
Szanowni Państwo 
Miło nam przekazać Państwu trzeci numer 03/2021 (3) Newslettera Wydziału Zarządzania 
PW w roku 2021 skierowanego do studentów i pracowników. Zapraszamy do lektury.    

W bieżącym wydaniu: 

  

Z życia Wydziału: 

Nasza koleżanka Marta Skierniewska Doktorem! 

W dniu 11.01.2021 r. mgr inż. Marta Skierniewska z Wydziału Zarządzania Politechniki 
Warszawskiej obroniła pracę doktorską o tytule „Zarzadzanie procesowe kształceniem osób z 
niepełnosprawnością w szkole wyższej” przed komisją doktorską. Dnia 23.02.2021 został jej 
nadany stopień naukowy doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu i 
jakości. 

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 24 lutego 2021 odszedł dr inż. Krzysztof Bryś. 

Dr inż. Krzysztof Bryś był wieloletnim Nauczycielem Akademickim w  Politechnice 
Warszawskiej, Prodziekanem ds. Studenckich Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych w 
latach 2008 - 2012, Prodziekanem ds. Studenckich Wydziału Matematyki i Nauk 
Informacyjnych w latach 2008 – 2012. Aktywnie działał na rzecz rozwoju Wydziału oraz 
popularyzacji Matematyki wśród młodzieży szkolnej i studentów.  

Zarządzanie procesowe w Politechnice Warszawskiej - nagranie ze spotkania. 

Politechnika Warszawska jest jak ludzki organizm - składa się z wielu organów (jednostek), 
między którymi istnieje wiele skomplikowanych powiązań. Organizm działa prawidłowo, gdy 
wszystkie organy i połączenia między nimi działają prawidłowo. W przypadku uczelni 
lepszemu funkcjonowaniu można pomóc, poprzez optymalizację procesów 
administracyjnych. Jak to zrobić? Nad tym pracuje powołany na Politechnice Warszawskiej 
zespół zarządzania procesowego. 

  

Komunikaty Dziekanatów ds. Studiów i ds. Studenckich: 

Program Top Young 100 dla Studentów Wydziału Zarządzania. 

Polskie Stowarzyszenie Menadżerów Logistyki zaprasza Studentów Wydziału Zarządzania do 
udziału w cyklicznym programie Top Young 100. 

Komunikat dla nowych Studentów II stopnia kierunku Inżynieria Zarządzania 

Prosimy o zapoznanie się z informacjami od Dziekanatu ds. Studiów w sprawie podpisywania 
ślubowań i odbierania legitymacji studenckich. 

Nagroda Prezydenta m.st. Warszawy za prace dyplomowe z zakresu rozwoju Warszawy  

Prezydent m.st. Warszawy zaprasza autorów prac magisterskich i rozpraw doktorskich do 
ubiegania się o Nagrodę Prezydenta za prace dyplomowe z zakresu rozwoju Warszawy. 

  

Polecane wydarzenia 

Konferencja: "Współczesne kontynuacje dorobku Aleksandra Rotherta" 31 marca 2021 r. 

Wydział Zarządzania Politechniki Warszawskiej wspólnie z Akademią WSB zapraszają do 
udziału w IV Konferencji Naukowej z cyklu „Sukcesy i wyzwania w naukach o zarządzaniu. Od 
tradycji do współczesności”. 
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Informujemy, że Newsletter WZ jest ściśle związany z aktualnościami Naszego Wydziału na 
bieżąco umieszczanymi na stronie internetowej wz.pw.edu.pl oraz na fanpage’u 
facebook.com/management.pw. 

 
Z poważaniem, 

Redakcja NWZ 

 


