
 

  Plan zajęć dla III roku studiów doktoranckich kierunek nauki o zarządzaniu 

(VI sem., 2017/2018) – sala 203 

 

 9.15–11.45  
12.00–14.30 – sala 

203 
15.00–17.30- sala 203 

10 marca 
Zarządz. strateg. -1w 

(s. 711) 
Współcz. koncep. - 1w Język obcy - 1c 

24 marca 
Zarządz. strateg. -1c 

(s. 711) 
Współcz. koncep. - 2w  

7 kwietnia 
Zarządz. strateg. -1w 

(s. A1) 
Język obcy - 2c Współcz. koncep. - 3w 

21 kwietnia 
Zarządz. strateg. -1c 

(s. A1) 
  

12 maja  Język obcy – 3c Współcz. koncep. - 4w
 

26 maja 
Zarządz. strateg. -1w 

(s. A1) 
 Język obcy – 4c 

9 czerwca Termin zapasowy Seminarium ogólne Zarządz. strateg. -1c 

16 czerwca 
Zarządz. strateg. -1w 

(s.A3) 

Zarządz. strateg. -1c 

(s.A3) 
Język obcy – 5c 

 

Obsada: 

Współczesne koncepcje zarządzania – wykład (12 godz.) – prof. dr hab. Agnieszka Sitko-Lutek, 

prof. nadzw., różnica w wymiarze godz. dla tego przedmiotu, na kierunku nauki o zarządzaniu 

nie ma ćwiczeń,  

Zarządzanie strategiczne – wykład 12 godz. – dr Bogusław Gulski  

Zarządzanie strategiczne – ćwiczenia 12 godz. – dr Bogusław Gulski –  

Przedmiot fakultatywny – wykład (12 godz.), zostanie ustalony w terminie późniejszym 

Język angielski – ćwiczenia (15 godz.) – mgr Hanna Tarnowska,  

Uwaga:  

Zajęcia w blokach 3-godzinnych (3 x 45 min.) z jedną przerwą 15 min. w ramach bloku. 

 



Plan zajęć dla III roku studiów doktoranckich kierunek ekonomia 

(VI sem., 2017/2018) – sala 203 

 

 9.15–11.45 12.00–14.30 15.00–17.30 

10 marca Ocena i fin. - 1w Współcz. koncep. - 1w Język obcy - 1c 

24 marca Ocena i fin. - 2w Współcz. koncep. - 2w Współcz. koncep. - 1c. 

7 kwietnia Ocena i fin. - 3w Język obcy - 2c Współcz. koncep. - 3w 

21 kwietnia Przedm. fakult. - 1w. Współcz. koncep. - 2c  

12 maja Przedm. fakult. - 2w Język obcy – 3c Współcz. koncep. - 4w
 

26 maja Przedm. fakult. - 3w Współcz. koncep. – 3c Język obcy – 4c 

9 czerwca Termin zapasowy Seminarium ogólne  

16 czerwca Ocena i fin. - 4w Przedm. fakult. - 4w Język obcy – 5c 

 

Obsada: 

Ocena i finansowanie projektów gospodarczych – ćwiczenia (12 godz.), dr hab. Elżbieta 

Wrońska-Bukalska 

Współczesne koncepcje zarządzania – wykład (12 godz.) – dr hab. Agnieszka Sitko-Lutek, prof. 

nadzw., 

Współczesne koncepcje zarządzania – ćwiczenia (9 godz.) - dr hab. Agnieszka Sitko-Lutek, prof. 

nadzw., 

Przedmiot fakultatywny – wykład (12 godz.), zostanie ustalony w terminie póxniejszym 

Język angielski – ćwiczenia (15 godz.) – mgr Hanna Tarnowska, 

 

Uwaga:  

Zajęcia w blokach 3-godzinnych (3 x 45 min.) z jedną przerwą 15 min. w ramach bloku. 

 

 

 

 

 

 


