
Załącznik Nr 2 

do obwieszczenia Nr 1/2020/2021 

 

Metody weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się  
w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021 

 
STUDIA DOKTORANCKIE - EKONOMIA (E), FINANSE (F), NAUKI O ZARZĄDZANIU (NZ), ZARZĄDZANIE (Z) 

SZKOŁA DOKTORSKA  - EKONOMIA I FINANSE (EF), NAUKI O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI (NZJ) 

ZAJĘCIA 
 STUDIA DOKTORANCKIE 

FORMA ZALICZENIA  
WSKAZANA W SYLABUSIE 

ZMODYFIKOWANA 
 FORMA ZALICZENIA 

3 E Wybrane problemy empiryczne 
współczesnej ekonomii 

W Esej  Esej i prezentacja, G Suite 

3 E Moduł IV Zaawansowane 
metody ilościowe oraz metody 
subdyscyplin 

W Projekt Projekt przesłany pocztą elektroniczną 

3 E Współczesna polityka 
gospodarcza i społeczna 

W Kolokwium pisemne - 70%, aktywność na 
zajęciach - 30% 

Esej poświęcony indywidualnie 
wybranemu zagadnieniu (problemowi) 
przesłany pocztą elektroniczną 

4 E Współczesne teorie zarządzania W Praca pisemna z możliwością korzystania  
z podręczników 70%, praca grupowa 30% 

Ocena pisemnego eseju (przesłanego na 
maila prowadzącego) na temat 
wykorzystania wybranej teorii/koncepcji  
z zakresu zarządzania do rozwiązania 
problemu w pracy doktorskiej lub 
zawodowej 

4 E Models of Consumer Behavior W Kolokwium pisemne 35%, raport 35%, 
dyskusja 30% 

Opracowanie na temat wybranego 
modelu zachowań konsumentów i jego 
prezentacja multimedialna (prezentacja 
ustna w Google Meet, plik z prezentacją 
przesłany do Google Classroom); 
Aktywność na zajęciach, udział  
w dyskusjach (Google Meet) 

4 E Zarządzanie projektem 
badawczym 

W Opracowanie Zadanie projektowe przesłane na 
Google Classroom 

4 E Communication in Research 
Process 

W Praca indywidualna 80%, aktywność na 
zajęciach 20% 

3 zadania do wykonania po każdym 
wykładzie – Google Meet 

3 F Metody badań  
w rachunkowości 

W Raport Raport indywidualny - 100% oceny,  
e-mail, Google Meet 

3 F Problemy współczesnej 
rachunkowości 

W Test pytań jednokrotnego wyboru  
z wbudowanymi zadaniami sytuacyjnymi 

Przygotowanie i przedstawienie 
prezentacji, przedstawienie i ocena 
zasad prezentacji przychodów i kosztów  
w sprawozdaniu finansowym wybranej 
spółki, Google Meet   

4 F Współczesne teorie zarządzania W Praca pisemna z możliwością korzystania z 
podręczników 70%, praca grupowa 30% 

Ocena pisemnego eseju (przesłanego na 
maila prowadzącego) na temat 
wykorzystania wybranej teorii/koncepcji  
z zakresu zarządzania do rozwiązania 
problemu w pracy doktorskiej lub 
zawodowej  

4 F Models of Consumer Behavior W Kolokwium pisemne 35%, raport 35%, 
dyskusja 30% 

Opracowanie na temat wybranego 
modelu zachowań konsumentów i jego 
prezentacja multimedialna (prezentacja 
ustna w Google Meet, plik z prezentacją 
przesłany do Google Classroom); 
Aktywność na zajęciach, udział  
w dyskusjach (Google Meet) 

4 F Zarządzanie projektem 
badawczym 

W Opracowanie Zadanie projektowe przesłane na 
Google Classroom 

4 F Communication in Research 
Process 

W Praca indywidualna 80%, aktywność na 
zajęciach 20% 

3 zadania do wykonania po każdym 
wykładzie – Google Meet 

3 NZ Zarządzanie strategiczne  
- wybrane zagadnienia 

W Projekt Prezentacja i dyskusja na temat 
opracowanego zagadnienia przy 
wykorzystaniu Google Meet oraz 
złożenie opracowania pisemnie przy 
wykorzystaniu poczty elektronicznej 

