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Część A
1. Syntetyczna charakterystyka przedmiotu (główne hasła – około 400 znaków):
Celem zajęć jest wypracowanie umiejętności konstruowania problemów badawczych mieszczących się w
problematyce finansów w sposób zgodny z naukowym badaniem zjawisk i pomiotów gospodarczych.
Uzupełniającym celem jest umiejscowienie wybranych problemów badawczych z zakresu finansów we
współczesnych naukach ekonomicznych i powiązanie ich z metodami naukowego badania gospodarki i
gospodarowania oraz scharakteryzowanie ich użyteczności w badaniu zjawisk finansowych. Realizacja tych
celów pozwoli doktorantom nabyć umiejętność konstruowania indywidualnego warsztatu badawczego
adekwatnego do rozwiązywanego problemu badawczego.
2. Słowa kluczowe (3 – 6 słów):
Finanse, problemy badawcze, ekonomia, metodologia, metodyka

Część B
Przedmiotowe efekty uczenia się

Powiązanie z efektami
uczenia się dla SzD

Wiedza (liczba efektów od 2 do 5)
W.1

Znać paradygmaty nauki o finansach i rozumieć ich wpływ na
podejmowanie i rozwiązywanie problemów badawczych na gruncie
tych nauk.

W_4, W_6

W.2

Potrafić wskazać dylematy i wyzwania metodologiczne występujące w

W_4, W_6

1

nauce o finansach.
W.3

Wiedzieć, czym są formalne i realne metody badawcze stosowane w
naukach o finansach.

W_4, W_6

W.4

Znać zasady formułowania problemu badawczego i wiedzieć jakie typy
problemów badawczych występują w naukach o finansach

W_4, W_6

Umiejętności (liczba efektów od 2 do 5)
U.1

Potrafić wykorzystywać przedstawione teorie w konceptualizacji
problemu badawczego i jego naukowego rozwiązywania.

U_1, U_2, U_5, U_6

U.2

Potrafić formułować problem badawczy mieszczący się w obszarze
nauki o finansach.

U_1, U_2, U_5, U_6

U.3

Potrafić dostosować metody badawcze do problemu badawczego.

U_1, U_2, U_5, U_6

Kompetencje społeczne (liczba efektów od 1 do 3)
K.1

Wiedzieć na czym polega istota społecznego charakteru podejmowania i
prowadzenia badań naukowych.

K_3, K_5

K.2

Potrafić, używając języka właściwego nauce o finansach, przedstawić
podejmowany problem badawczy i metody jego naukowego
rozwiązywania.

K_3, K_5

Część C
Semestralny plan zajęć:
1. Paradygmaty nauk o finansach i ich rola w realizacji badań naukowych w tym obszarze
2. Specyfika metodologiczna nauk o finansach
3. Proces badawczy w finansach
4. Formułowanie problemu badawczego
5. Przykład eksploracyjnych problemów badawczych w naukach o finansach – krytyczna analiza
literatury przedmiotu
6. Przykład klasyfikacyjnych problemów badawczych w naukach o finansach – krytyczna analiza
literatury przedmiotu
7. Przykład eksplikacyjnych problemów badawczych w naukach o finansach – krytyczna analiza
literatury przedmiotu
8. Strategie badawcze
9. Realne i formalne metody badawcze w finansach
10. Konstruowanie modelu badania naukowego dla wybranych problemów badawczych z obszaru
finansów – eksploracyjny problem badawczy
11. Konstruowanie modelu badania naukowego dla wybranych problemów badawczych z obszaru
finansów – klasyfikacyjny problem badawczy
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12. Konstruowanie modelu badania naukowego dla wybranych problemów badawczych z obszaru
finansów - eksplikacyjny problem badawczy
13. Rozprawa doktorska w naukach o finansach a ekspertyza
Literatura podstawowa (jeśli wybrane fragmenty publikacji zwartych, to wskazane podanie rozdziałów, ew. stron):
1. S. Flejterski, Metodologia finansów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007
2. K. Kuciński (red.), Elementy metodyki rozprawy doktorskiej, Difin, Warszawa 2015
Literatura uzupełniająca (jeśli wybrane fragmenty publikacji zwartych, to wskazane podanie rozdziałów, ew.
stron):

1. J. Ostaszewski, E. Kosycarz (red.), Rozwój nauki o finansach: stan obecny i pożądane
kierunki jej ewolucji, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2014
2. K. Piotrowska-Marczak, B. Mikołajczyk, J. Fila (red.), Nauka o finansach: przegląd
dorobku ośrodków akademickich, CeDeWu, Warszawa 2017
3. K. Kuciński (red.), Metodologia nauk ekonomicznych. Dylematy i wyzwania, Difin,
Warszawa 2010
4. K. Kuciński (red.), Naukowe badanie zjawisk gospodarczych. Perspektywa metodologiczna,
Wolters Kluwer, Warszawa 2014

Część D
Forma zajęć:

Wymiar zajęć w godz.:

Ogółem godzin
w tym:

30

Elementy oceny końcowej (ogółem 100%), w tym:
projekt przygotowany przez doktoranta zawierający opis
planowanego procesu badawczego, w tym opis problemu i
metod jego rozwiązania

100 %

Liczba punktów ECTS
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Część E

Metody dydaktyczne (nauczania) stosowane przez prowadzącego
M.3. wykład konwersatoryjny (z aktywnością doktorantów)
M.6. klasyczna metoda problemowa

Część F
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Metody weryfikacji (sprawdziany) osiągnięcia przedmiotowych efektów kształcenia

W.7. projekt
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