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Formy zaliczenia zajęć w letniej sesji egzaminacyjnej 2019/2020 
 

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 SYLLABUSIE 

ZMODYFIKOWANA  
FORMA ZALICZENIA 

2 E Moduł I. Wstęp do 
metodyki badań 
ekonomicznych 

W 
 
 
 
 

Konspekt artykułu naukowego  Konspekt artykułu naukowego w formie 
tradycyjnej lub elektronicznej  

2 E Rozwój regionalny i 
lokalny 

W 
 

Opracowanie (studia doktoranckie)  
Krytyczna analiza wybranej koncepcji 
rozwoju lokalnego lub regionalnego 

Opracowanie (studia doktoranckie)  
Analiza koncepcji rozwoju lokalnego i 
regionalnego względem scenariuszy przyszłości 
dla wybranego regionu Polski – wykonywana  
z wykorzystaniem platformy Google Classroom  

2 E Seminarium 
doktoranckie 

W 
 

Praca indywidualna 
Samodzielna praca doktoranta pod 
kierunkiem opiekuna 
naukowego/promotora; zaliczenie 
uzależnione od stopnia realizacji celów 
założonych na dany semestr; roczne 
sprawozdanie doktoranta. 100% 

Także z wykorzystaniem zdalnych form 
komunikacji między promotorem (opiekunem 
naukowym) i doktorantem 

3 E Moduł IV. 
Zaawansowane 
metody ilościowe oraz 
metody subdyscyplin 

W 
 

Projekt rozwiązania problemu 
ekonomicznego (najlepiej powiązanego z 
tematem pracy doktorskiej) z 
wykorzystaniem poznanych narzędzi 
(udział w zaliczeniu 100%) 

Pozostawiono projekt, alternatywnie 
wprowadzono możliwość dostarczenia eseju 
naukowego na zadany temat łączącego 
zagadnienia GIS z tematyką przygotowywanych 
prac doktorskich (udział w zaliczeniu 100%) 

3 E Seminarium 
doktoranckie 

S 
 

Praca indywidualna 
Samodzielna praca doktoranta pod 
kierunkiem opiekuna 
naukowego/promotora; zaliczenie 
uzależnione od stopnia realizacji celów 
założonych na dany semestr; roczne 
sprawozdanie doktoranta. 
100% 

Także z wykorzystaniem zdalnych form 
komunikacji między promotorem (opiekunem 
naukowym) i doktorantem 

3 E Upowszechnianie 
wyników badań 
naukowych i 
odpowiedzialność 
nauki 

W 
 

1. Współautorska strategia 
upowszechnienia wyników badań – 40% 
2. Autorska prezentacja referatu na 
konferencję – 40% 
3. Obecność i aktywny udział na 
wykładzie z zakresu prawa własności 
intelektualnej  
 

1. Autorska strategia upowszechnienia wyników 
badań – 40%. 
2. Autorska prezentacja referatu na konferencję 
– 40%.  
3. Obecność i aktywny udział na wykładzie  
z zakresu prawa własności intelektualnej 
 – 20% - Krótka praca pisemna na podstawie 
przesłanych materiałów 

4 E Globalizacja i 
internacjonalizacja 

W 
 

Opracowanie (studia doktoranckie) Esej/projekt w Google Classroom 

4 E Gospodarka rynkowa - 
aspekty 
makroekonomiczne 

W 
 

Esej (70%) 
Aktywność na zajęciach (30%) 

Esej (100%) 

4 E Problemy czasu w 
ekonomii 

W 
 

Aktywność na zajęciach (50%), esej (50%) Rozwiązanie zadań (Platforma Moodle) 100% 

4 E Przyszłość rynku pracy W 
 

Prezentacje  Prezentacje przesłane drogą mailową 
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4 E Seminarium 
doktoranckie 

