
 
 

PLAN RAMOWY STUDIÓW DOKTORANCKICH – III STOPNIA 
stacjonarnych i niestacjonarnych 

 
I ROK 

Semestr I 

• Zajęcia wyrównawcze (fakultatywne): Mikroekonomia i Makroekonomia* 

• Zajęcia wyrównawcze (fakultatywne): Podstawy zarządzania* 

1. Metodologia badań naukowych 16 godz. 

2. Źródła informacji naukowej  8 godz.  

3. Źródła i zasady finansowania badań naukowych   8 godz. 

4. Przegląd kierunków i tematów badań naukowych realizowanych 
w katedrach 

12 godz. 

5. Prezentacje artykułów naukowych (metodyka opracowania, 
prezentacji) 

12 godz. 

6. Seminarium doktoranckie** 10 godz. 

                                                                                             Razem: 66 godz. 

Semestr II 

• Zajęcia wyrównawcze (fakultatywne): Mikroekonomia i Makroekonomia lub inne 
przedmioty z zakresu dyscypliny ekonomia*** 

• Zajęcia wyrównawcze (fakultatywne): Podstawy zarządzania lub inne przedmioty 
z zakresu dyscypliny nauki o zarządzaniu*** 

EKONOMIA ZARZĄDZANIE  

1. Współczesne teorie ekonomiczne    16 godz. 

2. Współczesne teorie zarządzania    16 godz. 

3. Współczesna gospodarka 
światowa 

Współczesne teorie organizacji  
i zarządzania 

16 godz. 

4. Polityka wspólnotowa Unii 
Europejskiej 

Współczesne koncepcje i systemy 
marketingu 

12 godz. 

5. Seminarium doktoranckie** 10 godz. 

                                                                                               Razem: 70 godz. 

 
* Zajęcia przewidziane są dla uczestników studiów doktoranckich nie będących absolwentami kierunków studiów 
ekonomicznych; nie są częścią programu studiów, a jedynie mają na celu umożliwienie uczestnikom studiów 
doktoranckich udziału w zajęciach z w/w przedmiotów razem ze studentami studiów I lub/i II stopnia. 
** dotyczy doktorantów, którzy złożyli deklarację opiekuna naukowego w trakcie rekrutacji  
lub w czasie trwania pierwszego roku studiów. Zaliczenie seminarium doktoranckiego jest obowiązkowe od 
momentu złożenia deklaracji opiekuna naukowego w biurze studium. 
 *** (jw/zob. Rok I, sem. 1); w zajęciach fakultatywnych, nie wchodzących w skład programu studiów III 
stopnia, mogą brać udział wszyscy doktoranci pragnący uzupełnić swoją wiedzę z zakresu miko/makroekonomii 
lub innych przedmiotów realizowanych na I lub II stopniu studiów; w szczególności zaleca się uczestnictwo w tych 
zajęciach doktorantom-nieekonomistom.      



II ROK 

     Semestr III 

1. Metody ilościowe w badaniach ekonomicznych 12 godz. 

2. Metody jakościowe w badaniach ekonomicznych 12 godz. 

3. Elementy komunikacji w pracy naukowej 14 godz. 

4. Prawo Unii Europejskiej 12 godz. 

6. Etyka w biznesie i nauce  10 godz. 

5. Seminarium doktoranckie 10 godz. 

                                                                                        Razem: 70 godz. 

Semestr IV 

EKONOMIA ZARZĄDZANIE 

1. Przedsiębiorczość i integracja gospodarcza 14 godz. 

2. Ekonomiczne problemy 
transformacji 

Zarządzanie strategiczne 12 godz. 

3. Statystyczna analiza zjawisk 
gospodarczych i społecznych 

Systemy informatyczne  
w zarządzaniu 

12 godz. 

4. Międzynarodowe standardy 
finansowe 

Metody matematyczne  
w procesach zarządzania 

12 godz. 

5. Seminarium doktoranckie 10 godz. 

                                                                                        Razem: 60 godz. 



III ROK 

     Semestr V 

EKONOMIA ZARZĄDZANIE 

1. Filozofia 12 godz. 

2. Badania rynkowe i zachowań nabywców  12 godz.  

3. Badania koniunktury 
gospodarczej 

Zarządzanie finansowe 8 godz. 

4. Polityka gospodarcza Zarządzanie zasobami ludzkimi 8 godz. 

5. Regionalne strategie rozwoju 
społeczno – gospodarczego 

Zarządzanie jakością 8 godz. 

6. Przedmioty do wyboru związane z tematyką prac doktorskich (z list 
zgłoszonych przez katedry)  

12 godz. 
 

7. Seminarium doktoranckie 10 godz. 

                                                                                        Razem: 70 godz. 

Semestr VI 

EKONOMIA ZARZĄDZANIE 

1. Filozofia  8 godz. 

2. Korporacje międzynarodowe Logistyka ekonomiczna  8 godz. 

3. Ryzyko w działalności instytucji 
finansowych 

Zarządzanie wiedzą 8 godz. 

4. Współczesne rynki finansowe Zarządzanie marketingowe 8 godz. 

5. Badania operacyjne w ekonomii Badania operacyjne w zarządzaniu 8 godz. 

6. Przedmioty do wyboru związane z tematyką rozpraw doktorskich zgłoszone 
przez katedry 

 12 godz. 
 

7. Seminarium doktoranckie  10 godz. 

                                                                                        Razem: 62 godz. 



IV ROK 

     Semestr VII 

EKONOMIA ZARZĄDZANIE 

1. Ekonomia/Zarządzanie (przedmioty, których zdanie jest wymagane przez 
obroną pracy doktorskiej) 

16 godz. 

2. Współczesna polityka pieniężna Projektowanie systemów 
zarządzania 

 8 godz. 

    3. Przedmioty do wyboru związane z tematyką rozpraw doktorskich (zgłoszone 
przez katedry) 

12 godz. 

4. Konwersatoria do wyboru związane z tematyką rozpraw doktorskich 12 godz. 

5. Seminarium doktoranckie 10 godz. 

                                                                                        Razem: 58 godz. 

Semestr VIII 

EKONOMIA ZARZĄDZANIE 

1. Ekonomia/Zarządzanie/Filozofia (konsultacje z przedmiotów, których 
zdanie jest wymagane przed obroną pracy doktorskiej - do wyboru 3 x 6 
godz.). 

18 godz. 

2. Konwersatoria do wyboru związane z tematyką rozpraw doktorskich 12 godz. 

3. Seminarium doktoranckie 10 godz. 

4. Konsultacje dla doktorantów (związane z rozprawami doktorskimi) 20 godz. 

                                                                                        Razem: 60 godz. 

Łącznie (rok I, II, III IV) 516 godz. 

 
 
 
 
  


