Przedmioty z różnic programowych do uzupełnienia dla II stopnia studiów.
Prosimy o zapoznanie się z terminami, kiedy w tym semestrze można je realizować.
Różnice programowe można zaliczać przez cały okres studiów.
Jeśli ktoś chce realizować dany przedmiot w tym semestrze, musi zgłosić to mailowo do
Dziekanatu ds. Studiów.
Czarny kolor – stacjonarne
Czerwony kolor - niestacjonarne

LP

Przedmioty do uzupełnienia
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Podstawy zarządzania projektami

Zarządzanie: wykład - czwartek, godz. 12.15-14.00 (I połowa semestru); projekt: piątek, godz. 10.1512.00 (I połowa semestru); piątek, godz. 10.15-12.00 (11-15 tydz.)+poniedziałek, godz. 11.15-13.00
(11-13 tydz.), środa, godz. 10.15-12.00 (II połowa semestru), środa, godz. 8.15-10.00 (II połowa
semestru)
Wykład – sobota, godz. 12.15-14.00 (1-5 zjazd); projekt: niedziela, godz. 12.15-14.00 (8-12 zjazd),
niedziela, godz. 13.15-15.00 (zjazd 6)+ niedziela, godz. 14.15-16.00 (zjazd 7)+ sobota, godz. 17.1519.00 (zjazd 6 i 7)+ piątek, godz. 18.15-20.00 (zjazd 11)
Inżynieria Zarządzania: wykład – poniedziałek, godz. 14.15-16.00 (I połowa semestru), projekt: środa,
godz. 12.15-14.00 (I połowa semestru), środa, godz. 14.15-16.00 (II połowa semestru), środa, godz.
8.15-10.00 (I połowa semestru), środa, godz. 10.15-12.00 (I połowa semestru)
Wykład – sobota, godz. 14.15-16.00 (1-5 zjazd); projekt: sobota, godz. 10.15-12.00 (8-12 zjazd);
niedziela, godz. 14.15-16.00 (8-12 zjazd)
Różnica programowa II stopień IZ: wykład – poniedziałek, godz. 14.15-16.00 (I połowa semestru);
projekt – wtorek, godz. 12.15-14.00 (I połowa semestru), środa, godz. 12.15-14.00 ( II połowa
semestru)
Wykład – sobota, godz. 14.15-16.00 (1-5 zjazd); projekt: sobota, godz. 18.15-20.00 (zjazd 5)+ : sobota,
godz. 18.15-20.00 (zjazd 8-10)+ niedziela, godz. 10.15-12.00 (zjazd 12)
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Postawy organizacji i zarządzania

Zarzadzanie: wykład – czwartek, godz. 14.15-16.00
Wykład - Niedziela, godz. 11.15-13.00 (zjazd 1-6)
Inżynieria Zarządzania i ZBiK: wykład – czwartek, godz. 12.15-14.00
Wykład - Niedziela, godz. 13.15-16.00 (1-4 zjazd)
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Podstawy marketingu

Zarządzanie: wykład- wtorek, godz. 10.15-12.00 (I połowa semestru); projekt: środa, godz. 14.1516.00 (1-10 tydzień), środa, godz. 12.15-14.00 (1-10 tydzień), piątek, godz. 16.15-18.00 (1-10
tydzień), piątek, godz. 14.15-16.00 (1-10 tydzień),

Wykład - Piątek, godz. 18.15-20.00;projekt - sobota, godz. 11.15-13.00 (zjazd 7)+ niedziela, godz.
14.15-16.00 (zjazd 8-12), sobota, godz. 13.15-15.00 (zjazd 7)+ niedziela, godz. 12.15-14.00 (zjazd 812),
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Analiza matematyczna

Zarządzanie: wykład - wtorek, godz. 12.15-14.00; ćwiczenia- środa, godz. 12.15-13.00 (I połowa
semestru)+środa, godz. 12.15-14.00 (8, 12-15 tydzień) + wtorek, godz. 14.15-16.00 (8, 10-15 tydzień);
środa, godz. 10.15-11.00 (I połowa semestru)+ Środa, godz. 10.15-12.00 (8. 12-15 tydzień) + środa,
godz. 14.15-16.00 (8, 10-15 tydzień)
Wykład- piątek, godz. 16.15-18.00 (6-10 zjazd), ćwiczenia – niedziela, godz. 9.15-12.00 (zjazd 7-12)
Inżynieria Zarządzania: wykład – wtorek, godz. 10.15-12.00; ćwiczenia: piątek, godz. 16.15-17.00 (I
połowa semestru)+ piątek, godz. 16.15-18.00 (8, 12-15 tydzień)+piątek, godz. 8.15-10.00 (8, 10-15
tydzień); piątek, godz. 14.15-15.00 (I połowa semestru)+ piątek, godz. 14.15-16.00 (8, 12-15 tydzień)
+ poniedziałek, godz. 16.15-18.00 (8, 10-15 tydzień)
Wykład- piątek, godz. 16.15-18.00 (1-5 zjazd), ćwiczenia – sobota, godz. 14.15-17.00 (zjazd 7-12)
ZBiK: Inżynieria Zarządzania: wykład- poniedziałek, godz. 14.15-16.00 (II połowa semestru);
ćwiczenia: piątek, godz. 8.15-9.00 (I połowa semestru)+ piątek, godz. 8.15-10.00 (8, 12-15 tydzień) +
wtorek, godz. 13.15-15.00 (8, 10-15 tydzień)
nieuruchomiony
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Mikroekonomia

