
 
OGŁOSZENIE 

STUDENCI STUDIÓW STACJONARNYCH i NIESTACJONARNYCH 

I i II STOPNIA 

WYNIKI DOGRYWKI WYBORÓW  
 

Sekcja ds. Kształcenia informuje, że w terminie od 17-22 czerwca 2020 r. na Platformie Studenta odbyły się ponowne 

zapisy na rok akademicki 2020/2021 na: specjalności, moduły, fakultety/ przedmioty do wyboru oraz wybór 

promotora. 

Poniżej znajdują się wyniki, które również są widoczne na Platformie Studenta 

Dogrywka wyborów modułów/bloków przedmiotów: 

 

Kierunek: Bezpieczeństwo Wodne 2 rok 

Wybór 1 przedmiotu z każdego modułu na 5 semestr w r.a. 2020/2021 

Moduł: sporty żeglarskie [moduł] (WNoZ-BW-P-I-S-17/18Z-s.5,6) 

→   sporty motorowodne 

Moduł: trening funkcjonalny [moduł] (WNoZ-BW-P-I-S-17/18Z-s.5,6) 

→   sporty pływackie 

 

wybór 1 przedmiotu z każdego modułu na 6 semestr/ letni w r.a. 2020/2021 

Moduł: ratownictwo techniczne [moduł] (WNoZ-BW-P-I-S-17/18Z-s.6) 

          →   ratownictwo skuterowe 

Moduł: specyfika obszarów wodnych [moduł] (WNoZ-BW-P-I-S-17/18Z-s.6) 

     →   ratownictwo morskie 

Moduł: zarządzanie obszarami wodnymi [moduł] (WNoZ-BW-P-I-S-17/18Z-s.6) 

     →   współpraca ze służbami (SAR/HEMS/SG) 

 

Economics and IT Applications 1 rok 

Wybór 2 z 3 modułów na semestr 4/ letni  

1. Analiza i diagnoza w przedsiębiorstwie (Analysis and diagnosis in enterprise [moduł] ([US]-EaITA-O-I-19/20Z) 

      →   ekonomika przedsiębiorstw (corporate economics) 

      →   ocena ryzyka działalności gospodarczej (risk evaluation of economic activity) 

      →   zarządzanie ryzykiem (risk management) 

2. Metody analiz rynkowych (Market research methods) [moduł] ([US]-EaITA-O-I-19/20Z) 

      →   inwestycje na rynku kapitałowym (capital market investments) 

      →   metody ilościowe w badaniach marketingowych (quantitative methods in marketing) 

      →   ocena przedsięwzięć innowacyjnych (innovative initiative evaluation) 

 

Economics and IT Applications 2 rok 

Wybór 2 z 3 od 5 semestru 

1. Moduł Economisc and IT Applications 5s. Rynek nieruchomości (Real estate markets) [moduł] 

     →   pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (real estate brokerage) 

     →   wycena nieruchomości (real estate appraisal) 

     →   zarządzanie nieruchomościami (real estate management) 

2. Moduł Economisc and IT Applications 5s. Rynek i konkurencja (Market and competition) [moduł] 

     →   konkurencja i koncentracja rynkowa (competition and monopoly) 

     →   polityka regulacyjna państwa (state intervention policy) 

     →   wspólny rynek europejski (common european market) 

 



Gospodarka Przestrzenna 1 rok 

Struktura użytkowania przestrzeni wybór 1 z 5- od semestru 4/ letniego w r. a. 2020/2021      

       →   struktura użytkowania przestrzeni zurbanizowanej  

Zagospodarowanie przestrzeni wybór 1 z 5- od semestr 4/ letniego w r. a. 2020/2021     

       →   zagospodarowanie terenów zurbanizowanych  

  

 

Dogrywka wyborów fakultetów/ przedmiotów do wyboru: 

- Kierunek: Gospodarka Przestrzenna 2 rok 

Przedmioty kierunkowe do wyboru wybór 4 z 11 od semestru 6/ letniego r.a. 2020/2021 

     →   gospodarowanie nieruchomościami publicznymi 

     →   kreowanie przestrzeni publicznej 

     →   odnawialne źródła energii 

      →   wykorzystanie i ochrona zasobów wodnych 

 

- Kierunek: Turystyka i Rekreacja (tylko specjalność ZESiT) 2 rok I stopień stacjonarne kampus Cukrowa 

Wybór języka w jakim będzie prowadzony przedmiot: 

1. Animacja eventów- Język polski 

 

Dogrywka wyborów promotorów: 

Kierunek: Bezpieczeństwo Wodne 2 rok 

Seminarium dyplomowe 

1. dr hab. Halina Kowalewska-Kalkowska 

2. dr Małgorzata Świątek 

3. dr hab. Paweł Terefenko 

 

Pracownia dyplomowa 

1. dr hab. Halina Kowalewska-Kalkowska 

2. dr Małgorzata Świątek 

3. dr hab. Paweł Terefenko 

 

Kierunek: Gospodarka Przestrzenna 2 rok 

Seminarium dyplomowe 

1. dr Jacek Rudewicz 

 

Pracownia dyplomowa 

1. dr Jacek Rudewicz 

 

Dogrywka wyborów specjalności (Specjalności widoczne na Platformie Studenta po wybraniu semestru zimowego lub letniego 

2020/2021- zakładka SPECJALNOŚCI): 

Kierunki: 

 Finanse i Rachunkowość 1 rok I st. studia stacjonarne i niestacjonarne 

Stacjonarne- DFIB oraz RiSF 

Niestacjonarne DFiB 

 Turystyka i Rekreacja 1 rok I st. studia stacjonarne kampus Cukrowa 

MT oraz OTiP 

 Informatyka w Biznesie 1 rok (od 4 semestru/letniego) 

IMSwB oraz PAB 

 Logistyka 1 rok I st. studia stacjonarne (od 4 semestru/letniego) 

TM oraz LwB 

 


