Imię i nazwisko nauczyciela akademickiego: EDYTA SZAFRANEK, eszafranek@uni.opole.pl; konsultacje elektroniczne poprzez Moodle (funkcja chat i
wiadomości), wtorek, godz.10.00 -12.00

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

GOSPODARKA
REGIONALNA

II EKONOMIA
stacjonarne

ZALICZENIE PISEMNE
(na koniec semestru)

GOSPODARKA
REGIONALNA

II EKONOMIA
niestacjonarne

ZALICZENIE PISEMNE
(na koniec semestru)

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
Instrumenty i zadania w rozwoju
regionalnym
/31.03.2020/, Moodle
Gospodarka finansowa regionu
/07.04.2020/, Moodle
Programowanie rozwoju
regionalnego Polski
/21.04.2020/, Moodle
Polityka regionalna Unii
Europejskiej. Cele i zasady polityki
regionalnej.
/28.04.2020/, Moodle
Czynniki rozwoju w teoriach i
modelach rozwoju regionalnego.
Instrumenty i zadania w rozwoju
regionalnym. Gospodarka
finansowa regionu.
/21.03.2020/, Moodle

Ćwiczenia

Konwersatoria

Seminaria

Programowanie rozwoju
regionalnego Polski
Polityka regionalna Unii
Europejskiej. Cele i zasady polityki
regionalnej.
/18.04.2020/, Moodle
SEMINARIUM
DYPLOMOWE

III EKONOMIA
stacjonarne

Systematyczne
sprawdzanie
fragmentów prac
dyplomowych
przesyłanych przez
studentów

BADANIA
NAUKOWE

I EKONOMIA II
stopień
stacjonarne

Przygotowanie przez
studentów prac
pisemnych z zakresu
przekazanych treści
zajęć i przesłanie ich
poprzez Moodle

EKONOMIKA

I TURYSTYKA

EGZAMIN

Realizacja zadań zgodnie
z indywidualnymi
potrzebami studenta
/18.03.2020/, /25.03.2020/
/01.04.2020/, /08.04.2020/
/15.04.2020/,/22.04.2020/
/29.04.2020/,

Moodle
Nauka i jej cechy
/17.03.2020/ Moodle
Słownik pojęć z zakresu
metodologii
/24.03.2020/ Moodle
Cele, funkcje i zadania
badań naukowych
/31.03.2020/,
/07.04.2020/
Moodle
Procesy poznania
myślowego (analiza,
synteza, indukcja i
dedukcja)
/21.04.2020/, Moodle
Procesy poznania
myślowego
(porównywanie i
przeciwstawianie,
uogólnianie i
wnioskowanie)
/28.04.2020/, Moodle
Rola i miejsce turystyki i rekreacji

TURYSTYKI

I WYPOCZYNEK
stacjonarne

Pomocniczo testy
on-line na platformie
Moodle

GOSPODARKA
REGIONALNA
I LOKALNA

I GOSPODARKA
PRZESTRZENNA, II
stopień
stacjonarne

EGZAMIN (W)

ĆWICZENIA
Testy on-line na
platformie Moodle;
prace pisemne
przesyłane za
pośrednictwem
platformy Moodle

