
Nauczanie z wykorzystaniem 

 studiów 
przypadków

Porady od wiodących 
ekspertów w zakresie 

pisania studiów przypadków 
i nauczycieli na temat 

motywowania studentów 
i czerpania jak największych 
korzyści z eksperymentalnej 

nauki z wykorzystaniem 
przypadków
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 „Przypadki są świetne do motywowania studentów do kompleksowego przygotowania się do zajęć, być może 
w małych grupach, a następnie do angażowania studentów w bardziej dogłębne dyskusje o podejmowaniu 
decyzji w procesie zarządzania, które uwzględniają odpowiednie teorie i praktyki”.

Michael Goldman, Redaktor naczelny, Emerging Markets Case Studies

 „Korzystam ze studiów przypadków kiedy chcę, żeby studenci zastosowali konkretne modele, teorie lub 
koncepcje, o których uczyłam na poprzednich zajęciach. Przypadki sprawdzają się bardzo dobrze, ponieważ 
podają studentom przykłady tego, jak to działa w rzeczywistości i chcemy, aby zastosowali tą wiedzę 
w konkretnej sytuacji”.

Rebecca Morrison, Redaktor naczelny, The CASE Journal

„Przypadki pomagają też zapełnić luki. Mogą połączyć teorię z praktyką, ale także zapewniają wgląd 
w nowe interesujące firmy i branże, a pokazując sytuacje oczami bohatera pomagają wyjaśnić, jak 
ludzie działają w biznesie w świecie rzeczywistym”.

Justin O’Brien, Dyrektor Wykonawczy ds. Programów Podyplomowych, Uniwersytet w Surrey

Przygotowanie studentów do 
wnoszenia wkładu
•   Wyślij studium przypadku do studentów co najmniej tydzień przed dyskusją

•  W przypadku prac pisemnych, podaj studentom pytania do pracy wraz ze studium 
przypadku

•   Sprawdź uwagi dla nauczyciela, aby zobaczyć czy należy zadać powiązane treści do 
przeczytania

•    Sprawdź uwagi dla nauczyciela, aby zobaczyć czy należy zadać treści wideo do 
obejrzenia

•  Przygotuj kopie epilogu uwag dla nauczyciela, aby rozdać je na zajęciach.

Przygotowanie lekcji opartej na studium przypadku

Jak wybrać studium przypadku? Jak zorganizować lekcję?

Jaki układ sali, narzędzia i zasoby będą Ci potrzebne?
Jakie efekty nauczania chcesz 
osiągnąć?

Jakiego wkładu oczekujesz od studentów?

Przygotowanie do nauczania w oparciu o studium przypadku
Czy należy skorzystać ze studium przypadku?

Odwiedź Centrum Emerald Cases, aby dowiedzieć się więcej o przygotowaniach do nauczania
tk.emeraldgrouppublishing.com/caseshub
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Usprawnianie zajęć
Jak angażować studentów w studia przypadków

•  Korzystaj z pracy w małych grupach i odgrywania ról, 
aby zwrócić uwagę studentów na dylematy z zakresu 
zarządzania, jakie mają te firmy

•  W połowie dyskusji podaj kontrargument, by zachęcić 
studentów do ponownego przemyślenia ich punktu 
widzenia i uzasadnienia wniosków

•  Wróć do starego przypadku, którzy szczególnie pobudził 
wyobraźnię Twoich studentów i wykorzystaj go do 
omówienia koncepcji w innych przypadkach, z którymi 
mogą mieć większy kłopot

•  Korzystaj z różnych stylów uczenia się i okoliczności, 
zwracając szczególną uwagę na ukierunkowanie 
studentów w tym konkretnym okresie semestru. Mogą 
lepiej reagować na lżejszy lub bardziej urozmaicony styl, 
jeśli są skoncentrowane na egzaminach lub zadaniach

•  W grupach, w których dyskusja jest trudna, należy skupić 
się na samym kontekście przypadku i upewnić się, że 
jest on jak najbardziej adekwatny do sytuacji studentów. 
Może to zależeć od kontekstu regionalnego lub od 
omawianej spółki.

Reagowanie na nieoczekiwany rozwój wydarzeń
CO NALEŻY UWZGLĘDNIĆ W PLANIE?

•  Zaostrzanie się dyskusji

•  Nieprzygotowani studenci

•  Jeden student dominujący w dyskusji

•  Brak udziału innych studentów.

Zachęcanie do głębszych przemyśleń
Twoją rolą, jako nauczyciela, 
w dyskusji nad studium przypadku jest 
poprowadzenie studentów w kierunku 
głębszego zrozumienia tematu.

Postaraj się upewnić, że studenci nie 
wybierają szybkich rozwiązań, ale ich 
rozwiązania są dokładnie przemyślane 
z wielu perspektyw.

Pomóż studentom powstrzymać się od 
wydawania osądów w oparciu o ich własne 
doświadczenia i spróbuj przeanalizować 
przypadek tak obiektywnie, jak to tylko 
możliwe.

Ważne jest, aby sprowadzać dyskusje do 
faktów przedstawionych w danym przypadku 
oraz zadawać trudne pytania zachęcające 
studentów do głębszej analizy i podważania 
początkowych wniosków.

