Szanowni Państwo.
Miło nam przekazać Państwu pierwszy numer 04/2021 (4) Newslettera Wydziału Zarządzania
PW w roku 2021 skierowanego do studentów i pracowników. Zapraszamy do lektury.
W bieżącym wydaniu:

Z życia Wydziału:
Zarządzanie procesowe w Politechnice Warszawskiej - nagranie ze spotkania
Politechnika Warszawska jest jak ludzki organizm - składa się z wielu organów (jednostek),
między którymi istnieje wiele skomplikowanych powiązań. Organizm działa prawidłowo, gdy
wszystkie organy i połączenia między nimi działają prawidłowo. W przypadku uczelni
lepszemu funkcjonowaniu można pomóc, poprzez optymalizację procesów administracyjnych.
Jak to zrobić? Nad tym pracuje powołany na Politechnice Warszawskiej zespół zarządzania
procesowego.
Z wielkim żalem żegnamy mgra inż. Tadeusza Popończyka
W dniu 15.03.2021 zmarł nestor Wydziału Zarządzania PW Tadeusz Popończyk, dydaktyk,
społecznik, całkowicie oddany uczelni, swego czasu prodziekan wydziału.
Serdecznie gratulujemy dr hab. inż. Markowi Kisilowskiemu powołania przez Ministra ds.
szkolnictwa wyższego i nauki do pełnienia funkcji rzecznika dyscyplinarnego na
uzupełniającą kadencję na lata 2019-2022.

Komunikaty Dziekanatów ds. Studiów i ds. Studenckich:
Informacje dotyczące podpisywania ślubowań/odbioru legitymacji studenckich
Podpisywanie ślubowań (Immatrykulacji) jest obowiązkiem każdego nowego Studenta.
Dopiero po wypełnieniu tego obowiązku Student zyskuje pełnię praw.
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).
Wstępna lista rankingowa - II stopień Inżynieria Zarządzania
Wstępne listy rankingowe to takie, na których mogą być robione korekty średniej oraz
poprawiane błędy na wniosek studenta bez składania odwołania. Zachęcamy to sprawdzania
listy oraz przeliczenia średniej.
Campus Ambassador albo staż? Danfoss rekrutuje!
Firma Danfoss zachęca do aplikowania na atrakcyjne staże dla studentów w związku z
rozbudową kampusu produkcyjnego w Grodzisku Mazowieckim niedaleko Warszawy.

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”.
Zaproszenie na posiedzenie Rady Wydziału.
Dziekan Wydziału Zarządzania zaprasza pracowników niebędących członkami Rady
Wydziału do biernego uczestnictwa w posiedzeniu Rady Wydziału Zarządzania w kadencji
2020-2024. Posiedzenie odbędzie się zdalnie - z wykorzystaniem platformy MS Teams - we
wtorek 30 marca o godz. 14.30. W celu uzyskania dostępu do posiedzenia RW prosimy o
wcześniejsze zgłoszenie chęci uczestnictwa do Prodziekana ds. studenckich dr inż. Grzegorza
Kunikowskiego na adres Grzegorz.kunikowski@pw.edu.pl bądź do Prodziekana ds. ogólnych
dr hab. inż. Eryka Głodzińskiego, Prof. PW na adres Eryk.Glodzinski@pw.edu.pl
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

