Imię i nazwisko nauczyciela akademickiego: EDYTA SZAFRANEK, eszafranek@uni.opole.pl; konsultacje elektroniczne poprzez Moodle (funkcja chat i
wiadomości), wtorek, godz.10-12

Nazwa
przedmiotu

Rok/
kierunek/forma

Sposób weryfikacji
realizacji efektów
kształcenia

GOSPODARKA
REGIONALNA

II EKONOMIA
stacjonarne

ZALICZENIE
PISEMNE (na
koniec semestru)

GOSPODARKA
REGIONALNA

II EKONOMIA
niestacjonarne

ZALICZENIE
PISEMNE (na
koniec semestru)

SEMINARIUM
DYPLOMOWE

III EKONOMIA
stacjonarne

Systematyczne
sprawdzanie
fragmentów prac
przesyłanych przez
studentów

BADANIA
NAUKOWE

I EKONOMIA II
stopień
stacjonarne

Przygotowanie
przez studentów
pracy pisemnej z
zakresu
przekazanej treści
zajęć i przesłanie
jej poprzez Moodle
EGZAMIN

EKONOMIKA

I TURYSTYKA I

Metody i formy realizacji zajęć w czasie KWARANTANNY
(e-mail, skype, Moodle, telefon, inne jakie?)
wraz z terminem realizacji
Wykłady
Ćwiczenia
Konwersatoria
Regionalizacja, typologia
regionów. Rozwój regionalny –
cechy, kierunki i cele rozwoju
regionalnego.
/17.03.2020/, Moodle
Czynniki rozwoju w teoriach i
modelach rozwoju
regionalnego.
/24.03.2020/, Moodle
Czynniki rozwoju w teoriach i
modelach rozwoju
regionalnego.
Instrumenty planowania i
zarządzania gospodarką
regionalną
/21.03.2020/, Moodle

Seminaria

Realizacja zadań
zgodnie z
indywidualnymi
potrzebami studenta
/18.03.2020/,
/25.03.2020/
Moodle
Nauka i jej cechy
/17.03.2020/ Moodle
Słownik pojęć z
zakresu metodologii
/24.03.2020/ Moodle
Rola i miejsce turystyki i

TURYSTYKI

WYPOCZYNEK
stacjonarne

Pomocniczo test
on-line na
platformie Moodle

GOSPODARKA
REGIONALNA I
LOKALNA

I GOSPODARKA
PRZESTRZENNA,
II stopień
stacjonarne

EGZAMIN (W)
test on-line za
pośrednictwem
platformy moodle
(Ćw)

rekreacji w gospodarce.
Znaczenie turystyki i rekreacji
dla rozwoju społecznogospodarczego kraju
/17.03.2020/, Moodle
Zrównoważony rozwój
turystyki – cele, zasady,
aspekty
/24.03.2020/, Moodle
Teoretyczne podstawy
rozwoju lokalnego i
regionalnego
/16.03.2020/, Moodle
Istota zarządzania rozwojem
lokalnym i regionalnym
/23.03.2020/, Moodle

REALIOZNAWSTW II JĘZYK POLSKI
O POLSKIE 1
OD PODSTAW Z
JĘZYKIEM
NIEMIECKIM
stacjonarne

REALIOZNAWSTW III JĘZYK POLSKI
O POLSKIE 1
OD PODSTAW Z
JĘZYKIEM
NIEMIECKIM
stacjonarne

ZALICZENIE
PISEMNE (W) (na
koniec semestru)
Prace pisemne
przesłane za
pośrednictwem
platformy Moodle

Praca pisemna z
zakresu treści zajęć

Położenie Polski w Europie
/18.03.2020/, Moodle

Pasowość ukształtowania
powierzchni Polski
/25.03.2020/, Moodle

Uwarunkowania
rozwoju lokalnego i
regionalnego (1)
/18.03.2020/, Moodle
Uwarunkowania
rozwoju lokalnego i
regionalnego (2)
/25.03.2020/, Moodle
Konsekwencje
położenia Polski polityczne,
gospodarcze,
kulturowe i inne
/18.03.2020/,
Moodle
Zróżnicowanie form
geomorfologicznych
w Polsce
/25.03.2020/,
Moodle
Cechy społecznodemograficzne Polski
/18.03.2020/,
Moodle
Zróżnicowanie
kulturowe i etniczne
w Polsce
/25.03.2020/,

Moodle

