dokonywania ich uproszczonej weryfikacji
Doktorant posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje z finansów publicznych na poziomie
makroekonomicznym oraz zarządzania finansami publicznymi na poziomie mikroekonomicznym
EFEKTY KSZTAŁCENIA

Po zaliczeniu przedmiotu / modułu doktorant potrafi:
Ktegoria

KOD

Opis efektu

1

EP1

ma wiedzę o roli nauki finansów publicznych oraz znaczeniu
systemu podatkowego we współczesnych naukach
ekonomicznych i dyscyplinie finansów

2

EP2

1

EP3

potrafi wykorzystywać wiedzę z finansów publicznych dla
opracowania referatu, projektu naukowego, wystąpienia
naukowego, opinii eksperckiej

SD_U03

2

EP4

potrafi w sposób interdyscyplinarny interpretować kategorie i
procesy finansów publicznych (w tym związane z konstrukcją
systemów podatkowych) i opisać ich charakterystykę z punktu
widzenia dyscypliny finanse

SD_U02

1

EP6

samodzielnie pogłębia wiedzę na temat tendencji zachodzących
we współczesnych finansach publicznych

SD_K08

wiedza

umiejętności

kompetencje społeczne

Odniesienie do efektów
dla programu

Lp

SD_W02

zna teorie opodatkowania, zwłaszcza w zakresie optymalnego
opodatkowania i opodatkowania międzynarodowego

TREŚCI PROGRAMOWE

SD_W01

Semestr

Liczba godzin

Forma zajęć: wykład
1. Interdyscyplinarność nauki finanse publiczne i samorządowe w wymiarze kategorii, procesów,
instytucji

4

1

2. Systemowe podejście do finansów publicznych i samorządowych

4

2

3. Modele finansowania zadań publicznych

4

1

4. Przepływy finansowe a równowaga fiskalno-redystrybucyjna w ujęciu międzynarodowym

4

1

5. Omówienie założeń realizowanego eseju

4

1

1/2

6. Zarządzanie finansami dla wybranych zadań publicznych na poziomie rządowym i
samorządowym

4

2

7. Zaawansowane metody zarządzania finansami w instytucjach rządowych i samorządowych

4

2

8. Uwarunkowania kształtujące systemy podatkowe

4

4

9. Harmonizacja a konkurencja podatkowa – aspekt teoretyczny

4

2

10. Analiza systemów podatkowych państw UE i OECD

4

2

11. Dyskusja nad esejami -zaliczenie przedmiotu

4

2

Metody kształcenia

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Wykłady i debata na temat wybranych casów finansów publicznych i samorządowych, dyskusja o współczesnych
wyzwaniach w tym obszarze.
Nr efektu kształcenia
z sylabusa
EGZAMIN PISEMNY

EP1,EP2,EP6

PRACA PISEMNA/ ESEJ/ RECENZJA
EP3,EP4,EP6
Egzamin ustny: Ocena uzależniona od swobody wypowiedzi i zgodności odpowiedzi z dorobkiem teoretycznym i
empirycznym nauki finansów publicznych
Warunkiem dodatkowym uzyskania pozytywnej oceny z przedmiotu jest przygotowanie referatu (eseju): Ocena
uzależniona od oryginalności poruszanej problematyki oraz zgodności formułowanych wniosków z przytaczanymi
Forma i warunki zaliczenia argumentami
Zasady wyliczania oceny z przedmiotu
Ocena z przedmiotu wyliczana jako średnia arytmetyczna ocen z referatu i odpowiedzi ustnej, z możliwością jej
podwyższenia maksymalnie o 1 stopień w oparciu o ocenę aktywności
Kudła J. (2013): Ekonomia opodatkowania miedzynarodowego, Difin, Warszawa
S. Owsiak (2017): Finanse publiczne. Współczesne ujęcie, PWN, Warszawa
Literatura podstawowa

Stiglitz J. (2004): Ekonomia sektora publicznego, PWN, Warszawa
T. Lubińska (2013): Finanse publiczne, Economicus
T. Lubińska (red.) (2011): Kierunki modernizacji zarządzania w J.S.T., Difin, Warszawa
Gradalski F. (2004): Wstep do teorii opodatkowania, Wydawnictwo SGH,, Warszawa

Literatura uzupełniająca
Szczodrowski G. (2007): Polski system podatkowy, PWN, Warszawa

NAKŁAD PRACY DOKTORANTA
Liczba godzin
Zajęcia dydaktyczne

20

Udział w egzaminie/zaliczeniu

1

Przygotowanie się do zajęć

0

Studiowanie literatury

7

Udział w konsultacjach

1

Przygotowanie projektu / eseju / itp.