S Praca indywidualna - doktoranta- roczne 
sprawozdanie doktoranta UE w 
Katowicach- zaliczenie uzależnione od 
realizacji celów i efektów ustalonych 
przez opiekuna naukowego dla 
doktoranta w danym semestrze 
100% 

Także z wykorzystaniem zdalnych form 
komunikacji między promotorem (opiekunem 
naukowym) i doktorantem 

2 F Kierunki badań we 
współczesnych 
finansach II 

W Przygotowanie wskazanego problemu w 
formie prezentacji lub testu - 50% 
Aktywność doktorantów w trakcie 
dyskusji inicjowanej przez wykładowcę - 
50% 

OCENA AKTYWNOŚCI W TRAKCIE 
MERYTORYCZNEJ DYSKUSJI. ZAJĘCIA ON-LINE 
(GOOGLE MEET) 
Przesłanie w formie elektronicznej treści 
wykładu 
Dyskusja problemowa 
Monitorowanie pracy doktoranta na podstawie 
zgłaszanych przez niego problemów i 
przesyłanych opracowań Przygotowanie 
wskazanego problemu w formie prezentacji -
100% 

2 F Modele 
ekonometryczne w 
badaniach z zakresu 
finansów i bankowości 

W Przygotowanie samodzielnego 
opracowania prezentującego wyniki 
przeprowadzonej analizy z 
wykorzystanych metod poznanych 
na wykładzie. 

Przygotowanie samodzielnego opracowania 
prezentującego wybrany problem 
makroekonomiczny i propozycję budowy jego 
modelu 

2 F Seminarium 
doktoranckie 

S Praca indywidualna 
Samodzielna praca doktoranta pod 
kierunkiem opiekuna 
naukowego/promotora; zaliczenie 
uzależnione od stopnia realizacji celów 
założonych na dany semestr; roczne 
sprawozdanie doktoranta. 100% 

Także z wykorzystaniem zdalnych form 
komunikacji między promotorem (opiekunem 
naukowym) i doktorantem 

3 F Kierunki i metody 
badań w 
ubezpieczeniach 

W Dyskusja, Esej Dyskusja lub analiza studium przypadków lub 
esej 

3 F Seminarium 
doktoranckie 

S Praca indywidualna 
Samodzielna praca doktoranta pod 
kierunkiem opiekuna 
naukowego/promotora; zaliczenie 
uzależnione od stopnia realizacji celów 
założonych na dany semestr; roczne 
sprawozdanie doktoranta. 100% 

Także z wykorzystaniem zdalnych form 
komunikacji między promotorem (opiekunem 
naukowym) i doktorantem 

3 F Upowszechnianie 
wyników badań 
naukowych i 
odpowiedzialność 
nauki 

W 1. Współautorska strategia 
upowszechnienia wyników badań – 40% 
2. Autorska prezentacja referatu na 
konferencję – 40% 
3. Obecność i aktywny udział na 
wykładzie z zakresu prawa własności 
intelektualnej  
 

1. Autorska strategia upowszechnienia wyników 
badań – 40%. 
2. Autorska prezentacja referatu na konferencję 
– 40%.  
3. Obecność i aktywny udział na wykładzie  
z zakresu prawa własności intelektualnej 20% - 
Krótka praca pisemna na podstawie przesłanych 
materiałów 

4 F Kryzysy finansowe W 50% praca indywidualna doktoranta, 
zaliczenie uzależnione od realizacji celów 
i efektów ustalonych przez opiekuna dla 
doktoranta w danym semestrze 
(forma – esej, zapis elektroniczny) 
50% obecność i aktywność na zajęciach 

50% praca indywidualna (esej), wykonana  
w wymaganym terminie  
50% aktywność – wykonanie zaleconych 
opracowań (analiz) w terminie; omówienie 
wyników z prowadzącym (indywidualne 
konsultacje – Skype) 
(forma pisemna, przesłanie plików przez Google 
Classroom)  
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4 F Prawo gospodarcze - 
wybrane zagadnienia 