w gospodarce. Znaczenie turystyki
i rekreacji dla rozwoju społecznogospodarczego kraju
/17.03.2020/, Moodle
Popyt turystyczny
/24.03.2020/, Moodle
Ekonomika podaży turystycznej
/31.03.2020/, Moodle
Relacje konkurencyjne na rynku
turystycznym
/07.04.2020/, Moodle
Zrównoważony rozwój turystyki –
cele, zasady, aspekty
/21.04.2020/, Moodle
Globalizacja i internacjonalizacja
działalności turystycznej
/28.04.2020/, Moodle
Teoretyczne podstawy rozwoju
Uwarunkowania rozwoju
lokalnego i regionalnego
lokalnego i regionalnego
/16.03.2020/, Moodle
(1)
/18.03.2020/, Moodle
Istota zarządzania rozwojem
Uwarunkowania rozwoju
lokalnym i regionalnym
lokalnego i regionalnego
/23.03.2020/, Moodle
(2)
/25.03.2020/, Moodle
Polityka i gospodarka finansowa
Zadania jednostek
JST
samorządu
/30.03.2020/, Moodle
terytorialnego (analiza
aktów prawnych)
/01.04.2020/, Moodle
Programowanie rozwoju
Programowanie rozwoju
lokalnego i regionalnego
lokalnego i regionalnego
/06.04.2020/, Moodle
/08.04.2020/,
/15.04.2020/,
Moodle
Zasady rozwoju lokalnego i
Lokalizm i globalizm jako

regionalnego
/20.04.2020/, Moodle
Spójność społeczna, gospodarcza i
przestrzenna w polityce rozwoju
lokalnego i regionalnego
/27.04.2020/, Moodle

REALIOZNAWSTWO
POLSKIE 1

II JĘZYK POLSKI OD ZALICZENIE PISEMNE
PODSTAW Z
(W) (na koniec
JĘZYKIEM
semestru)
NIEMIECKIM
stacjonarne
KONWERSATORIA
Prace przesłane za
pośrednictwem
platformy Moodle;
Testy on-line na
platformie Moodle

Położenie Polski w Europie
/18.03.2020/, Moodle

Podział administracyjny Polski
/25.03.2020/, Moodle

Ustrój polityczny Polski i
samorząd terytorialny
/01.04.2020/, Moodle
Pasowość ukształtowania
powierzchni Polski
/08.04.2020/, Moodle
Hydrografia Polski
/15.04.2020/, Moodle

Walory środowiska
przyrodniczego Polski
/22.04.2020/, Moodle
Zasoby przyrodnicze w Polsce
Rozwój gospodarczy Polski
/29.04.2020/, Moodle

wyzwanie rozwoju
/22.04.2020/, Moodle
Spójność społeczna,
gospodarcza i
przestrzenna w polityce
rozwoju lokalnego i
regionalnego
/29.04.2020/, Moodle
Konsekwencje
położenia Polski polityczne,
gospodarcze, kulturowe
i inne
/18.03.2020/, Moodle
Podział administracyjny
Polski
/25.03.2020/, Moodle

Ustrój polityczny
Polski i samorząd
terytorialny
/01.04.2020/, Moodle
Zróżnicowanie form
geomorfologicznych w
Polsce
/08.04.2020/, Moodle
Sieć rzeczna, jeziora i
inne zbiorniki wodne w
Polsce – praca z mapą
/15.04.2020/, Moodle
Krainy geograficzne w
Polsce – walory i zasoby
(1)
/22.04.2020/, Moodle
Krainy geograficzne w
Polsce – walory i zasoby
(2)

REALIOZNAWSTWO
POLSKIE 1

III JĘZYK POLSKI
OD PODSTAW Z
JĘZYKIEM
NIEMIECKIM
stacjonarne

Testy on-line na
platformie Moodle
Praca pisemna
zaliczeniowa z zakresu
treści zajęć

/29.04.2020/, Moodle
Cechy społecznodemograficzne Polski
/18.03.2020/, Moodle
Zróżnicowanie
kulturowe i etniczne w
Polsce
/25.03.2020/, Moodle

Najważniejsze zabytki
polskiej kultury i
architektury
(prezentacje)
/01.04.2020/,
/08.04.2020/
Moodle

Regionalizmy i grupy
etniczne w Polsce
/08.04.2020/,
Moodle

Regionalizmy i grupy
etniczne w Polsce
(prezentacje)
/15.04.2020/, Moodle

Symbole i osiągnięcia
współczesnej kultury
Polski
/22.04.2020/,
/29.04.2020/, Moodle