9

Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

12

Inne

0

ŁĄCZNY nakład pracy doktoranta w godz.

50

Liczba punktów ECTS

2

2/2

SYLABUS
Nazwa programu kształcenia:

WNEiZ-nE-dE-III-S-18/19Z
Moduł:

Wypełnia Zespół Kierunku

III Wykład do wyboru rozwijający umiejętności zawodowe [moduł]
Nazwa przedmiotu:

Kod przedmiotu:

wyzwania współczesnych nauk o zarządzaniu
(ZAJĘCIA FAKULTATYWNE ROZWIJAJĄCE UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWE)

14.3WWIIIJ119_27

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem
Forma studiów:

Dziedzina nauki / dziedzina sztuki

Dyscyplina naukowa / dyscyplina artystyczna

III stopnia, stacjonarne

dziedzina nauk ekonomicznych

ekonomia

Status przedmiotu / modułu:

Język przedmiotu / modułu:

fakultatywny

semestr: 2 - język polski

Rok

Semestr

Forma zajęć

Liczba godzin

Forma zaliczenia

ECTS

1

2

wykład

15

ZO

2

Razem

15

2

Koordynator
przedmiotu / modułu:

dr hab. KRZYSZTOF JANASZ

Prowadzący zajęcia:

dr hab. KRZYSZTOF JANASZ

Cele przedmiotu /
modułu:

Uzyskanie zaawansowanej wiedzy dotyczącej najnowszych trendów, wyzwań i paradygmatów w nauce i
praktyce zarządzania
W zakresie wiedzy: Doktorant ma podstawową wiedzę na temat zarządzania w organizacji, zna i rozumie
strategiczne podejście w tym zakresie.
W zakresie kompetencji społecznych: potrafi dyskutować dobierając i używając stosowne argumenty,
potrafi samodzielnie dobierać i studiować literaturę oraz opracowywać na jej podstawie materiały na
wskazany temat.

Wymagania wstępne:

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Po zaliczeniu przedmiotu / modułu doktorant potrafi:
Ktegoria

Lp

Odniesienie do efektów
dla programu

KOD

Opis efektu
posiada wiedzę o kształtowaniu nowych paradygmatów w
naukach o zarządzaniu;
posiada wiedzę w zakresie nowych koncepcji zarządzania;
zna nowe metody organizacji i zarządzania;
zna zastosowania CMS w nauce

wiedza

1

EP1

umiejętności

1

EP3

kompetencje społeczne

1

EP4

SD_W01
SD_W02
SD_W04

potrafi zaprezentować na bazie przeprowadzonych studiów
literaturowych opinię w formie pisemnej w wybranej sprawie

SD_U03
SD_U07

doskonali umiejętności identyfikacji i rozstrzygania problemów
w praktyce

TREŚCI PROGRAMOWE

SD_K01
SD_K08

Semestr

Liczba godzin

Forma zajęć: wykład
1. Strategiczne podejście do zarządzania organizacjami.

2

4

2. Przesłanki kształtowania nowych paradygmatów w naukach o zarządzaniu.

2

4

3. Paradygmat krytyczny organizacji i zarządzania – CMS.

2

3

4. Koncepcja zarządzania innowacjami społecznymi.

2

2

5. Stan i perspektywy rozwoju metod organizacji i zarządzania.

2

2

Metody kształcenia

Wykłady z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, dyskusja.
Nr efektu kształcenia
z sylabusa