3 NZ Zarządzanie jakością - wybrane 
zagadnienia 

W Opracowanie (80%), aktywność na 
zajęciach (20%) 

Przesłane opracowanie (80%) oraz 
aktywność na zajęciach (20%) przy 
wykorzystaniu Google Meet 

3 NZ Współczesne koncepcje i teorie 
marketingu 

W  Zaliczenie ustne  Zaliczenie na podstawie case study 
rozwiązanych po każdych zajęciach oraz 
odpowiedzi na pytania zadane w trakcie 
spotkania online na Google Meet 



3 NZ Zarządzanie zasobami ludzkimi 
- wybrane zagadnienia 

W Dyskusja 50%, opracowanie 50% Prace oddawane przez studentów za 
pośrednictwem Google Classroom, 
udział w dyskusji poświęconej 
problemom zarządzania zasobami 
ludzkimi przy wykorzystaniu Google 
Meet 

3 NZ Zarządzanie finansowe W Praca pisemna  Opracowanie pisemne przesłane przy 
wykorzystaniu poczty elektronicznej 

4 NZ Współczesne teorie zarządzania W Praca pisemna z możliwością korzystania  
z podręczników 70%, praca grupowa 30% 

Ocena pisemnego eseju (przesłanego na 
maila prowadzącego) na temat 
wykorzystania wybranej teorii/koncepcji  
z zakresu zarządzania do rozwiązania 
problemu w pracy doktorskiej lub 
zawodowej 

4 NZ Models of Consumer Behavior W Kolokwium pisemne 35%, raport 35%, 
dyskusja 30% 

Opracowanie na temat wybranego 
modelu zachowań konsumentów i jego 
prezentacja multimedialna (prezentacja 
ustna w Google Meet, plik z prezentacją 
przesłany do Google Classroom); 
Aktywność na zajęciach, udział  
w dyskusjach (Google Meet) 

4 NZ Zarządzanie projektem 
badawczym 

W Opracowanie Zadanie projektowe przesłane na 
Google Classroom 

4 NZ Communication in Research 
Process 

W Praca indywidualna 80%, aktywność na 
zajęciach 20% 

3 zadania do wykonania po każdym 
wykładzie - Google Meet 

3 Z Zarządzanie strategiczne - 
wybrane zagadnienia 

W Projekt Prezentacja i dyskusja na temat 
opracowanego zagadnienia przy 
wykorzystaniu Google Meet oraz 
złożenie opracowania pisemnie przy 
wykorzystaniu poczty elektronicznej 

3 Z  Zarządzanie jakością - wybrane 
zagadnienia 

W Opracowanie (80%), aktywność na 
zajęciach (20%) 

Przesłane opracowanie (80%) oraz 
aktywność na zajęciach (20%) przy 
wykorzystaniu Google Meet 

3 Z  Współczesne koncepcje i teorie 
marketingu 

W  Zaliczenie ustne  Zaliczenie na podstawie case study 
rozwiązanych po każdych zajęciach oraz 
odpowiedzi na pytania zadane w trakcie 
spotkania online na Google Meet 

3 Z Zarządzanie zasobami ludzkimi 
- wybrane zagadnienia 

W Dyskusja 50%, opracowanie 50% Prace oddawane przez studentów za 
pośrednictwem Google Classroom, 
udział w dyskusji poświęconej 
problemom zarządzania zasobami 
ludzkimi przy wykorzystaniu Google 
Meet 

3 Z  Zarządzanie finansowe W Praca pisemna  Opracowanie pisemne przesłane przy 
wykorzystaniu poczty elektronicznej 

4 Z Współczesne teorie zarządzania W Praca pisemna z możliwością korzystania  
z podręczników 70%, praca grupowa 30% 

Ocena pisemnego eseju (przesłanego na 
maila prowadzącego) na temat 
wykorzystania wybranej teorii/koncepcji  
z zakresu zarządzania do rozwiązania 
problemu w pracy doktorskiej lub 
zawodowej 

