Imię i nazwisko nauczyciela akademickiego: Agata Zagórowska ; azagorowska@uni.opole.pl; konsultacje elektroniczne poprzez mail ,środa godz.11 .30-13.00

Nazwa przedmiotu

Rok/
kierunek/forma

Sposób weryfikacji
realizacji efektów
kształcenia

Metody i formy realizacji zajęć w czasie KWARANTANNY
(e-mail, skype, Moodle, telefon, inne jakie?)
wraz z terminem realizacji
Wykłady

DEMOGRAFIA
SPOŁECZNO –
EKONOMICZNA

DEMOGRAFIA
SPOŁECZNO EKONOMICZNA

I Logistyka
I stopień
Stacjonarne

I Ekonomia,
I stopień
Stacjonarne

ZAL. NA OCENĘ(W)
Zadania związane z
tematem –realizacja
do kolejnego
wykładu
Sprawdzian pisemny
po zakończeniu
kwarantanny
Referat

Wykład 13.05.2020r. Struktury
wiekowe populacji .Polityka
ludnościowa . materiały w formie
elektronicznej Kontakt mailowy w
czasie przewidzianym na zajęcia
Wykłady:
27.05.2020r. Główne kwestie
demograficzne cz.1.
10.06.2020r.
Główne kwestie demograficzne
cz.2materiały w formie

elektronicznej. Kontakt mailowy
w czasie przewidzianym na
zajęcia

ZAL . NA OCENĘ (W) Wykład 6.05.2020r. Struktury
wiekowe populacji .Polityka
Zadania związane z
ludnościowa- materiały w
tematem- realizacja formie elektronicznej. Kontakt
do kolejnego
mailowy w czasie
wykładu
przewidzianym na zajęcia.
Wykłady:20.05.2020r. - Główne
Tematy do
kwestie demograficzne cz.1 i
samodzielnego
17.06.2020r.Główne kwestie
opracowania
demograficzne cz.2- materiały

Ćwiczenia

Konwersatoria

Seminaria

Sprawdzian pisemny w formie elektronicznej.
po zakończeniu
Kontakt mailowy w czasie
kwarantanny
przewidzianym na zajęcia
DEMOGRAFIA
SPOŁECZNOEKONOMICZNA

ZAL.NA OCENĘ(W)

Wykład 4.04.2020 r.Koncepcje i główne teorie
Tematy do
demograficzne c.d. Struktura
samodzielnego
wiekowa populacji. Polityka
opracowania
ludnościowa- materiały w
Sprawdzian pisemny formie elektronicznej . Kontakt
mailowy w czasie
po zakończeniu
kwarantanny został przewidzianym na zajęcia
Wykład 25.04.2020r. -Główne
zastąpiony
kwestie demograficznezadaniami
materiały w formie
dotyczącymi
elektronicznej .Kontakt
poszczególnych
mailowy w czasie
tematów , których
przewidzianym na zajęcia
czas wykonania
został wyznaczony
do 15.05. 2020 r.

Ostatnie zajęcia odbyły
się 25.04 . 2020r. Do
15.05. 2020 r.
weryfikacja
przesłanych zadań i
sprawdzenie
przesłanych wybranych
tematów
opracowanych
samodzielnie

II Ekonomia

ZAL.NA OCENĘ(S)

II stopień

Prezentacja
kolejnych
fragmentów pracy
po zakończeniu
kwarantanny.
Przygotowanie
ostatecznej wersji

6.05.2020r. konsultacje
drogą elektroniczną w
godz. seminarium

I Ekonomia
I stopień
Niestacjonarne

SEMINARIUM

Stacjonarne

13.05.2020 r.
konsultacje i
przekazywanie drogą
elektroniczną uwag do
poszczególnych części

prac magisterskich

przesłanych prac
20.05.2020r.
sprawdzenie całości
pracy i przesłanie uwag
/ostatnich poprawek
drogą elektroniczną
27.05.2020r.i
3.06.2020r
Zatwierdzanie prac i
ostatnie
poprawki.Kontakt
mailowy w czasie
przewidzianym na
seminarium
10.06.2020r.Konsultacj
e przygotowujące do
obrony
17.06 2020
r.Konsultacje
przygotowujące do
obrony

BADANIA
NAUKOWE

II Ekonomia

ZAL.NA OCENĘ(S))

II stopień

Sprawdzian wiedzy z
zadanego materiału.

Literatura w formie
elektronicznej.

9.05.2020
r.•16.05.2020r.
Dyskusja nad planem
Prowadzenia badań
naukowych / pisania

Niestacjonarne

Przygotowanie
recenzji wybranych
artykułów i ich
prezentacja po
przywróceniu zajęć
– dyskusja .

pracy

Przygotowanie
planów
prowadzenia
własnych badań
naukowych oraz
wstępnej koncepcji
pracy

6.06.2020r.Konkretyza
cja problemów
badawczych. Przesłanie
wstępnych koncepcji
prac

30.05.2020r. Przesłanie
i sprawdzenie recenzji
wybranych artykułów
planowania badań
naukowych

