
Zarządzanie i administracja

Szanowni słuchacze studiów podyplomowych,

uprzejmie informuję, że w serwisie studenckim znajdują się szczegółowe instrukcje obsługi
platformy MOODLE oraz ZOOM informacje jak zalogować się na platformę edukacyjną
MOODLE można uzyskać pod adresem: o.straczynska@wsz.edu.pl  terminy zjazdów podane są
w serwisie studenckim www.serwis.wsz.edu.pl w zakładce Terminy zjazdów semestr letni
2021/2022.

Osoby które nie posiadają loginu i hasła do platformy internetowej Uczelni proszone są
o kontakt na pocztę elektroniczną : m.dziurska@wsz.edu.pl

Przedmiot : Zarządzanie zasobami ludzkimi – dr  Izabela Chat

Zajęcia wideo na żywo za pośrednictwem programu zoom, link do zajęć
będzie dostępny  na platformie internetowej Uczelni ok. 30 min. przed
rozpoczęciem .
termin : 26.03.2022 r. od 12.00 (5 godzin)

     27.03.2022 r. od 12.00 (5 godzin)

     02.04.2022 r. od 12.00 (5 godzin)
Przedmiot : Administracja publiczna i postępowanie administracyjne – dr
Izabela Chat

Zajęcia wideo na żywo za pośrednictwem programu zoom, link do zajęć
będzie dostępny  na platformie internetowej Uczelni ok. 30 min. przed
rozpoczęciem .
termin : 25.03.2022 r. od 16.00 (5 godzin)

     26.03.2022 r. od 8.00 (5 godzin)

03.04.2022 r. od 12.00 (5 godzin)
Przedmiot : Pozyskiwanie funduszy  z UE– dr  Izabela Chat

Zajęcia wideo na żywo za pośrednictwem programu zoom, link do zajęć
będzie dostępny  na platformie internetowej Uczelni ok. 30 min. przed
rozpoczęciem .

mailto:o.straczynska@wsz.edu.pl
http://www.serwis.wsz.edu.pl/
mailto:m.dziurska @wsz.edu.pl


termin : 27.03.2022 r. od 8.00 (5 godzin)

     01.04.2022 r. od 16.00 (5 godzin)

     02.04.2022 r. od 8.00 (5 godzin)

Przedmiot : Zarządzanie zasobami ludzkimi – dr hab. inż. Robertem Kucęba

Zajęcia wideo na żywo  za pośrednictwem programu zoom, link do zajęć
będzie dostępny  na platformie internetowej Uczelni ok. 30 min. przed
rozpoczęciem .
termin : 03.04.2022 r. od 8.00 ( 5 godzin )

    14.05.2022 r. od 8.00 (5 godzin)

Przedmiot : Technologie informatyczne w zarządzaniu – dr hab. inż.
Robertem Kucęba

Zajęcia wideo na żywo za pośrednictwem programu zoom, link do zajęć
będzie dostępny  na platformie internetowej Uczelni ok. 30 min. przed
rozpoczęciem.

termin :    15.05.2022 r. od 12.00 ( 5 godziny )

                  28.05.2022 r. od 8.00 (5 godzin) zastępstwo - zajęcia poprowadzi
                                                        dr Izabela Chat

Przedmiot : Prawo pracy i regulacje prawne– mgr inż. Maciej Węgrzyn

Zajęcia wideo na żywo za pośrednictwem programu zoom, link do zajęć
będzie dostępny  na platformie internetowej Uczelni ok. 30 min. przed
rozpoczęciem .
termin : 15.05.2022 r. od 8.00 (5 godzin)

     28.05.2022 r. od 12.00 (5 godzin)