4 Z Models of Consumer Behavior W Kolokwium pisemne 35%, raport 35%, 
dyskusja 30% 

Opracowanie na temat wybranego 
modelu zachowań konsumentów i jego 
prezentacja multimedialna (prezentacja 
ustna w Google Meet,  
plik z prezentacją przesłany do Google 
Classroom); Aktywność na zajęciach, 
udział w dyskusjach (Google Meet) 

4 Z Zarządzanie projektem 
badawczym 

W Opracowanie Zadanie projektowe przesłane na 
Google Classroom 

4 Z Communication in Research 
Process 

W Praca indywidualna 80%, aktywność na 
zajęciach 20% 

3 zadania do wykonania po każdym 
wykładzie – Google Meet 

ZAJĘCIA 
 SZKOŁA DOKTORSKA 

FORMA ZALICZENIA  
WSKAZANA W SYLABUSIE 

ZMODYFIKOWANA 
 FORMA ZALICZENIA 

1 EF Propedeutyka pracy naukowej W 1. Praca przy komputerze z możliwością 
korzystania z podręczników - test  
z pytaniami mieszanymi, którego 
rozwiązanie jest uzależnione od 
aktywnego korzystania z poznanych 
źródeł informacji dostępnych online 45% 

Opracowanie pisemne w formie 
krótkiego projektu naukowego  
i przesłanie drogą elektroniczną 



2. Projekt. Przygotowanie projektu 
badawczego 45% 

3. Obecność na zajęciach. 
Brak obecności obniża ocenę końcową 
projektu badawczego  
i testu 10% 

1 EF Finanse W Ocena opracowania w zakresie jego treści 
oraz zgromadzonej literatury przedmiotu 
100% 

Przygotowanie i przesłanie eseju przy 
wykorzystaniu Google Classroom oraz 
egzamin ustny przy wykorzystaniu 
Google Meet 

1 EF Ekonomia  W 1. Test przekrojowy obejmujący pytania  
z odpowiedziami wielokrotnego  
i jednokrotnego wyboru 80% 

2. Obecność na zajęciach 20% 

Test zaliczeniowy w ramach ostatnich 
zajęć - z wykorzystaniem aplikacji 
Google Classroom i Google Meet 

1 EF Filozofia współczesna  
z elementami filozofii nauki 

W Egzamin pisemny Egzamin pisemny (test) przez Google 
Classroom 

1 EF Zarządzanie  W Opracowanie Esej przesłany przy wykorzystaniu 
Google Classroom na temat „Wybrane 
problemy w zarządzaniu firmą” 

2 EF Podstawowe metody ilościowe 
badań w ekonomii i finansach 1 

W Projekt. Opracowanie pisemne, które 
studenci wykonują indywidualnie, 
wykorzystując poznane na zajęciach 
metody i modele. Projekt ma mieć 
charakter studium przypadku, gdzie 
analiza danych rzeczywistych, zebranych 
przez studenta, pozwoli na rozpoznanie 
struktury tego zbioru oraz relacji pomiędzy 
obiektami lub zmiennymi. Ważnym 
elementem opracowania jest interpretacja 
otrzymanych wyników 

Praca zaliczeniowa to esej, opracowanie 
na ok. 10 stron, będące samodzielną 
analizą wybranego zjawiska 
ekonomicznego za pomocą metod 
omawianych na wykładzie oraz 
programu R wraz z interpretacją 
wyników. Podstawy programu R oraz 
przykłady analiz z zakresu objętego 
tematyką wykładów znajdują się w 
podręczniku: Walesiak M., Gatnar E. 
[red.], Statystyczna analiza danych  
z wykorzystaniem programu R, PWN, 
Warszawa 2009 

2 EF Metody ilościowe i jakościowe 
pozyskiwania informacji 
pierwotnych 

W Projekt badań pierwotnych zawierający: 
cele badania, zakresy badań (podmiotowy, 
przedmiotowy, przestrzenny, czasowy), 
metodykę badań wraz z narzędziem 
badawczym (ilościowym i / lub 
jakościowym) oraz kosztorys badania - 
70%, Dyskusja - 15%, obecność na 
zajęciach - 15% 