W Kolokwium ustne  Dyskusja lub esej 

4 F Seminarium 
doktoranckie 

S Praca indywidualna 
Samodzielna praca doktoranta pod 
kierunkiem opiekuna 
naukowego/promotora; zaliczenie 
uzależnione od stopnia realizacji celów 
założonych na dany semestr; roczne 
sprawozdanie doktoranta. 100% 

Także z wykorzystaniem zdalnych form 
komunikacji między promotorem (opiekunem 
naukowym) i doktorantem 

4 F Społeczna 
odpowiedzialność 
biznesu 

W Przygotowanie prezentacji (50%) 
Aktywność na zajęciach (30%) 
Obecność na zajęciach (20%) 

Projekt zespołowy (wkład oceniany 
indywidualnie) (100%) 

2 NZ Logistyka - wybrane 
zagadnienia 

W Esej 75%, aktywność na zajęciach 15%, 
obecność na zajęciach 10% 

Artykuł naukowy na temat uzgodniony  
z wykładowcą 100% 

2 NZ Narzędzia 
informatyczne w 
badaniach 
ekonomicznych 

W Przygotowanie projektu (składany 
wydruk)  

Przygotowanie projektu (przesyłany plik) 

2 NZ Seminarium 
doktoranckie 

S Praca indywidualna 
Samodzielna praca doktoranta pod 
kierunkiem opiekuna 
naukowego/promotora; zaliczenie 
uzależnione od stopnia realizacji celów 
założonych na dany semestr; roczne 
sprawozdanie doktoranta. 100% 

Także z wykorzystaniem zdalnych form 
komunikacji między promotorem (opiekunem 
naukowym) i doktorantem 

2 NZ Współczesne teorie 
organizacji 

W Opracowanie (studia doktoranckie) 
Dyskusja 

Opracowanie (studia doktoranckie) 
Wymiana korespondencji na forum całej grupy 
w trybie roześlij do wszystkich 

2 NZ Zarządzanie 
międzynarodowe 

W Opracowanie pisemnej pracy 
zaliczeniowej – 70 pkt 

Aktywność na zajęciach: 3x10 = 30 pkt 

Opracowanie pisemnej pracy zaliczeniowej 
 – 80 pkt 

Aktywność na zajęciach: 2x10 = 20 pkt 

3 NZ Metody badań w 
przedsiębiorczości 

W Przygotowanie pisemnego opracowania 
(70%) i jego prezentacja (30%) 

Zdalne przygotowanie i przesłanie pisemnego 
opracowania  
Prezentacja online (Zoom lub przesłanie 
nagrania) 

3 NZ Seminarium 
doktoranckie 

S Praca indywidualna 
Samodzielna praca doktoranta pod 
kierunkiem opiekuna 
naukowego/promotora; zaliczenie 
uzależnione od stopnia realizacji celów 
założonych na dany semestr; roczne 
sprawozdanie doktoranta. 100% 

Także z wykorzystaniem zdalnych form 
komunikacji między promotorem (opiekunem 
naukowym) i doktorantem 

3 NZ Upowszechnianie 
wyników badań 
naukowych i 
odpowiedzialność 
nauki 

W 1. Współautorska strategia 
upowszechnienia wyników badań – 40% 
2. Autorska prezentacja referatu na 
konferencję – 40% 
3. Obecność i aktywny udział na 
wykładzie z zakresu prawa własności 
intelektualnej  
 

1. Autorska strategia upowszechnienia wyników 
badań – 40% 
2. Autorska prezentacja referatu na konferencję 
– 40% 
3. Obecność i aktywny udział na wykładzie  
z zakresu prawa własności intelektualnej 
 – 20% - Krótka praca pisemna na podstawie 
przesłanych materiałów 

4 NZ Controling - wybrane 
zagadnienia 

W Opracowanie (studia doktoranckie) – 
90% 
Obecność na zajęciach – 10% 

Opracowanie (studia doktoranckie) 

