
 

 

STUDIA magistersko inżynierskie – sem. IX                                    Numer albumu:.............................. 
Deklaracja wyboru przedmiotów i seminarium dyplomowego 
 
 
Nazwisko:  ..............................................................................................  Imiona: ................................................................ 
 

Realizowana specjalność (należy zaznaczyć znakiem „x” w kratce przy nazwie specjalności). 
Specjalność   Specjalność  

Ekonomia i finanse   Zarządzanie organizacją  
Marketing   Zarządzanie systemami produkcyjnymi  
Techniki informatyczne w zarządzaniu   Zarządzanie wiedzą i informacją  

 

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

Angielski  Rosyjski  
Niemiecki  Francuski  

 
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 W4 - wybór należy zaznaczyć znakiem „x” w kratce przy 
nazwie przedmiotu w kolumnie A i B: 

Wszystkie specjalności – blok W4 A B 
W41 Podstawy gospodarki nieruchomościami   
W45 Gra kierownicza – Investor Industry   
W43 Gra Marketplace   
W44 Zarządzanie europejskimi projektami innowacyjnymi   

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. 
Wybór seminarium dyplomowego: 
Studenci składają deklaracje, w jakiej jednostce dydaktycznej chcą pisać pracę dyplomową, wskazując jednocześnie nazwisko 
potencjalnego promotora. W pierwszym semestrze dyplomowym każda jednostka dydaktyczna organizuje seminarium dyplomowe, 
gdzie studenci mogą zapoznać się z tematyką prac prowadzonych przez poszczególnych promotorów. Ostateczny wybór promotora 
następuje pod koniec pierwszego semestru dyplomowego. Odnośnie wyboru promotora obowiązują ustalenia regulaminu 
dyplomowania, który dostępny jest w Internecie wraz z listą promotorów. Każdy promotor przypisany jest do określonej 
specjalności i może prowadzić limitowaną liczbę prac dyplomowych (10 prac w semestrze ze wszystkich rodzajów studiów). Przed 
złożeniem deklaracji należy zapoznać się z regulaminem dyplomowania. W przypadku, gdy do danego promotora zapisze się więcej 
osób niż przewiduje limit, o kolejności decyduje średnia ocen z ostatniego semestru. Osoby, które nie zmieściły się w limicie muszą 
wybrać innego promotora, gdzie są wolne miejsca.  
 
Podać nazwę katedry, w której ma być realizowana praca dyplomowa: ......................................................................... 
 
Nazwisko promotora pracy dyplomowej: ........................................................................................................................... 
 

W przypadku, gdy u wybranego promotora nie będzie miejsc wybieram: 
 
 
Podać nazwę katedry, w której ma być realizowana praca dyplomowa: ......................................................................... 
 
Nazwisko promotora pracy dyplomowej: ........................................................................................................................... 
 

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 !!!! 


