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PROGRAM ZAJĘĆ ROK AKADEMICKI: 2021/2022 

KOD ZAJĘĆ Z-II-MBE 

NAZWA ZAJĘĆ 

W JĘZYKU 

POLSKIM METODOLOGIA BADAŃ SPOŁECZNYCH 

ANGIELSKIM ECONOMIC RESERCH METHODOLOGY 

1. USYTUOWANIE ZAJĘĆ W SYSTEMIE STUDIÓW 

KIERUNEK STUDIÓW ZARZĄDZANIE 

FORMA STUDIÓW NIESTACJONARNE 

POZIOM KSZTAŁCENIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA 

PROFIL STUDIÓW PRAKTYCZNY 

JEDNOSTKA PROWADZĄCA ZAJĘCIA INSTYTUT ZARZĄDZANIA I EKONOMII 

2. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ZAJĘĆ 

PRZYNALEŻNOŚĆ DO GRUPY ZAJĘĆ ZAJĘCIA PODSTAWOWE 

STATUS ZAJĘĆ OBOWIĄZKOWY 

JĘZYK WYKŁADOWY POLSKI 

SEMESTR 1 

FORMA ZALICZENIA ZALICZENIE NA OCENĘ 

PUNKTY ECTS 

RAZEM 3 

ZAJĘCIA KSZTAŁTUJĄCE 
UMIEJĘTNOŚCI 
PRAKTYCZNE 

- 

WYMAGANIA WSTĘPNE BRAK 

FORMA ZAJĘĆ LICZBA GODZIN PROWADZĄCY ZAJĘCIA 

WYKŁADY 10 PROF.  DR HAB. EUGENIUSZ NIEDZIELSKI 

ĆWICZENIA 
AUDYTORYJNE 

- - 

LABORATORIA - - 

WARSZTATY - - 

PRAKTYKA - - 
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3. SZCZEGÓŁOWA CHARAKTERYSTYKA ZAJĘĆ 

3.1 CEL ZAJĘĆ 

C1:  
Zapoznanie z różnorodnością w podejściu do badań, złożonościcią metod badawczych a także  
z ograniczeniami poznania ludzi i poznania naukowego. 

C2:  

Przygotowanie do samodzielnego wykorzystania metod, instrumentów i procedur w badaniach  

z zakresu nauk o zarządzaniu i jakości oraz ekonomii i finansach a także umiejętności 
przygotowania prac magisterskich. 

C3:  
Wykształcenie postawy krytycznej wobec przekazywanych treści, postawy przedsiębiorczości   
i potrzeby uzupełniania wiedzy i umiejętności niezbędnych w nauce o zarządzaniu i jakości oraz 
ekonomii i finansach. 

 

 

3.2 EFEKTY UCZENIA SIĘ 

Odniesienie do 

kierunkowych  
efektów uczenia się 

WIEDZA 

W1:  

Wykształcenie postawy krytycznej wobec 
przekazywanych treści, postawy przedsiębiorczości   
i potrzeby uzupełniania wiedzy i umiejętności 

niezbędnych w naukach ekonomicznych w tym  
o zarządzaniu i jakości oraz ekonomii i finansach. 

K_W01, K_W02 

W2:  
Zna instrumenty i procedury badań w naukach 
ekonomicznych w tym nauk o zarządzaniu i jakości 
oraz ekonomii i finansach. 

K_W02, K_W03 

W3:  Zna metody diagnozy stanu badanego zjawiska. K_W02 

W4:  Zna zasady redakcji tekstu i sposoby unikania błędów. K_W06 

UMIEJĘTNOŚCI 

U1:  
Analizuje w sposób pogłębiony zjawiska i procesy 
społeczno – ekonomiczne. 

K_U01 

U2:  
Samodzielnie obserwuje, identyfikuje i formułuje 
ekonomiczne problemy badawcze oraz weryfikuje je. 

K_U11, K_U12 

U3:  
Wykorzystuje metody, instrumenty i procedury badań 
w nauce o zarządzaniu i jakości. 

K_U06 

U4:  
Ma umiejętność przygotowania różnych typów prac 
naukowych, w tym prac magisterskich. K_U11, K_U13 

KOMPETENCJE 
SPOŁECZNE 

K1:  
Ma postawę krytyczną wobec przekazywanych treści  
w nauce o zarządzaniu i jakości, potrafi myśleć  
i działać w sposób przedsiębiorczy. 

K_K01 

K2:  

Potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać wiedzę  

i umiejętności niezbędne w nauce o zarządzaniu  
i jakości. 

K_K06 
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3.3 TREŚCI PROGRAMOWE Odniesienie do 
efektów 

uczenia się 
zajęć 

FORMA 
ZAJĘĆ 

TEMAT 

WYKŁAD Wprowadzenie do metodologii badań. W1 

WYKŁAD 

Formułowanie ekonomicznych problemów badawczych (przykłady 
współczesnych problemów nauki o zarządzaniu i jakości oraz ekonomii 
i finansów). Wyszukiwanie, analiza i ocena informacji czerpanych  

z różnych źródeł. 

U1, U2, K1 

WYKŁAD Istota, specyfika i organizacja badań w nauce o zarządzaniu i jakości 
oraz ekonomii i finansach. Metody statystyczne. 