4 NZ Logistyka miasta W Opracowanie (studia doktoranckie) - 50% 
Przygotowanie prezentacji (studia 
doktoranckie) - 30% 

Zaliczenie na podstawie aktywności – dyskusja 
100% 
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Dyskusja - 20% 

4 NZ Przedsiębiorczość - 
wybrane zagadnienia 

W Projekt 
Prezentacja 

Przygotowanie zdalne projektu (instrukcje  
w Google Classroom) 
Zdalna prezentacja projektu (w Zoom) 

4 NZ Seminarium 
doktoranckie 

S Praca indywidualna 
Samodzielna praca doktoranta pod 
kierunkiem opiekuna 
naukowego/promotora; zaliczenie 
uzależnione od stopnia realizacji celów 
założonych na dany semestr; roczne 
sprawozdanie doktoranta. 100% 

Także z wykorzystaniem zdalnych form 
komunikacji między promotorem (opiekunem 
naukowym) i doktorantem 

4 NZ Zachowania nabywców 
na rynku 
instytucjonalnym 

W Praca grupowa na studium przypadku 
80%, obecność na zajęciach 20% 

Indywidualna praca projektowa 

2 Z Logistyka - wybrane 
zagadnienia 

W Esej 75%, aktywność na zajęciach 15%, 
obecność na zajęciach 10% 

Artykuł naukowy na temat uzgodniony  
z wykładowcą 100% 

2 Z Narzędzia 
informatyczne w 
badaniach 
ekonomicznych 

W Przygotowanie projektu (składany 
wydruk)  

Przygotowanie projektu (przesyłany plik) 

2 Z Seminarium 
doktoranckie 

S Praca indywidualna 
Samodzielna praca doktoranta pod 
kierunkiem opiekuna 
naukowego/promotora; zaliczenie 
uzależnione od stopnia realizacji celów 
założonych na dany semestr; roczne 
sprawozdanie doktoranta. 100% 

Także z wykorzystaniem zdalnych form 
komunikacji między promotorem (opiekunem 
naukowym) i doktorantem 

2 Z Współczesne teorie 
organizacji 

W Opracowanie (studia doktoranckie) 
Dyskusja 

Opracowanie (studia doktoranckie) 
Wymiana korespondencji na forum całej grupy 
w trybie roześlij do wszystkich 

2 Z Zarządzanie 
międzynarodowe 

W Opracowanie pisemnej pracy 
zaliczeniowej – 70 pkt 

Aktywność na zajęciach: 3x10 = 30 pkt 

Opracowanie pisemnej pracy zaliczeniowej –  
80 pkt 

Aktywność na zajęciach: 2x10 = 20 pkt 

3 Z Metody badań w 
przedsiębiorczości 

W Przygotowanie pisemnego opracowania 
(70%) i jego prezentacja (30%) 

Zdalne przygotowanie i przesłanie pisemnego 
opracowania  
Prezentacja online (Zoom lub przesłanie 
nagrania) 

3 Z Seminarium 
doktoranckie 

S Praca indywidualna 
Samodzielna praca doktoranta pod 
kierunkiem opiekuna 
naukowego/promotora; zaliczenie 
uzależnione od stopnia realizacji celów 
założonych na dany semestr; roczne 
sprawozdanie doktoranta. 100% 

Także z wykorzystaniem zdalnych form 
komunikacji między promotorem (opiekunem 
naukowym) i doktorantem 

3 Z Upowszechnianie 
wyników badań 
naukowych i 
odpowiedzialność 
nauki 

W 1. Współautorska strategia 
upowszechnienia wyników badań – 40% 
2. Autorska prezentacja referatu na 
konferencję – 40%. 
3. Obecność i aktywny udział na 
wykładzie z zakresu prawa własności 
intelektualnej  
 