Metody weryfikacji
efektów kształcenia
KOLOKWIUM

EP1,EP3,EP4

1/2

Doktorant jest oceniany na podstawie pracy pisemnej, która weryfikuje osiągnięcie efektów kształcenia w zakresie
wiedzy oraz wybranych kompetencji społecznych.
Ocenie podlega, poprawność i trafność użytych argumentów, wnioskowania na tej podstawie oraz sposób prezentacji
opracowanego problemu.
Forma i warunki zaliczenia

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu
Doktorant otrzymuje ocenę dostateczną z zaliczenia, gdy uzyska co najmniej 60% ogólnej liczby punktów.
red. naukowa G. Osbert-Pociecha, S. Nowosielski (2016): Meandry teorii i praktyki zarządzania, Wyd. Uniwersytetu
Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław
red. naukowa J. Wiśniewska, K. Janasz (2016): Zarządzanie przedsiębiorstwem przemysłowym we współczesnej
gospodarce, CeDeWu pl., Warszawa

Literatura podstawowa

red. naukowa Ł. Sułkowski, M. Zawadzki (2014): Krytyczny nurt zarządzania, Difin, Warszawa
red. naukowa S. Lachiewicz, B. Nogalski (2010): Osiągnięcia i perspektywy nauk o zarządzaniu, Oficyna a Wolters
Kluwer business, Warszawa
red. naukowa W. Kowalczewski (2008): Współczesne paradygmaty nauk o zarządzaniu, Difin, Warszawa
red. naukowa K. Janasz, J. Wiśniewska (2014): Zarządzanie projektami w organizacji, Difin, Warszawa

Literatura uzupełniająca
S. Sudoł (2012): Nauki o zarządzaniu, PWE, Warszawa

NAKŁAD PRACY DOKTORANTA
Liczba godzin
Zajęcia dydaktyczne

15

Udział w egzaminie/zaliczeniu

0

Przygotowanie się do zajęć

0

Studiowanie literatury

15

Udział w konsultacjach

2

Przygotowanie projektu / eseju / itp.

2

Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

10

Inne

6

ŁĄCZNY nakład pracy doktoranta w godz.

50

Liczba punktów ECTS

2

2/2

SYLABUS
Nazwa programu kształcenia:

Wypełnia Zespół Kierunku

WNEiZ-nE-dE-III-S-18/19Z
Nazwa przedmiotu:

Kod przedmiotu:

zaawansowana ekonomia matematyczna
(ZAJĘCIA OBLIGATORYJNE)

14.3WWIIIJ2855_9

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Katedra Ekonometrii
Forma studiów:

Dziedzina nauki / dziedzina sztuki

Dyscyplina naukowa / dyscyplina artystyczna

III stopnia, stacjonarne

dziedzina nauk ekonomicznych

ekonomia

Status przedmiotu / modułu:

Język przedmiotu / modułu:

obowiązkowy

semestr: 5 - język polski

Rok

Semestr

Forma zajęć

Liczba godzin

Forma zaliczenia

ECTS

3

5

wykład

10

E

1

Razem

10

Koordynator
przedmiotu / modułu:

dr hab. MARIUSZ DOSZYŃ

Prowadzący zajęcia:

dr hab. MARIUSZ DOSZYŃ

Cele przedmiotu /
modułu:

Wymagania wstępne:

1

Przedmiot obejmuje wybrane zagadnienia teorii ekonomii z wykorzystaniem aparatu matematycznego.
Celem jest również pokazanie nowych (bardziej precyzyjnych) możliwości interpretowania zagadnień
ekonomicznych.
W zakresie:
wiedzy: doktorant zna zagadnienia teoretyczne z zakresu mikroekonomii, makroekonomii oraz matematyki
na poziomie studiów magisterskich,
umiejętności: doktorant potrafi stosować aparat matematyczny do zapisywania zależności
mikroekonomicznych oraz makroekonomicznych,
kompetencji: doktorant ma skłonność do kształcenia ustawicznego.
EFEKTY KSZTAŁCENIA

Po zaliczeniu przedmiotu / modułu doktorant potrafi:
Ktegoria

wiedza

umiejętności

kompetencje społeczne

Lp

KOD

1

EP1

1

1

EP2

EP3

Odniesienie do efektów
dla programu

Opis efektu
ma pogłębioną wiedzę o modelach równowagi ogólnej (CGE),
zna strukturę i powiązania między zmiennymi w modelu CGE,
zna formalną postać modeli typu agent - pryncypał