Nauczanie on-line w oparciu o studium przypadku
1. WYBIERAJ KRÓTKIE PRZYPADKI 
Wybór przypadku ma kluczowe znaczenie. Zalecamy wybór krótszych przypadków z mniejszą liczbą 
wniosków, aby utrzymać skupienie na zajęciach.

2. WZMOCNIJ ZAANGAŻOWANIE ZA POMOCĄ NARZĘDZI TECHNOLOGICZNYCH 
Podczas zajęć dobrze wykorzystuj pytania do dyskusji sugerowane w uwagach dla nauczyciela, aby 
zapewnić udział studentów. Aby zwiększyć zaangażowanie, korzystaj z technologii, które umożliwiają 
prowadzenie sondaży i czatów.

3. OPRACUJ TEMATY DO PRZEDYSKUTOWANIA 
W przerwach między zajęciami online twórz tematy dyskusji i wykorzystuj je do podtrzymywania 
motywacji wśród studentów. To doskonały sposób na śledzenie udziału studentów. Dobrym pomysłem 
jest zróżnicowanie pory dnia, w której publikujesz, aby otrzymać jak największy odzew.

4. WSPIERAJ ZAANGAŻOWANIE W SPOŁECZNOŚĆ STUDENCKĄ 
Wspieraj swoją społeczność, szczególnie biorąc pod uwagę fakt, że Twoi studenci nie będą mieli 
możliwości spędzenia czasu twarzą w twarz ze swoimi kolegami. Wspieranie tego w formie on-line 
pomoże zapewnić, że ewentualne dyskusje poza zajęciami będą kontynuowane.

?
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Od ponad 50 lat myślą przewodnią dla Emerald jest promowanie 
oryginalnego myślenia. Nasza myśl przewodnia to pomaganie 
we wprowadzaniu zmian tak, aby stopniowo osoby pracujące 
w środowisku akademickim lub w praktyce mogły współpracować 
w celu dokonania pozytywnych zmian w świecie rzeczywistym.

Nasze publikacje i usługi publikacyjne wydawnicze pomagają 
badaczom wypowiadać się w sposób znaczący i we właściwym 
czasie, zapewniając innowacyjne narzędzia i usługi, które wpływają 
na pewności siebie i zdolności do prowadzenia badań o znaczącym 
wpływie.

KontaktO nas

NOWE TREŚCI/KOLEKCJE:
contactemerald@emerald.com

ZAPYTANIA O WSPARCIE:
support@emerald.com

ODWIEDŹ STRONĘ
emeraldgrouppublishing.com

Dołącz do nas, aby przyczynić się do pozytywnych zmian.

Zestaw narzędzi bibliotecznych
Informacje o dostępie i uwierzytelnianiu, podręczniki użytkownika, materiały promocyjne biblioteki, wskazówki dotyczące raportów użytkowania oraz 
zasobów do wyszukiwania.

tk.emeraldgrouppublishing.com/librarian-toolkit

Odkryj i poznawaj 
świat wpływowych 
badań z zakresu nauk 
społecznych

emerald.com/insight

Wybierz swoją ścieżkę
•  Przeglądaj według czasopism, książek, studiów 

przypadku i Briefingów Ekspertów

•  Wpisz konkretne słowa i zwroty do szybkiego 
i zaawansowanego wyszukiwania

•  Zawęź wyniki wyszukiwania tylko do tych treści, które 
mają otwarty dostęp lub które możesz wyświetlić

Łatwa nawigacja
•  Przewidywalna nawigacja i prosty interfejs

•  Sortuj wyniki i stosuj filtry do treści, takie jak typ, data, 
temat i kraj

•  Podglądy treści i uporządkowane streszczenia pomagają 
zdecydować, czy chcesz czytać, czy przejść dalej

Odkrywaj nowe ścieżki
•  Sugestie powiązanych treści inspirują nowe pomysły

•  Wybieraj „słowa kluczowe” do wyszukiwania tematów 
multidyscyplinarnych

•  Wszystkie treści dostępne obok siebie dla 
bezproblemowej eksploracji

To Twoja podróż
•  Zdalny dostęp dla wielu użytkowników z dowolnego 

urządzenia

•  Widok w formacie HTML, PDF, EPUB i pobieranie 
cytatów bezpośrednio z platformy

•  Dzięki Profilowi użytkownika możesz ustawić 
powiadomienia o treściach i zapisywać wyniki 
wyszukiwania do przejrzenia w późniejszym czasie

Łatwość wyszukiwania i dostępność
•  Obsługa wszystkich głównych metod uwierzytelniania, 

w tym IP, Ezproxy, dostęp federacyjny poprzez Shibboleth/
OpenAthens, odsyłające adresy URL i Google CASA. 
Numery dostępu organizacji na żądanie

•  SeamlessAccess jest rozszerzeniem naszych usług 
i obsługuje dostęp federacyjny we wszystkich 
uczestniczących organizacjach

•  Indeksacja we wszystkich głównych systemach 
wyszukiwania, w tym ALMA, EBSCO EDS, Primo, Summon, 
WorldCAT

• Możliwość pobrania danych KBART i MARC

•  Emerald Insight dąży do zachowania zgodności ze 
standardami W3C na poziomie AA oraz standardami 
amerykańskiej sekcji 508
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