
 

 

STUDIA magistersko inżynierskie i inżynierskie – sem. VII   Numer albumu: ....................... 
Deklaracja wyboru przedmiotów  
 
 
Nazwisko:  ..............................................................................................  Imiona: ................................................................ 
 

 
Zgodnie z obowiązującym programem studiów: 
• studenci studiów magistersko-inżynierskich (10 semestralnych) dokonują w semestrze VII wyboru czterech przedmiotów z 

czterech bloków: W1 – blok przedmiotów ekonomicznych, W2 – blok przedmiotów technicznych, W3 – blok przedmiotów 
finansowych i W5 – blok przedmiotów humanistycznych, 

• można również wybrać przedmioty prowadzone w języku angielskim z bloków WA1 i WA2 – jeden przedmiot zastępuje dwa 
przedmioty z bloków prowadzonych w języku polskim, 

• studenci studiów inżynierskich (7 semestralnych) dokonują w semestrze VII wyboru jednego przedmiotu z jednego bloku W2 – 
blok przedmiotów technicznych. 

 
Jestem studentem studiów: (wybór należy zaznaczyć znakiem „x” w kratce przy odpowiednim rodzaju studiów): 
 

magistersko-inżynierskich (10-sem.)  inżynierskich (7-sem.)  
 
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 po jednym przedmiocie z wszystkich bloków, ewentualnie przedmioty z bloków 
WA1 i WA2 (studenci studiów magistersko-inżynierskich 10-semestralnych) 
lub jeden przedmiot z bloku W2 – blok przedmiotów technicznych (studenci studiów inżynierskich 7-semestralnych) - wybór należy 
zaznaczyć znakiem „x” w kratce przy nazwie przedmiotu w kolumnie A i B. 
 

Blok W1 (tylko 10 sem.) A B  Blok W2 (10 sem. i 7 sem.) A B 

W11 Polityka społeczna    W21 Eksploatacja zasobów informatycznych w 
przedsiębiorstwie 

  

W12 Międzynarodowe stosunki ekonomiczne    W22 Techniki organizatorskie   
W13 Polityka ekonomiczna    W23 Zarządzanie przedsięwzięciami II   

         

Blok W3 (tylko 10 sem.) A B  Blok W5 (tylko 10 sem.) A B 
W31 Instrumenty finansowe rynku kapitałowego    W51 Międzynarodowe stosunki polityczne   
W32 Podatki i opłaty publiczne    W52 Negocjacje   
W33 Polityka i strategia finansowa przedsiębiorstwa    W53 Niemcy współczesne   
W34 Giełdy towarowe    W54 Rynki wschodnie   

     W55 Podstawy cywilizacji europejskiej   

Blok WA1 (tylko 10 sem.) A B  Blok WA2 (tylko 10 sem.) A B 
WA11 European Economic Integration    WA21 Corporate Finance   
WA12 Introduction to Basic Economics    WA22 Fundamentals of Financial management   
WA13 Introductory Econometrics        

 
Informacja o tym, które przedmioty nie zostały uruchomione zostanie podana dnia 12 czerwca 2006. 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 dnia 16 czerwca 2006, dokonać ponownego wyboru z przedmiotów uruchomionych. 
 
Opisy przedmiotów można znaleźć w Internecie na stronie WZiE. 
 

UWAGA: PO ROZPOCZĘCIU SEMESTRU NIE MA MOŻLIWOŚCI ZMIANY PRZEDMIOTÓW.  
 
Oświadczam, że znane mi są zasady wyboru przedmiotów. 
 
 
 
Gdańsk, dnia ...............................................     .................................................... 
          podpis studenta 
 

Zwrot do Dziekanatu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 CZERWCA 2006 !!!! 