SD_W08

potrafi wykorzystać dostępne aplikacje do rozwiązywania
modelu CGE i badania wpływu wybranych zmiennych na stan
równowagi, potrafi pokazać wpływ skłonności do ryzyka na
rozwiązania w modelu agent - pryncypał

SD_U06

jest gotowy do pogłębiania swojej wiedzy i umiejętności, z
odpowiedzialnością i otwartością wykorzystuje wyniki badań w
celu bycia gotowym do doskonalenia siebie i otoczenia

TREŚCI PROGRAMOWE

SD_K08

Semestr

Liczba godzin

Forma zajęć: wykład
1. Stosowane modele równowagi ogólnej CGE (Computable General Equilibrium models). Struktura
modelu. Przykłady modeli. Metody rozwiązywania modeli. Przykłady zastosowań modeli CGE z
wykorzystaniem pakietów obliczeniowych.
2. Matematyczne metody tworzenia kontraktów na podstawie modelu agent – pryncypał. Skłonność
do ryzyka a formy kontraktów
Metody kształcenia

5

6

5

4

Wykład połączony z prezentacją multimedialną.
Nr efektu kształcenia
z sylabusa

Metody weryfikacji
efektów kształcenia
EGZAMIN PISEMNY

EP1,EP2,EP3

1/2

Zaliczenie uzyskuje się rozwiązując przynajmniej trzy z pięciu zagadnień egzaminacyjnych.
Forma i warunki zaliczenia Zasady wyliczania oceny z przedmiotu
Ocena z przedmiotu jest oceną z wykładu (przedmiot obejmuje tylko wykłady). Jest to jednocześnie ocena z
egzaminu.
Allen R. G. D. (1961): Ekonomia matematyczna, PWN, Warszawa
Allen R. G. D. (1975): Teoria makroekonomiczna, PWN,, Warszawa
Chiang A. C. (1994): Podstawy ekonomii matematycznej, PWE, Warszawa
Literatura podstawowa

Malawski A. (1999): Wprowadzenie do ekonomii matematycznej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie,
Kraków
Malawski M., Wieczorek A., Sosnowska H. (1997): Konkurencja i kooperacja. Teoria gier w ekonomii i naukach
społecznych, PWN, Warszawa
Watson J. (2005): Strategia. Wprowadzenie do teorii gier, WNT, Warszawa
Doszyń M., Guzowska M. (2014): Sposoby tworzenia kontraktu w modelu agent – pryncypał a skłonność do ryzyka ,
Metody ilościowe w Ekonomii nr 36/1, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 811, Studia i Prace Wydziału
Nauk Ekonomicznych i Zarządzania 2014 nr 36/1, Szczecin

Literatura uzupełniająca

Ginsburgh V., Keyzer M. (1997): The Structure of Applied General Equilibrium Models,, MIT Press, MIT
Shoven J., Whalley J. (1992): Applying General Equilibrium, Cambridge University Press, Cambridge

NAKŁAD PRACY DOKTORANTA
Liczba godzin
Zajęcia dydaktyczne

10

Udział w egzaminie/zaliczeniu

2

Przygotowanie się do zajęć

0

Studiowanie literatury

6

Udział w konsultacjach

1

Przygotowanie projektu / eseju / itp.

0

Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

6

Inne

0

ŁĄCZNY nakład pracy doktoranta w godz.

25

Liczba punktów ECTS

1

2/2

SYLABUS
Nazwa programu kształcenia:

Wypełnia Zespół Kierunku

WNEiZ-nE-dE-III-S-18/19Z
Nazwa przedmiotu:

Kod przedmiotu:

zaawansowane zarządzanie strategiczne
(ZAJĘCIA OBLIGATORYJNE)

14.3WWIIIJ2865_18

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Katedra Organizacji i Zarządz.
Forma studiów:

Dziedzina nauki / dziedzina sztuki

Dyscyplina naukowa / dyscyplina artystyczna

III stopnia, stacjonarne

dziedzina nauk ekonomicznych

ekonomia

Status przedmiotu / modułu:

