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Zasady zaliczania przedmiotów i praktyki zawodowej oraz dokumento- 
wania uczestnictwa w pracach katedry na studiach stacjonarnych i nie- 

stacjonarnych 
(dotyczy doktorantów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2017/2018) 

 

A. Moduły tematyczne przedmiotów prowadzonych na studiach doktoranckich 
1. W programie stacjonarnych i niestacjonarnych studiów doktoranckich wyodrębniono moduły 
tematyczne przedmiotów: 

 Moduł: Ekonomia (Mikroekonomia, Makroekonomia, Ekonomia międzynarodowa, 

Współczesne teorie ekonomii, Polityka fiskalna) 

 Moduł: Współczesne finanse (Rachunkowość, Bankowość i rynki finansowe, Finanse 
publiczne, Finanse przedsiębiorstw) 

 Moduł: Współczesne trendy w zarządzaniu organizacją (Współczesne koncepcje i me- 
tody zarządzania, Logistyka ekonomiczna, Organizacja i kierowanie zespołem) 

 Moduł: Aktualne problemy gospodarki turystycznej (Współczesne trendy na rynku tury- 
stycznym, Marka turystyczna na globalnym rynku) 

 Moduł: Współczesne wyzwania polityki regionalnej (Polityka regionalna, Gospodarka 

przestrzenna) 

 Moduł: Metodyka i organizacja badań empirycznych (Badania sondażowe, Metody wie- 
lowymiarowej analizy statystycznej, Statystyczna analiza wyników badań, Metody ba- 
dań ekonometrycznych) 

 
2. Podstawą zaliczenia modułu tematycznego przedmiotów jest przygotowana przez dokto- 
ranta praca pisemna z wybranego przedmiotu. Prowadzący przedmioty przygotowują tematy 
prac zaliczeniowych do wyboru przez doktoranta. Doktorant w każdym semestrze wybiera do 
opracowania jeden z tematów zaproponowanych przez prowadzących przedmioty w danym 
module tematycznym. W przypadku przedmiotów trwających dwa semestry, doktorant w każ- 
dym z semestrów wybiera temat pracy pisemnej z innego przedmiotu z danego modułu. 
3. W przypadku pozostałych przedmiotów o formie zaliczenia decyduje prowadzący. 

 

B. Praktyka zawodowa (dydaktyczna) na studiach doktoranckich 

1. Wymiar praktyki zawodowej w formie prowadzenia, współprowadzenia lub uczestniczenia w 
prowadzonych zajęciach dydaktycznych wynosi 60 godzin rocznie na stacjonarnych studiach 
doktoranckich. 
2. Wymiar praktyki zawodowej w formie prowadzenia, współprowadzenia lub uczestniczenia w 
prowadzonych zajęciach dydaktycznych wynosi 10 godzin rocznie na niestacjonarnych stu- 
diach doktoranckich. 
3. W ramach praktyki zawodowej doktorant opracowuje materiały dydaktyczne, przygotowuje 
prezentacje multimedialne, prowadzi samodzielnie, współprowadzi lub uczestniczy w prowa- 
dzeniu zajęć dydaktycznych w uzgodnieniu z opiekunem naukowym, kierownikiem Katedry i 
prowadzącym zajęcia. 
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4. Zrealizowanie praktyki zawodowej w formie prowadzenia, współprowadzenia lub uczestni- 
czenia w zajęciach potwierdza prowadzący zajęcia i opiekun naukowy. 



Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze 
Kierownik Studiów Doktoranckich 

ul. Nowowiejska 3, 58-500 Jelenia Góra 
tel. 757538396; fax 757676230 
e-mail: agnieszka.skowronska@ue.wroc.pl 

 

 

 

5. Doktorant może w ramach praktyki zawodowej, przeprowadzić dla studentów Wydziału au- 
torskie warsztaty mające charakter fakultatywny. Po akceptacji programu warsztatów przez 
opiekuna naukowego, doktorant we współpracy z kierownikiem studiów doktoranckich, organi- 
zuje zajęcia ze studentami. Praktyka zawodowa w formie warsztatów zostaje zaliczona w 
przypadku, gdy w zajęciach uczestniczy minimum 15 studentów. 
6. Zgodnie z § 5 ust. 2 Rozporządzenia MNiSW z 2017 r. w sprawie kształcenia na studiach 
doktoranckich w uczelniach i jednostkach naukowych (Dz.U. z 2017 r., poz. 256) „Doktorant 
zatrudniony w charakterze nauczyciela akademickiego, prowadzący zajęcia dydaktyczne w 
uczelni lub uczestniczący w ich prowadzeniu, jest zwolniony z odbywania praktyk w formie 
prowadzenia zajęć dydaktycznych”. 

 

C. Uczestnictwo doktorantów w zebraniach katedr 
1. Doktorant przynajmniej raz w roku uczestniczy w zebraniu katedry, której pracownikiem jest 
opiekun naukowy. 
2. Na zebraniach katedry doktorant prezentuje wyniki prowadzonych badań, problematykę 
opracowywanych referatów i artykułów naukowych oraz postępy w przygotowywaniu pracy 
doktorskiej. 
3. Uczestnictwo w zebraniach katedry potwierdza kierownik katedry. 