W3, U3 

WYKŁAD 
Procedura badań w nauce o zarządzaniu i jakości oraz ekonomii  
i finansach. Metody i narzędzia badawcze. Budowa kwestionariusz 

wywiadu i ankiety. 
W2, U3 

WYKŁAD 
Diagnoza problemu, analiza i interpretacja wyników badań 
dotyczących różnych procesów realizowanych w przedsiębiorstwie. 
Wnioskowanie i wskazanie dalszych kierunków badań. 

W2, W3, U1, U2, 

U4, K1 

WYKŁAD 
Redakcja tekstu w rozprawach w nauce o zarządzaniu i jakości oraz 
ekonomii i finansach w tym pracy magisterskiej. Wymagania formalne 
tekstów naukowych i rodzaje najczęściej popełnianych błędów. 

W4, U4, K2 
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3.4 FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH I METODY KSZTAŁCENIA: 
Odniesienie do efektów 

uczenia się zajęć 

WYKŁADY 

Wykłady z wykorzystaniem technik audiowizualnych   

obejmujące dyskusję kierowaną, analiza i interpretacja 
tekstów źródłowych w czasopismach i innych 
materiałach, opracowanie eseju na podstawie  
3 artykułów z wybranych czasopism ekonomicznych.  

W1, W2, W3, W4, U1, U2, 
U3, U4, K1, K2 

 
 

3.5 SPOSOBY WERYFIKACJI I OCENY EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

EFEKT SPOSÓB WERYFIKACJI 

WIEDZA 

W1:  
Opracowanie eseju na podstawie 3 artykułów z wybranych czasopism 
ekonomicznych. Kolokwium (pytania otwarte). 

W2:  
Opracowanie eseju na podstawie 3 artykułów z wybranych czasopism 

ekonomicznych. Kolokwium (pytania otwarte). 

W3:  
Opracowanie eseju na podstawie 3 artykułów z wybranych czasopism 
ekonomicznych. Kolokwium (pytania otwarte). 

W4:  
Opracowanie eseju na podstawie 3 artykułów z wybranych czasopism 
ekonomicznych. Kolokwium (pytania otwarte). 

UMIEJĘTNOŚCI 

U1:  
Opracowanie eseju na podstawie 3 artykułów z wybranych czasopism 

ekonomicznych. Kolokwium (pytania otwarte). 

U2:  
Opracowanie eseju na podstawie 3 artykułów z wybranych czasopism 
ekonomicznych. Kolokwium (pytania otwarte). 

U3:  
Opracowanie eseju na podstawie 3 artykułów z wybranych czasopism 
ekonomicznych. Kolokwium (pytania otwarte). 

U4:  
Opracowanie eseju na podstawie 3 artykułów z wybranych czasopism 

ekonomicznych. Kolokwium (pytania otwarte). 

KOMPETENCJE 
SPOŁECZNE 

K1: 
Opracowanie eseju na podstawie 3 artykułów z wybranych czasopism 
ekonomicznych. Ocena aktywności na zajęciach wykładowych. 

K2: 
Opracowanie eseju na podstawie 3 artykułów z wybranych czasopism 

ekonomicznych. Ocena aktywności na zajęciach wykładowych. 
 

3.6 LITERATURA 

PODSTAWOWA: 

1)  
STACHAK S. Podstawy metodologii nauk ekonomicznych. Difin Warszawa. 
2013. 

2)  KUCIŃSKI K. Metodologia nauk ekonomicznych. Difin Warszawa. 2010. 

UZUPEŁNIAJĄCA: 

3)  
URBAN S., W. ŁADOŃSKI. Jak napisać dobrą pracę magisterską. AE Wrocław. 
2005. 

4)  
WOJTYSIAK-KOTLARSKI M. O metodologii nauk ekonomicznych. SGH 
Warszawa. 2011. 
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4. KALKULACJA NAKŁADU PRACY STUDENTA 

L. 
p.  

Aktywność 
Studia 

niestacjonarne 

1 Udział w wykładach w godzinach 10 

2 Udział w ćwiczeniach audytoryjnych w godzinach - 

3 Udział w warsztatach w godzinach - 

4 Udział w laboratoriach w godzinach - 

5 Praktyka w godzinach - 

6 Przygotowanie do zajęć w godzinach - 

7 Udział w konsultacjach w godzinach 5 

8 Wykonanie prac zaliczeniowych w godzinach  24 

9 Przygotowanie do egzaminu/kolokwium w godzinach 34 

10 Obecność na egzaminie/kolokwium w godzinach 2 

11 
Sumaryczne obciążenie pracą studenta w godzinach 
 (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10) = (13+15) 

75 

12 Punkty ECTS za zajęcia (14+16) 3 

13 
Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli 
akademickich i studentów w godzinach  
(1+2+3+4+7+10) 

17 

14 
Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli 
akademickich i studentów w punktach ECTS  
((1+2+3+4+7+10) /25) 

0,68 

15 
Obciążenie studenta na zajęciach nie wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli 
akademickich i studentów w godzinach (5+6+8+9) 

58 

16 
Obciążenie studenta na zajęciach nie wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli 
akademickich i studentów w punktach ECTS ((5+6+8+9) /25) 

2,32 

1 punkt ECTS równa się 25 godzinom pracy studenta 

 

 