Język przedmiotu / modułu:

obowiązkowy

semestr: 8 - język polski

Rok

Semestr

Forma zajęć

Liczba godzin

Forma zaliczenia

ECTS

4

8

wykład

12

ZO

1

Razem

12

1

Koordynator
przedmiotu / modułu:

dr hab. inż. ALBERTO LOZANO PLATONOFF

Prowadzący zajęcia:

dr hab. inż. ALBERTO LOZANO PLATONOFF

Cele przedmiotu /
modułu:

Uzyskanie przez doktorantów wiedzy w zakresie współczesnych i zaawansowanych podejść do
zarządzania strategicznego.
doktorant zna zagadnienia dotyczące istoty zarządzania strategicznego, ewolucji podejścia do
zarządzania strategicznego, analizy strategicznej, istoty i tworzenia strategii, uwarunkowań różnych
sposobów konkurowania, wdrażania strategii,
doktorant zna podstawowe zagadnienia z obszaru zarządzania, makroekonomii, finansów, marketing,
doktorant potrafi zastosować narzędzia zarządzania poznane w ramach podstawowych przedmiotów z
zarządzania i zidentyfikować główne obszary działania organizacji jak i elementy jej otoczenia doktorant
potrafi pracować w grupie.

Wymagania wstępne:

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Po zaliczeniu przedmiotu / modułu doktorant potrafi:
Ktegoria

Odniesienie do efektów
dla programu

Lp

KOD

Opis efektu

1

EP1

rozumie złożone uwarunkowania, procesy i czynności
zachodzące w przedsiębiorstwie bądź mające na nie wpływ z
perspektywy strategicznej.

SD_W01

2

EP2

wyjaśnia mechanizmy tworzenia przewagi konkurencyjnej i
wartości dodanej wg ich rodzaju oraz identyfikuje ich
uwarunkowania.

SD_W05

umiejętności

1

EP3

kompetencje społeczne

1

EP4

wiedza

przeprowadza zaawansowaną analizę strategiczną wraz z
propozycjami strategicznymi dla dowolnie wybranej organizacji

SD_U01
SD_U03
SD_U04

jest gotów do dyskusji w grupie i prezentacji stanowiska grupy
na forum

SD_K01
SD_K08

TREŚCI PROGRAMOWE

Semestr

Liczba godzin

Forma zajęć: wykład
1. Złożoność i aktualność koncepcji strategii.

8

2

2. Zaawansowane narzędzia analizy strategii.

8

2

3. Współczesne podejście do strategicznych zasobów i umiejętności organizacji.

8

1

4. Nowoczesna struktura organizacyjna i systemy zarządzania: podstawy realizacji strategii.

8

1

5. Przewaga konkurencyjna i wartość dodana w ujęciu strategicznym.

8

2

6. Procesy zarządzania strategicznego.

8

2

7. Współczesne strategie korporacyjne.

8

1

1/2

8. Nowe kierunki w myśleniu o strategii.
Metody kształcenia

8

1

Wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych- przekazywanie wiedzy teoretycznej popartej przykładami
praktycznymi. Dyskusja w oparciu o artykuły z Harvard Business Review Polska oraz Studia Przypadków.
Nr efektu kształcenia
z sylabusa

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

SPRAWDZIAN
EP1,EP2,EP3,EP4
Doktoranci oceniani są na podstawie:
- zaliczenia ustnego, które testuje osiągnięcie efektów kształcenia w zakresie wiedzy i umiejętności oraz aktywności,
- pracy podczas zajęć weryfikującej osiągnięcie efektów kształcenia w zakresie umiejętności oraz kompetencji
społecznych.
Forma i warunki zaliczenia
Zasady wyliczania oceny z przedmiotu
80% oceny na podstawie zaliczenia ustnego, 20% na podstawie obserwacji.