Projekt badań pierwotnych związanych  
z przygotowaną dysertacją doktorską 
(70%). Aktywna obecność na zajęciach  
i udział w dyskusji (30%). Ocena 
przesłanych prac (projekty badań  
w trybie zadania na GoogleClassroom) 
wraz z informacją zwrotną w formie 
komentarza do przesłanej pracy przez 
GoogleClassroom   

2 EF Wstęp do metodyki badań w 
ekonomii i finansach 

W Projekt Esej i prezentacja przez G Suite 

2 EF Informatyczne wspomaganie 
badań naukowych 

W Projekt, opracowanie i przedstawienie 
wyników przeprowadzonych badań 
 - 100% 

Projekt - opracowanie wyników badań  
w postaci artykułu naukowego. Praca  
w grupach - przesłanie drogą 
elektroniczną 

2 EF Źródła danych wtórnych  
- warsztaty komputerowe 

W Praca przy komputerze z możliwością 
korzystania z podręczników 

Pliki elektroniczne z wykonanymi 
zadaniami udostępnione na platformie 
Google Classroom 

1 NZJ Propedeutyka pracy naukowej W 1. Praca przy komputerze z możliwością 
korzystania z podręczników - test  
z pytaniami mieszanymi, którego 
rozwiązanie jest uzależnione od 
aktywnego korzystania z poznanych 
źródeł informacji dostępnych online 
45% 

2. Projekt. Przygotowanie projektu 
badawczego 45% 

3. Obecność na zajęciach 
Brak obecności obniża ocenę końcową 
projektu badawczego  
i testu 10% 

Opracowanie pisemne w formie 
krótkiego projektu naukowego i 
przesłanie drogą elektroniczną 

1 NZJ Finanse W Ocena opracowania w zakresie jego treści 
oraz zgromadzonej literatury przedmiotu 
100% 

Przygotowanie i przesłanie eseju przy 
wykorzystaniu Google Classroom oraz 
egzamin ustny przy wykorzystaniu 
Google Meet 

1 NZJ Ekonomia  W 1. Test przekrojowy obejmujący pytania  
z odpowiedziami wielokrotnego  
i jednokrotnego wyboru 80% 

Test zaliczeniowy w ramach ostatnich 
zajęć - z wykorzystaniem aplikacji 
Google Classroom i Google Meet 



2. Obecność na zajęciach 20% 

1 NZJ Filozofia współczesna  
z elementami filozofii nauki 

W Egzamin pisemny Egzamin pisemny (test) przez Google 
Classroom 

1 NZJ Zarządzanie  W Opracowanie Esej przesłany przy wykorzystaniu 
Google  Classroom na temat „Wybrane 
problemy w zarządzaniu firmą” 

2 NZJ Logistyka W Esej - 75%, aktywność na zajęciach  
-  15%, obecność na zajęciach - 10% 

Praca zaliczeniowa przesłana pocztą 
elektroniczną, aktywność na zajęciach, 
obecność na zajęciach prowadzonych na 
platformie Google Meet 

2 NZJ Zarządzanie zasobami ludzkimi W Praca pisemna bez możliwości korzystania 
z podręczników, analiza studium 
przypadków 

Prace oddawane przez studentów za 
pośrednictwem Google Classroom, 
udział w dyskusji poświęconej 
problemom zarządzania zasobami 
ludzkimi przy wykorzystaniu Google 
Meet 

2 NZJ Ekonomika konsumpcji W Opracowanie (studia doktoranckie)  
- 70%, Praca grupowa - 30% 

Praca pisemna na temat z obszaru sfery 
spożycia. 
Dyskusja, e-mail, Google Meet 

2 NZJ Zarządzanie strategiczne W Projekt Prezentacja i dyskusja na temat 
opracowanego zagadnienia przy 
wykorzystaniu Google Meet oraz 
złożenie opracowania pisemnie przy 
wykorzystaniu Google Classroom 

2 NZJ Metody badań w naukach o 
zarządzaniu i jakości 

W Opracowanie (studia doktoranckie)  
- 60%, Przygotowanie prezentacji (studia 
doktoranckie) - 40% 

Obrona prezentacji: Wykorzystane 
metody badawcze w mojej rozprawie 
doktorskiej/ e-mail, Google Meet, Zoom 

 