1. Autorska strategia upowszechnienia wyników 
badań – 40% 
2. Autorska prezentacja referatu na konferencję 
– 40% 
3. Obecność i aktywny udział na wykładzie 
 z zakresu prawa własności intelektualnej 
 – 20% - Krótka praca pisemna na podstawie 
przesłanych materiałów 

4 Z Controling - wybrane 
zagadnienia 

W Opracowanie (studia doktoranckie) – 
90% 
Obecność na zajęciach – 10% 

Opracowanie (studia doktoranckie) 
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4 Z Logistyka miasta W Opracowanie (studia doktoranckie) - 50% 
Przygotowanie prezentacji (studia 
doktoranckie) - 30% 
Dyskusja - 20% 

Zaliczenie na podstawie aktywności – dyskusja 
100% 

4 Z Przedsiębiorczość - 
wybrane zagadnienia 

W Projekt 
Prezentacja 

Przygotowanie zdalne projektu (instrukcje  
w Google Classroom).  
Zdalna prezentacja projektu (w Zoom) 

4 Z Seminarium 
doktoranckie 

S Praca indywidualna 
Samodzielna praca doktoranta pod 
kierunkiem opiekuna 
naukowego/promotora; zaliczenie 
uzależnione od stopnia realizacji celów 
założonych na dany semestr; roczne 
sprawozdanie doktoranta. 100% 

Także z wykorzystaniem zdalnych form 
komunikacji między promotorem (opiekunem 
naukowym) i doktorantem 

4 Z Zachowania nabywców 
na rynku 
instytucjonalnym 

W Praca grupowa na studium przypadku 
80%, obecność na zajęciach 20% 

Indywidualna praca projektowa 

ZAJĘCIA  
SZKOŁA DOKTORSKA 

FORMA ZALICZENIA  
WSKAZANA W SYLLABUSIE 

ZMODYFIKOWANA 
FORMA ZALICZENIA 

1 EF Ekonomia - 
zagadnienia 
zaawansowane 

W Praca pisemna bez możliwości 
korzystania z podręczników - pytania 
otwarte  

Praca pisemna bez możliwości korzystania  
z podręczników - pytania otwarte, problemowe 
– w aplikacji Google Classroom 

1 EF Finanse - zagadnienia 
zaawansowane 

W Esej (50%) 
egzamin ustny (50%) 

Esej (50%), test jednokrotnego wyboru  
z wykorzystaniem techniki zdalnej (50%) 

1 EF Metody ilościowe w 
badaniach 
ekonomicznych 

W Przygotowanie projektu (pisemna praca 
domowa) 70% 
Obecność na zajęciach 30% 

Przygotowanie projektu (pisemna praca 
domowa) 100% 
 

1 EF Seminarium 
doktoranckie 

S Praca indywidualna 
przygotowanie i opracowanie 
indywidualnego planu badawczego - 
100,00% 

Także z wykorzystaniem zdalnych form 
komunikacji między promotorem i doktorantem 

1 NZJ Ekonomia - 
zagadnienia 
zaawansowane 

W Praca pisemna bez możliwości 
korzystania z podręczników - pytania 
otwarte  

Praca pisemna bez możliwości korzystania  
z podręczników - pytania otwarte, problemowe 
– w aplikacji Google Classroom 

1 NZJ Finanse - zagadnienia 
zaawansowane 

W Esej (50%),  
egzamin ustny (50%) 

Esej (50%), test jednokrotnego wyboru  
z wykorzystaniem techniki zdalnej (50%) 

1 NZJ Metody ilościowe w 
badaniach 
ekonomicznych 

W Przygotowanie projektu (pisemna praca 
domowa) 70% 
Obecność na zajęciach 30% 

Przygotowanie projektu (pisemna praca 
domowa) 100% 
 

1 NZJ Seminarium 
doktoranckie 

S Praca indywidualna 
przygotowanie i opracowanie 
indywidualnego planu badawczego - 
100% 

Także z wykorzystaniem zdalnych form 
komunikacji między promotorem i doktorantem 

 

 