C.A. Montgomery (2008): Liderzy firm muszą znów poważnie zająć się strategią., HBRP nr 65/66, Warszawa
D. J. Collis, M. G. Rukstad (2009): Czy potrafisz opisać swoją strategię?, HBRP nr 81, Warszawa
D. Jemielniak, A.K. Koźmiński, D. Latusek-Jurczak (2014): Zasady zarządzania, Wolters Kluwer business, Warszawa
G. Gierszewska, M. Romanowska (2009): Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa
K. Obłój (2007): Strategia organizacji, PWE, Warszawa
Literatura podstawowa
K.P. Coyne, J. Horn (2010): Jak przewidzieć reakcję konkurencji, HBRP nr 84, Warszawa
M. E. Porter (2005): Czym jest strategia?, HBRP nr 29/30, Warszawa
M. E. Porter (2008): Pięć sił konkurencyjnych kształtujących strategię, HBRP nr 65/66, Warszawa
R. Grant (2011): Współczesna analiza strategii, Wolters Kluwer business, Warszawa
S. Tilles (2010): Jak ocenić strategię firmy, HBRP nr 84, Warszawa
A.K. Koźmiński (2005): Zarządzanie w warunkach niepewności, PWN, Warszawa
H. Mintzberg (2012): Zarządzanie, Wolters Kluwer business, Warszawa
Literatura uzupełniająca

J. Rokita (2005): Zarządzanie strategiczne - Tworzenie i utrzymywanie przewagi konkurencyjnej, PWE, Warszawa
M.E. Porter (2010): Strategia konkurencji, MT Biznes, Warszawa

NAKŁAD PRACY DOKTORANTA
Liczba godzin
Zajęcia dydaktyczne

12

Udział w egzaminie/zaliczeniu

2

Przygotowanie się do zajęć

0

Studiowanie literatury

4

Udział w konsultacjach

1

Przygotowanie projektu / eseju / itp.

0

Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

6

Inne

0

ŁĄCZNY nakład pracy doktoranta w godz.

25

Liczba punktów ECTS

1

2/2

SYLABUS
Nazwa programu kształcenia:

WNEiZ-nE-dE-III-S-18/19Z
Moduł:

Wypełnia Zespół Kierunku

III Wykład do wyboru rozwijający umiejętności dydaktyczne [moduł]
Nazwa przedmiotu:

Kod przedmiotu:

zarządzanie zasobami informatycznymi na potrzeby dydaktyki i badań
(ZAJĘCIA FAKULTATYWNE ROZWIJAJĄCE UMIEJĘTNOŚCI DYDAKTYCZNE)

14.3WWIIIJ119_28

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Katedra Systemów Wspomagania Decyzji
Forma studiów:

Dziedzina nauki / dziedzina sztuki

Dyscyplina naukowa / dyscyplina artystyczna

III stopnia, stacjonarne

dziedzina nauk ekonomicznych

ekonomia

Status przedmiotu / modułu:

Język przedmiotu / modułu:

fakultatywny

semestr: 2 - język polski

Rok

Semestr

Forma zajęć

Liczba godzin

Forma zaliczenia

ECTS

1

2

wykład

15

ZO

1

Razem

15

1

Koordynator
przedmiotu / modułu:

prof. dr hab. ZYGMUNT DRĄŻEK

Prowadzący zajęcia:

prof. dr hab. ZYGMUNT DRĄŻEK

Cele przedmiotu /
modułu:

Nabycie:
umiejętności zarządzania zasobami informatycznymi w całym ich cyklu życia,
kompetencji w zakresie planowania strategicznego oraz operacyjnego
wykorzystania IT, technik integracji, podejmowania decyzji outsourcingowych.

Wymagania wstępne:

Podstawowa wiedza o technologiach IT, obsługa komputera, dobra znajomość
arkuszy kalkulacyjnych.
EFEKTY KSZTAŁCENIA

Po zaliczeniu przedmiotu / modułu doktorant potrafi:
Ktegoria

Odniesienie do efektów
dla programu

Lp

KOD

Opis efektu

wiedza

1

EP1

Ma pogłębioną wiedzę o metodach i technikach badawczych w
dyscyplinie ekonomia

SD_W08

umiejętności

1

EP2

potrafi wykorzystać dostępne aplikacje i samodzielnie
skonstruować narzedzia badawcze z użyciem nowych
technologii

SD_U07

kompetencje społeczne

1

EP3

dzieli się własnymi doświadczeniami i wynikami badan w pracy
badawczej oraz w pracy dydaktycznej

