Szanowni Państwo
Miło nam przekazać Państwu drugi numer 02/2021 (2) Newslettera Wydziału Zarządzania
PW w roku 2021 skierowanego do studentów i pracowników. Zapraszamy do lektury.
W bieżącym wydaniu:
Z życia Wydziału:
Konwersatorium Politechniki Warszawskiej - wykłady dla doktorantów
Konwersatorium Politechniki Warszawskiej organizowane przez Centrum Studiów
Zaawansowanych zaprasza doktorantów (nie tylko z Politechniki Warszawskiej) na wykłady
specjalne.
Obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Anety Kossobudzkiej-Górskiej
Przewodnicząca i Rada Naukowa Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości Politechniki
Warszawskiej podają do wiadomości i zapraszają na publiczną obronę rozprawy doktorskiej
mgr inż. Anety Kossobudzkiej-Górskiej pt. „Metoda oceny ryzyka zawodowego w
mikroprzedsiębiorstwach”.
Komunikaty Dziekanatów ds. Studiów i ds. Studenckich:
Dodatkowe terminy przyjmowania dokumentów na studia II stopnia
Ze względu na zakończenie procesu rekrutacji trwa przyjmowanie od zakwalifikowanych
kandydatów dokumentów na studia. Dodatkowe terminy do 22.02.2021 (poniedziałek i
25.02.2021 (czwartek). Kandydaci zobowiązani są do zachowywania odpowiedniej odległości
oraz do zakrywania ust i nosa.
Komunikat o stypendiach od semestru letniego
Wnioski o stypendia rektora za wyniki w nauce, od semestru letniego, mogą składać tylko
studenci przyjęci na studia od lutego 2021 r. tj. studenci studiów stacjonarnych i
niestacjonarnych II stopnia na kierunku Inżynieria Zarządzania. Wnioski należy składać w
Dziekanacie ds. Studenckich pok. 5 (parter).
Obowiązkowe szkolenie BHP dla nowych Studentów
Dla nowych Studentów Wydziału Zarządzania II stopnia na kierunku Inżynieria Zarządzania
zostało zaplanowane szkolenie BHP. Szkolenie odbędzie się poprzel platformę Ms Teams.
ERASMUS+ Spotkanie Informacyjne
Biuro ds. studiów i programów międzynarodowych Wydziału Zarządzania pragnie zaprosić
Państwa na spotkanie informacyjne o programie mobilności Erasmus+ oraz pokrewnych.
Polecane wydarzenia
Latający Stolik Biura Karier PW na Wydziale Zarządzania.
Zespół Biura Karier nadciąga. Rozpoczyna wirtualną podróż po Wydziałach by być bliżej
Was i Waszych potrzeb dotyczących rynku pracy i rozwoju zawodowego. (W razie
możliwości uprzejmie prosimy o zachęcenie Studentów do udziału.)
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

