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I poprawka 
9.06.2018 

podział wg specjalności 
 

GRUPA 1 
zarządzanie kadrami, zarządzanie 
przedsiębiorstwem, zarządzanie 
finansami 

8.30 – 10.00 
 

GRUPA 2 
psychologia zarządzania (tylko 
grupa z EWSB), zarządzanie 
projektami 

10.00 – 11.30 
 

GRUPA 3 
psychologia zarządzania 
(pozostali), marketing i reklama, 
zarządzanie obsługą klienta 

11.30 – 13.00 
 

GRUPA 4 
informatyka w zarządzaniu, 
neuropsychologia biznesu, 
rachunkowość jednostek 
gospodarczych, zarządzanie 
logistyką 

13.00-14.30 
 
 
15.00-16.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

sala komputerowa 103, 
test 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

sala komputerowa 103 

Systemy IT wspomagania decyzji 

menedżerskich 
(zaliczenie) 
Mgr A. Moskalik 

2.06.2018 9.00-10.30 102 

Filozofia 
(zaliczenie) 
Dr hab. O. Bergmann 

2.06.2018 12.00-13.00 102 

specjalność: zarządzanie kadrami 
Dokumentowanie procesów kadrowych 
 (zaliczenie) 

Dr D. Klucz 

3.06.2018 zaliczenie wykładu 
specjalnościowego w formie testu, 
po zakończonym egzaminie z 
Prawa pracy 

 



specjalność: zarządzanie kadrami 
System ochrony pracy 
 (zaliczenie) 

Dr D. Klucz 

3.06.2018 zaliczenie wykładu 
specjalnościowego w formie testu, 
po zakończonym egzaminie z 
Prawa pracy 

 

specjalność: zarządzanie 

przedsiębiorstwem 
Rachunki kosztów w przedsiębiorstwie 
(zaliczenie) 
Dr R. Orliński 

3.06.2018 zaliczenie wykładu 
specjalnościowego w formie testu, 
po zakończonym egzaminie z 
Prawa pracy 

 

specjalność: zarządzanie 

przedsiębiorstwem 
Zarządzanie podatkami  (zaliczenie) 
Dr hab. E. Małecka - Ziembińska 

3.06.2018 zaliczenie wykładu 
specjalnościowego w formie testu, 
po zakończonym egzaminie z 
Prawa pracy 

 

specjalność: zarządzanie finansami 
Zarządzanie podatkami (zaliczenie) 
Dr hab. E. Małecka - Ziembińska  

3.06.2018 zaliczenie wykładu 
specjalnościowego w formie testu, 
po zakończonym egzaminie z 
Prawa pracy 

 

specjalność: zarządzanie finansami 
System wynagrodzeń (zaliczenie) 
Mgr A. Żyro 

zaliczenie odbyło się w przedterminie 

specjalność: rachunkowość  
Rachunkowość podatkowa (zaliczenie) 
Dr L. Kowalski 

9.06.2018 11.00-12.00 108 

specjalność: rachunkowość  
Organizacja rachunkowości (zaliczenie) 
Dr R. Orliński 

3.06.2018 zaliczenie wykładu 
specjalnościowego w formie testu, 
po zakończonym egzaminie z 
Prawa pracy 

 

specjalność: marketing i reklama 
Zachowania e-konsumentów (zaliczenie) 
Dr hab. M. Błaszak 

2.06.2018 8.30-9.00 108 

specjalność: marketing i reklama 
Media społecznościowe i e –komunikacja  
 (zaliczenie) 
Dr A. Malewicz - Pełczyńska 

3.06.2018 zaliczenie wykładu 
specjalnościowego w formie testu, 
po zakończonym egzaminie z 
Prawa pracy 

 

specjalność: psychologia zarządzania 
Kreatywność w organizacji (zaliczenie) 
Dr K. Hajdrowski 

3.06.2018 zaliczenie wykładu 
specjalnościowego w formie testu, 
po zakończonym egzaminie z 
Prawa pracy 

 

specjalność: psychologia zarządzania 
Negocjacje i mediacje  (zaliczenie) 
Dr hab. M. Błaszak 

2.06.2018 8.30-9.00 108 

specjalność: neuropsychologia 

biznesu 
Mózg negocjatora  (zaliczenie) 
Dr hab. M. Błaszak 

2.06.2018 8.30-11.45 108 

specjalność: neuropsychologia 

biznesu 
Ochrona przed manipulacją (zaliczenie) 
Dr hab. M. Błaszak 

2.06.2018 8.30-11.45 108 

specjalność: zarządzanie projektami 
Zarządzanie harmonogramem w 

zaliczenie odbyło się w przedterminie 



projekcie   (zaliczenie) 
Mgr J. Lesiński 

specjalność: zarządzanie projektami 
Narzędzia informatyczne w zarządzaniu 
projektami  (zaliczenie) 
Mgr J. Lesiński 

zaliczenie odbyło się w przedterminie 

specjalność: zarządzanie logistyką 

Transport wewnętrzny i przewozy 
specjalne   (zaliczenie) 
dr P. Romanow 

3.06.2018 zaliczenie wykładu 
specjalnościowego w formie testu, 
po zakończonym egzaminie z 
Prawa pracy 

 

specjalność: zarządzanie logistyką 

Informatyka  w logistyce  (zaliczenie) 
dr P. Romanow 

3.06.2018 zaliczenie wykładu 
specjalnościowego w formie testu, 
po zakończonym egzaminie z 
Prawa pracy 

 

specjalność: zarządzanie obsługą klienta 

Zachowania e-konsumentów (zaliczenie) 
dr hab. M. Błaszak 

2.06.2018 8.30-9.00 108 

specjalność: zarządzanie obsługą klienta 

Obsługa wymagającego klienta (zaliczenie) 
Mgr A. Baśkiewicz 

3.06.2018 zaliczenie wykładu 
specjalnościowego w formie testu, 
po zakończonym egzaminie z 
Prawa pracy 

 

specjalność: informatyka w zarządzaniu 

Excel: Analiza dynamiki zjawisk (zaliczenie) 
Dr K. Szwarc  

indywidualnie z Wykładowcą 

specjalność: informatyka w zarządzaniu 

Excel: Wnioskowanie o zjawiskach 
(zaliczenie) 
Dr K. Szwarc 

indywidualnie z Wykładowcą 

Terminy ustalone dla trybów: niestacjonarny i niestacjonarny na odległość (e-learning) 