SD_K02

TREŚCI PROGRAMOWE

Semestr

Liczba godzin

Forma zajęć: wykład
1. Zasoby informatyczne – podział, funkcje i zarządzanie

2

2

2. Identyfikacja zasobów informatycznych

2

2

3. Strategia organizacji, informacyjna i strategia informatyzacji

2

3

4. Infrastruktura IT – przewaga konkurencyjna czy nie?

2

1

5. Komodytyzacja usług informatycznych, komercjalizacja badań

2

1

6. E-learning, praca zdalna

2

2

7. Outsourcing IT

2

2

8. Big data, Cloud computing

2

2

Metody kształcenia

Wykłady z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, dziedzinowego oprogramowania
użytkowego oraz systemu e-learningu.

1/2

Nr efektu kształcenia
z sylabusa

Metody weryfikacji
efektów kształcenia
PREZENTACJA

EP1,EP2,EP3

Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny z projektów cząstkowych.
Forma i warunki zaliczenia Zasady wyliczania oceny z przedmiotu
Średnia arytmetyczna ocen cząstkowych
Keathley E. (2014): Digital Asset Management Digital Asset Mananagement: Content Architectures, Project
Management, and Creating Order out of Media Chaos, Apress, New York
G. A. Rummler, A. P. Brache (2000): Podnoszenie efektywności organizacji. Jak zarządzać białymi plamami w
strukturze organizacyjnej?, Difin, Warszawa
J. Kisielnicki, (2008): MIS systemy informatyczne zarządzania,, Placent,, Warszawa

Literatura podstawowa

Lech P. (2007): Metodyka ekonomicznej oceny przedsięwzięć informatycznych wspomagających zarządzanie
organizacją, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego., Gdańsk
M. Pańkowska (2001): Zarządzanie zasobami informatycznymi, Difin, Warszawa
red. Drazek Z. (2016): Zarządzanie zasobami cyfrowymi w muzeach oceanograficznych, Uniwersytet Szczeciński,
Szczecin
red. G. Szpor, C.H. (2014): INTERNET Cloud Computing przetwarzanie w chmurach, Beck, Warszawa
red. R. Borowiecki, J. Czekaj. (2010): Zarządzanie zasobami informacyjnymi w warunkach nowej gospodarki., Difin,
Warszawa

Literatura uzupełniająca

NAKŁAD PRACY DOKTORANTA
Liczba godzin
Zajęcia dydaktyczne

15

Udział w egzaminie/zaliczeniu

1

Przygotowanie się do zajęć

0

Studiowanie literatury

5

Udział w konsultacjach

2

Przygotowanie projektu / eseju / itp.

1

Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

1

Inne

0

ŁĄCZNY nakład pracy doktoranta w godz.

25

Liczba punktów ECTS

1

2/2

SYLABUS
Nazwa programu kształcenia:

WNEiZ-nE-dE-III-S-18/19Z
Moduł:

Wypełnia Zespół Kierunku

I Wykład do wyboru rozwijający umiejętności zawodowe [moduł]
Nazwa przedmiotu:

Kod przedmiotu:

źródła finansowania sfery B+R
(ZAJĘCIA FAKULTATYWNE ROZWIJAJĄCE UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWE)

14.3WWIIIJ119_45

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem
Forma studiów:

Dziedzina nauki / dziedzina sztuki

Dyscyplina naukowa / dyscyplina artystyczna

III stopnia, stacjonarne

dziedzina nauk ekonomicznych

ekonomia

Status przedmiotu / modułu:

Język przedmiotu / modułu:

fakultatywny

semestr: 3 - język polski

Rok

Semestr

2

3

Forma zajęć

Liczba godzin

Forma zaliczenia

ćwiczenia

4

ZO

wykład

11

ZO

Razem

ECTS
1

15

1

Koordynator
przedmiotu / modułu:

dr hab. KRZYSZTOF JANASZ

Prowadzący zajęcia:

dr hab. KRZYSZTOF JANASZ, dr hab. KRZYSZTOF JANASZ

Cele przedmiotu /
modułu:

Uzyskanie zaawansowanej wiedzy z zakresu finansowania sfery B+R, i wyboru narzędzi finansowania
procesów innowacyjnych.
finansowania działalności w organizacji, zna i rozumie strategiczne podejście w tym zakresie.
W zakresie kompetencji społecznych: potrafi dyskutować dobierając i używając stosowne argumenty,
potrafi samodzielnie dobierać i studiować literaturę oraz opracowywać na jej podstawie materiały na
wskazany temat.

