Szanowni Państwo
Miło nam przekazać Państwu pierwszy numer 01/2021 (1) Newslettera Wydziału Zarządzania PW w
roku 2021 skierowanego do studentów i pracowników. Zapraszamy do lektury.
W bieżącym wydaniu:

Z życia Wydziału:
eLene4Life – zapisy na kurs MOOC
W ramach projektu eLene4Life - Learning and Interacting to Foster Employability, realizowanego na
Wydziale Zarządzania, rusza otwarty kurs online (ang. MOOC - Massive Open Online Course) na
temat wykorzystywania aktywnych metod uczenia w celu rozwijania u studentów umiejętności
miękkich.
Posiedzenie Rady Konsultacyjnej
Przy Wydziale Zarządzania Politechniki Warszawskiej działa Rada Konsultacyjna. Posiedzenie Rady
Konsultacyjnej odbyło się 12 stycznia 2021 o godzinie 17:00.

Komunikaty Dziekanatów ds. Studiów i ds. Studenckich:
Plany zajęć - semestr letni
Na wydziałowej stronie internetowej dostępne są już plany zajęć na semestr letni. Plany są dostępne w
zakładce Studia - Plany zajęć z podziałem na poszczególne tryby, stopnie i kierunki studiów.
Tryb zajęć - semestr letni roku akademickiego 2020/2021
Na podstawie Zarządzenia Rektora nr 6/2021 z dnia 27/01/2021 oraz Zarządzenia nr 1/2021 Dziekana
Wydziału Zarządzania z dnia 01/02/2021, od dnia 26.02.2021r. do dnia 16.06.2021r. zajęcia na
Wydziale Zarządzania będą realizowane w trybie zdalnym.
Test diagnostyczny z języka obcego.
Studenci I roku rozpoczynający pierwszy semestr nauki języka obcego od semestru letniego roku
akademickiego 2020/2021 proszeni są o wykonanie testu diagnostycznego z języka obcego na
ogólnouczelnianej platformie Moodle ePW w dniach 30.01 – 14.02.2021.
MKZA – Biuro Karier PW zaprasza do kolejnej edycji.
Jak co roku, Biuro Karier Politechniki Warszawskiej razem z Działem Badań i Analiz CZIiTT PW
zapraszają do zgłaszania chęci udziału w Monitoringu Karier Zawodowych Absolwentów.
Trwa rekrutacja na studia II stopnia.

Rekrutacja na studia II stopnia jest prowadzona na kierunku Inżynieria Zarządzania. Zapisy
zostały przedłużone do 10.02.2021r.
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”.
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

