
STUDIA 4-SEMESTRALNE                                                 Numer albumu: ............................... 

 
Nazwisko: .............................................................................................  Imiona: ........................................................................................ 

  
Ukończona szkoła wyższa: ........................................................................................................................................................................... 

 
Wydział: ......................................................................... Kierunek (specjalność): ...................................................................................... 

 
Numer konta bankowego: ............................................................................................................................................................................ 

 
Dokumenty, jakie należy złożyć w dziekanacie wraz z deklaracją w terminie do dnia 21 stycznia 2005: 

− 3 fotografie o wymiarze 35x52 mm bez nakrycia głowy, na jasnym tle 

− kserokopię obu stron dowodu osobistego (nowa wersja dowodu) lub drugiej i trzeciej strony (stara wersja dowodu) 

W terminie do dnia 21 lutego 2005 należy złożyć w dziekanacie dyplom ukończenia wyższych studiów zawodowych lub 

zaświadczenie o ukończeniu studiów bez obrony pracy dyplomowej 

 

Po ukończeniu pierwszego semestru zamierzam wybrać specjalność:  
(wybór należy zaznaczyć znakiem „x” w kratce przy nazwie specjalności) 

 

Ekonomia i finanse  

Marketing  

Techniki informatyczne w zarządzaniu  

Zarządzanie organizacją  

Zarządzanie systemami produkcyjnymi  

Zarządzanie wiedzą i informacją  
 

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

Ze względu na podany wyżej warunek należy podać oprócz wyboru podstawowego (oznaczonego A) wybór alternatywny 

(oznaczony B), który zostanie wzięty pod uwagę w przypadku, gdy przedmiot z wyboru podstawowego A nie zostanie uruchomiony. 

 

Wybieram przedmioty obieralne (należy wybrać jeden przedmiot z bloku W1 oraz jeden przedmiot z bloku W5 - wybór należy 

zaznaczyć znakiem „x” w kratce przy nazwie przedmiotu w kolumnie A i B: 

Wszystkie specjalności – blok W1 A B  Wszystkie specjalności – blok W5 A B 

W11 Polityka społeczna    W51 Międzynarodowe stosunki polityczne   

W12 Międzynarodowe stosunki ekonomiczne    W52 Negocjacje   

W13 Polityka ekonomiczna    W53 Niemcy współczesne   

     W54 Rynki wschodnie   

     W55 Podstawy cywilizacji europejskiej   

 

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

opcji A wybrały takie 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 z przedmiotów uruchomionych. 

UWAGA: PO ROZPOCZĘCIU SEMESTRU NIE MA MOŻLIWOŚCI ZMIANY PRZEDMIOTÓW. 
 

Należy zaznaczyć (znakiem x, w kolumnie obok nazwy przedmiotu), które z przedmiotów przewidzianych do realizacji 

w pierwszym semestrze były w programie studiów zawodowych: 

 

Nazwa przedmiotu  

Analiza ekonomiczna  

Badania operacyjne  

Rachunkowość zarządcza  

Socjologia organizacji  

Statystyka  

Zarządzanie produkcją  

 

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 !!!! 