Wymagania wstępne:

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Po zaliczeniu przedmiotu / modułu doktorant potrafi:
Ktegoria

Lp

KOD

wiedza

1

EP1

umiejętności

1

EP2

kompetencje społeczne

1

EP3

Odniesienie do efektów
dla programu

Opis efektu
zna kategorie kapitału służące finansowaniu sfery B+R (projekty
innowacyjne)
zna potencjalne źródła i sposoby finansowania działalności
innowacyjnej
umie ocenić poszczególny rodzaj projektu innowacyjnego (B+R)
i zakwalifikować go do odpowiedniej formy finansowania

SD_W02
SD_W05
SD_W09

potrafi zaprezentować na bazie przeprowadzonych studiów
literaturowych opinię w formie pisemnej w wybranej sprawie

SD_U04

doskonali umiejętności identyfikacji i rozstrzygania problemów
w praktyce

TREŚCI PROGRAMOWE

SD_K02

Semestr

Liczba godzin

Forma zajęć: wykład
1. Rodzaje kapitału i jego rola w procesie finansowania innowacji (sfery B+R).

3

2

2. Ryzyko a finansowe determinanty procesów innowacyjnych.

3

2

3. Koncepcja kapitału w finansowaniu działalności badawczo-rozwojowej.

3

2

4. Formy i sposoby finansowania sfery B+R.

3

3

5. Modele finansowania działalności badawczo-rozwojowej.

3

2

3

3

Forma zajęć: ćwiczenia
1. Determinanty racjonalnego modelu implementacji kapitału w finansowaniu przedsiewziec
rozwojowych.

1/2

2. Partnerstwo publiczno-prywatne w finansowaniu działalnosci badawczo-rozwojowej.
Metody kształcenia

3

1

Wykłady z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, dyskusja.
Nr efektu kształcenia
z sylabusa

Metody weryfikacji
efektów kształcenia
KOLOKWIUM

EP1,EP2,EP3

Doktorant jest oceniany na podstawie kolokwium, które weryfikuje osiągnięcie efektów kształcenia w zakresie wiedzy
oraz wybranych kompetencji społecznych.
Ocenie podlega, poprawność i trafność użytych argumentów, wnioskowania na tej podstawie oraz sposób prezentacji
opracowanego problemu.
Forma i warunki zaliczenia

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu
Doktorant otrzymuje ocenę dostateczną z zaliczenia, gdy uzyska co najmniej 60% ogólnej liczby punktów.
Ocena z przedmiotu jest równa ocenie z zaliczenia.
A. Duliniec (2007): Finansowanie przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa

Literatura podstawowa

K. Janasz (2010): Kapitał w finansowaniu działalności innowacyjnej przedsiębiorstw w Polsce. Źródła i modele, Difin,
Warszawa
red. naukowa J. Wiśniewska, K. Janasz (2015): Innowacje i procesy transferu technologii w strategicznym
zarządzaniu organizacjami, Difin, Warszawa
red. naukowa K. Janasz, J. Wiśniewska (2014): Zarządzanie projektami w organizacji, Difin, Warszawa

Literatura uzupełniająca

K. Janasz, W. Janasz, J. Wiśniewska (2007): Zarządzanie kapitałem w przedsiębiorstwie, Difin, Warszawa

NAKŁAD PRACY DOKTORANTA
Liczba godzin
Zajęcia dydaktyczne

15

Udział w egzaminie/zaliczeniu

0

Przygotowanie się do zajęć

0

Studiowanie literatury

4

Udział w konsultacjach

1

Przygotowanie projektu / eseju / itp.

0

Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

5

Inne

0

ŁĄCZNY nakład pracy doktoranta w godz.

25

Liczba punktów ECTS

1
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