Inżynieria Zarządzania: wykład - poniedziałek, godz. 9.15-12.00 (I połowa semestru), ćwiczenia:
wtorek, godz. 8.15-11.00 (II połowa semestru), wtorek, godz. 11.15-14.00 ( II polowa semestru)
Wykład – sobota, godz. 10.15-12.00 (1-6 zjazd); ćwiczenia – niedziela, godz. 12.15-14.00 (zjazd 7-12)
Zarządzanie: wykład - poniedziałek, godz. 12.15-15.00 (I połowa semestru); ćwiczenia- Poniedziałek,
godz. 8.15-11.00 (II połowa semestru, 2 grupy)
Wykład – sobota, godz. 8.15-10.00 (1-6 zjazd); ćwiczenia – sobota, godz. 15.15-17.00 (zjazd 7-12)
ZBIK: wykład - poniedziałek, godz. 9.15-12.00 (I połowa semestru), ćwiczenia: wtorek, godz. 8.1511.00 (II połowa semestru)
nieuruchomiony
Różnica programowa II stopień IZ: wykład – poniedziałek, godz. 9.15-12.00 (I połowa semestru),
poniedziałek, godz. 11.15-14.00 (II połowa semestru)
Wykład – sobota, godz. 10.15-12.00 (1-6 zjazd); ćwiczenia– piątek, godz. 15.15-17.00 (zjazd 712)+piątek, godz. 18.15-20.00 (zjazd 11-12)+ sobota, godz. 12.15-14.00 (zjazd 6)+ sobota, godz.
18.15-20.00 (zjazd 11)
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Finanse

Inżynieria Zarządzania: wykład- poniedziałek, godz. 14.15-16.00 (II połowa semestru); ćwiczenia:
Wtorek, godz. 9.15-11.00 (II połowa semestru), wtorek, godz. 11.15-13.00 ( II połowa semestru)

Wykład – sobota, godz. 8.15-10.00 (zjazd 1-5); ćwiczenia – niedziela, godz. 9.15-11.00 (zjazd 3)+
niedziela, godz. 13.15-15.00 (zjazd 5-6)+ niedziela, godz. 14.15-16.00 (zjazd 7)+ sobota, godz. 15.1517.00 (zjazd 6)
ZBiK: wykład- poniedziałek, godz. 14.15-16.00 (II połowa semestru); ćwiczenia: piątek, godz. 14.1516.00
nieuruchomiony
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Wprowadzenie do podejścia procesowego (nie idzie w semestrze zimowym)

3

Rachunek kosztów

Inżynieria Zarządzania: wykład – piątek, godz. 12.15-14.00 (1-5 tydzień), ćwiczenia- czwartek, godz.
16.15-18.00 (2-6 tydzień); czwartek, godz. 14.15-16.00 (2-6 tydzień), czwartek, godz. 14.15-16.00 (1115 tydzień)
Wykład – sobota, godz. 11.15-13.00 (zjazd 1-4), ćwiczenia – sobota, godz. 13.15-15.00 (zjazd 1-4)
ZBIK: wykład – piątek, godz. 8.15-10.00 (1-5 tydzień); ćwiczenia – czwartek, godz. 12.15-14.00 (11-15
tydzień), poniedziałek, godz. 16.15-18.00 (9-13 tydzień)
nieuruchomiony
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Statystyka opisowa

Inżynieria Zarządzania: wykład – wtorek, godz. 8.15-10.00 (II połowa semestru), ćwiczenia: środa,
godz. 12.15-14.00 (II połowa semestru), środa, godz. 10.15-12.00 (II połowa semestru), środa, godz.
16.15-18.00 (II połowa semestru)
Wykład – piątek, godz. 18.15-20.00 (zjazd 8-12); ćwiczenia – sobota, godz. 17.15-19.00 (zjazd 8-12)
Zarządzanie: wykład – piątek, godz. 12.15-14.00 (II połowa semestru); ćwiczenia- poniedziałek, godz.
10.15-12.00 (II połowa semestru), poniedziałek, godz. 12.15-14.00 (II połowa semestru)
Wykład – sobota, godz. 13.15-15.00 (zjazd 1-5); ćwiczenia – sobota, godz. 13.15-15.00 (zjazd 6-10)
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Organizacja i zarządzanie produkcją

Inżynieria Zarządzania: wykład, wtorek, godz. 10.15-12.00, projekt: czwartek, godz.14.15-16.00 (2
grupy), środa, godz. 12.15-14.00, środa, godz. 14.15-16.00 (2 grupy), czwartek, godz. 9.15-12.00 (1-5
tydz.) + poniedziałek, godz. 10.15-12.00 (II połowa semestru)
Wykład – piątek, godz. 16.15-19.00 (1-6 zjazd); projekt – sobota, godz. 15.15-18.00 (zjazd 1-6)

