Symbol
modułu

Zestawienie fakultetów do wyboru - I semestr - studia stacjonarne II
stopień
Nazwa modułu

Obsada kadrowa

ZI_S_2_34

Analityka przemysłowa

dr Marek Szmigielski

ZI_S_2_35

Analiza i zarządzanie ryzykiem

dr hab. inż. Grzegorz
Łysiak

ZI_S_2_36

Biznesplan

dr inż. Sławomir Kocira

ZI_S_2_37

Pozyskiwanie dotacji na działalność gospodarczą

dr inż. Leszek Rydzak

ZI_S_2_38

Współczesne koncepcje i techniki zarządzania
przedsiębiorstwem

dr Monika Stoma

ZI_S_2_39

Zarządzanie w gospodarce wodno-ściekowej

dr inż. Tomasz Zubala

ZI_S_2_46

Wewnętrzny audytor systemów zarządzania
jakością

dr inż. Grzegorz Brtnik

ZI_S_2_47

Komputerowe wspomaganie projektowania

dr inż. Andrzej Graboś

Symbo
l
modułu

Zestawienie przedmiotów specjalistycznych do wyboru 2 i 3 semestr studia stacjonarne II stopień
Nazwa modułu

Obsada kadrowa

ZI_S_2_40

Agrotechniczne i prawne podstawy nabywania i
stosowania środków ochrony roślin

prof. dr hab. Józef Sawa

ZI_S_2_41

Marketing partnerski

dr Monika Stoma

ZI_S_2_42

Produkcja żywności wygodnej

dr inż. Renata Różyło

ZI_S_2_43

Projekty unijne i zarządzanie

dr hab. inż. Dariusz Góral

ZI_S_2_44

Systemy doboru maszyn i technologii w produkcji
rolniczej

dr inż. Andrzej Turski

ZI_S_2_45

Zarządzanie jakością w technologiach produkcji
rolno - spożywczej

dr hab. Rafał Nadulski
prof. nadzw. UP

Symbol
modułu

Zestawienie fakultetów do wyboru - I semestr - studia niestacjonarne II stopień
Nazwa modułu

Obsada kadrowa

ZI_S_2_34

Analityka przemysłowa

dr Marek Szmigielski

ZI_S_2_35

Analiza i zarządzanie ryzykiem

dr hab. inż. Grzegorz
Łysiak

ZI_S_2_36

Biznesplan

dr inż. Sławomir Kocira

ZI_S_2_37

Pozyskiwanie dotacji na działalność gospodarczą

dr inż. Leszek Rydzak

ZI_S_2_38

Współczesne koncepcje i techniki zarządzania
przedsiębiorstwem

dr Monika Stoma

ZI_S_2_39

Zarządzanie w gospodarce wodno-ściekowej

dr inż. Tomasz Zubala

ZI_S_2_46

Wewnętrzny audytor systemów zarządzania
jakością

dr inż. Grzegorz Brtnik

ZI_S_2_47

Komputerowe wspomaganie projektowania

dr inż. Andrzej Graboś

Symbo
l
moduł
u

Zestawienie przedmiotów specjalistycznych do wyboru - 3 i 4 semestr studia niestacjonarne - II stopień
Nazwa modułu

Obsada kadrowa

ZI_N_2_40

Agrotechniczne i prawne podstawy nabywania i
prof. dr hab. Józef Sawa
stosowania środków ochrony roślin

ZI_N_2_41

Marketing partnerski

dr Monika Stoma

ZI_N_2_42

Produkcja żywności wygodnej

dr inż. Renata Różyło

ZI_N_2_43

Projekty unijne i zarządzanie

dr hab. inż. Dariusz Góral

ZI_N_2_44

Systemy doboru maszyn i technologii w produkcji
rolniczej

dr inż. Andrzej Turski

ZI_N_2_45

Zarządzanie jakością w technologiach produkcji
rolno - spożywczej

dr hab. Rafał Nadulski
prof. nadzw. UP

