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Politechnika Gdańska 

Wydział Zarządzania i Ekonomii 

Wybieram język biznesu (wybór należy zaznaczyć znakiem „x” w kratce przy nazwie języka): 

Angielski  Rosyjski  

Niemiecki  Francuski  

Wybór specjalności i przedmiotów obieralnych. 
Warunkiem uruchomienia specjalności jest zgłoszenie się co najmniej 30 osób.  

Warunkiem uruchomienia przedmiotu do wyboru jest zgłoszenie się co najmniej 25 osób. 

Ze względu na podane wyżej warunki należy podać oprócz wyboru podstawowego (oznaczonego A) wybór alternatywny (oznaczony B), który 

zostanie wzięty pod uwagę w przypadku, gdy specjalność lub przedmiot z wyboru podstawowego A nie zostaną uruchomione. 

Wybieram specjalność (wybór należy zaznaczyć znakiem „x” w kratce przy nazwie specjalności w kolumnie A i B). 

Specjalność A B  Specjalność A B 

Ekonomia i finanse    Zarządzanie organizacją   

Marketing    Zarządzanie systemami produkcyjnymi   

Techniki informatyczne w zarządzaniu    Zarządzanie wiedzą i informacją   

Wybieram przedmioty obieralne z bloków specjalnościowych (należy wybrać po jednym przedmiocie z dwóch bloków 

przypisanych do wybranej specjalności - wybór należy zaznaczyć znakiem „x” w kratce przy nazwie przedmiotu w kolumnie A i B): 

Ekonomia i finanse – blok BEF1 A B  Ekonomia i finanse – blok BEF2 A B 

BEF11 Finansowanie działalności MSP    BEF21 Rachunek kosztów    

BEF12 Podstawy franchisingu    BEF22 Ubezpieczenia gospodarcze   

BEF13 Prognozowanie gospodarcze    BEF23 Zarządzanie cenami w warunkach rynkowych   

BEF14 Bank komercyjny, jego organizacja i zarządzanie    BEF24 Zarządzanie ryzykiem finans. w banku komercyjnym   

         

Marketing – blok BM1 A B  Marketing – blok BM2 A B 

BM11 Marketing przemysłowy    BM22 Komunikacja marketingowa   

BM12 Marketing w turystyce    BM23 Marketing międzynarodowy   

BM13 Jakość produktu        

         

Techniki informatyczne w zarządzaniu – blok BTIZ1 A B  Techniki informatyczne w zarządzaniu – blok BTIZ2 A B 

BTIZ11 Electronic Commerce    BTIZ21 Zarządzanie przedsięwzięciami informatycznymi    

BTIZ12 Projektowanie stron WWW    BTIZ22 Zarządzanie rozprosz. bazami danych typu Informix   

BTIZ13 Interaktywne dokumenty WWW        

Techniki inform. w zarządzaniu – blok BTIZA1 A B     

BTIZA12 Software Engineering Management       

BTIZA13 Quality of Web Services       

      

Dla tej specjalności można wybrać albo jeden 

przedmiot z bloku BTIZA1 albo po jednym 

przedmiocie z dwóch bloków BTIZ1 i BTIZ2 

  

Zarządzanie organizacją – blok BZO1 A B  Zarządzanie organizacją – blok BZO2 A B 

BZO11 Zarządzanie organizacjami non-profit    BTIZ21 Zarządzanie przedsięwzięciami informatycznymi    

BZO13 Polityka regionalna    BZO21 Zarządzanie strategiczne w portach morskich   

     BZO22 Organizacja i zarządzanie w samorządzie terytorialn.   

         

Zarządzanie systemami produkcyjnymi – blok BZSP1 A B  Zarządzanie systemami produkcyjnymi – blok BZSP2 A B 

BZSP11 Logistyka przemysłowa    BZSP21 Projektowanie baz danych   

BZSP12 Polityka produktowa    BZSP22 Metody sztucznej inteligencji    

BZSP14 Organizacja telepracy    BZSP23 Zarządzanie bezpieczeństwem pracy i ryzykiem techn.   

         

Zarządzanie wiedzą i informacją – blok BZWI1 A B  Zarządzanie wiedzą i informacją – blok BZWI1 A B 

BZWI11 Inteligentne metody przetwarzania wiedzy    BZWI21 Wizualizacja informacji ekonomicznej   

BZWI12 Systemy oparte na wiedzy    BZWI22 Portale korporacyjne i usługi elektroniczne   

Zarządzanie wiedzą i informacją – blok BZWIA1        

BZWIA11 Human Factors in Information Technology       

BZWIA12 Modeling of Business Process with Vensim Software       

BZWIA13 Project / Directed Reading     

Dla tej specjalności można wybrać albo jeden 

przedmiot z bloku BZWIA1  albo po jednym 

przedmiocie z dwóch bloków BZWI1 i BZWI2 
  

Informacja o tym, które specjalności oraz przedmioty nie zostały uruchomione zostanie podana dnia 1 lutego 2005. Osoby, 

które w ramach opcji A wybrały takie specjalności lub przedmioty, będą wpisane zgodnie z wybraną opcją B. Jeżeli obie opcje 

nie zostaną uruchomione osoby takie będą musiały, w terminie do 7 lutego 2005, dokonać ponownego wyboru ze specjalności 

i przedmiotów uruchomionych. 

Oświadczam, że znane mi są zasady studiowania na magisterskich studiach uzupełniających na Wydziale Zarządzania 

i Ekonomii Politechniki Gdańskiej. 
Gdańsk, dnia ...............................................     .................................................... 
          podpis kandydata 

Zwrot do Dziekanatu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 STYCZNIA 2005 !!!! 


