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WYBÓR SEMINARIÓW MAGISTERSKICH – STUDIA NIESTACJONARNE  

 

     

 

Szanowni Studenci niestacjonarnych studiów magisterskich, 

 

w dniach 4 - 28 lutego 2019 r. odbędzie się elektroniczny wybór promotora (seminarium 

magisterskiego). Wszelkie informacje na temat prowadzących znajdziecie Państwo na 

odpowiednich podstronach w zakładce: http://wzr.pl/wydzial/index.php?str=121 

 

Sugeruję Państwu zapoznanie się z profilem naukowym wskazanych poniżej do 

wyboru Promotorów, aby w maksymalnym stopniu dopasować Państwa oczekiwania 

problemowe i badawcze do specjalizacji naukowej osób prowadzących seminaria 

magisterskie. Na potrzeby wyboru seminarium przygotowana została aktualna lista 

studentów, która została sporządzona z uwzględnieniem następujących kryteriów:  

(1) liczby punktów uzyskanych w procesie rekrutacji;  

(2) średniej z ocen, wskazanych w procesie rekrutacji.  

 

W poniższym zestawieniu znajdziecie Państwo obok swojej specjalności listę promotorów, 

którzy rozpoczynają w semestrze letnim 2018/2019 seminaria magisterskie. W celu zapisania 

się na określoną listę należy zalogować się wykorzystując odpowiedni link: 

 

 http://specjalnosc.wzr.pl/sem_zrp_niestac - Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa 

 http://specjalnosc.wzr.pl/sem_iin_niestac - Inwestycje i nieruchomości 

 http://specjalnosc.wzr.pl/sem_men_niestac - Menadżer 

 http://specjalnosc.wzr.pl/sem_mar_niestac - Marketing 

 http://specjalnosc.wzr.pl/sem_rach_niestac - Rachunkowość 

 http://specjalnosc.wzr.pl/sem_br_niestac - Biegły rewident 

 http://specjalnosc.wzr.pl/sem_fpic_niestac - Finanse przedsiębiorstw i controlling 

 http://specjalnosc.wzr.pl/sem_ie_niestac  - Informatyka ekonomiczna 

 http://specjalnosc.wzr.pl/sem_mad_niestac - Analiza danych – big data  

 

 

 

 

http://wzr.pl/wydzial/index.php?str=121
http://specjalnosc.wzr.pl/sem_zrp_niestac
http://specjalnosc.wzr.pl/sem_iin_niestac
http://specjalnosc.wzr.pl/sem_men_niestac
http://specjalnosc.wzr.pl/sem_mar_niestac
http://specjalnosc.wzr.pl/sem_rach_niestac
http://specjalnosc.wzr.pl/sem_br_niestac
http://specjalnosc.wzr.pl/sem_fpic_niestac
http://specjalnosc.wzr.pl/sem_ie_niestac
http://specjalnosc.wzr.pl/sem_mad_niestac


Lista seminariów magisterskich (NMSU) i promotorów w semestrze letnim 2018/2019 

 

 
 

 

 

dr hab. Paweł Antonowicz, prof. UG 

 

Prodziekan ds. Nauki i Studiów Niestacjonarnych 

Wydział Zarządzania, Uniwersytet Gdański 

NUMER GRUPY

Seminarium magisterskie{1}

Seminarium magisterskie{2}

Seminarium magisterskie{3}

Seminarium magisterskie{1}

Seminarium magisterskie{2}

Seminarium magisterskie{3}

Seminarium magisterskie{1}

Seminarium magisterskie{1}

Seminarium magisterskie{2}

Seminarium magisterskie{1}

Seminarium magisterskie{2}

Seminarium magisterskie{3}

Seminarium magisterskie{4}

Seminarium magisterskie{5}

Seminarium magisterskie{6}

Seminarium magisterskie{7}

Seminarium magisterskie{8}

Seminarium magisterskie{9}

Seminarium magisterskie{1}

Seminarium magisterskie{2}

Seminarium magisterskie{3}

Seminarium magisterskie{1}

Seminarium magisterskie{2}

Seminarium magisterskie{3}

Seminarium magisterskie{1}

Seminarium magisterskie{2}

Seminarium magisterskie{1}

Seminarium magisterskie{2}

Seminarium magisterskie{3}

Seminarium magisterskie{4}

dr Małgorzata Rymarzak

dr Krzysztof Szczepaniak

dr S. Kuczamer - Kłopotowska

N41-15 - N41-18 {RACH}

N43-05 {MARK}

N43-11 {MEN}

prof. dr hab. Piotr Grajewski

prof. dr hab. Jacek Rybicki

PROWADZĄCY

dr Marzenna Czerwińska

dr Mariusz Chmielewski

dr Krzysztof Kowalke

N43-31 {ZRP}

N43-01 {IiN}

dr Joanna Próchniak

dr Tomasz Jurkiewicz

dr Arkadiusz Kozłowski

dr Ewa Wycinka

dr hab. Ewelina Sokołowska, prof. nadzw.

dr Wojciech Kozłowski

N41-25 - N41-26 {BR}

dr Beata Zackiewicz - Brunke

prof. dr hab. Magdalena Jerzemowska

dr Anna Golec

N41-05 {FPIC}

N42-15 {IE}

dr hab. Przemysław Lech, prof. nadzw.

dr Karolina Gościniak

prof. dr hab. Magdalena Jerzemowska

dr hab. Ewelina Sokołowska, prof. nadzw.

dr hab. Krzysztof Najman, prof. nadzw.

dr hab. Jerzy Auksztol, prof. nadzw.

prof. dr hab. Stanisław Wrycza

dr Anna Kamińska - Stańczak

dr Michał Chalastra

N42-11 - N42-12 {AD-BD}

dr Grzegorz Bucior

dr Nelli Artienwicz

dr Cyryl Kotyla

dr Karolina Gościniak


