STUDENCI, KTÓRZY NIE ZALICZYLI I SEMESTRU I ROK STUDIÓW I STOPNIA Studia stacjonarne
SESJA POPRAWKOWA – termin zaliczenia wszystkich zaległości do 07.03.2019r.

Podstawy zarządzania – ćw
Mgr A. Wójtowicz
Praca do napisania do 18.02.2019

FILOZOFIA
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studenci którzy nie oddali pracy
ostateczny termin złożenia do 15.02.2019

Zadanie
zaliczeniowe
Podstawy zarządzania

JĘZYK ANGIELSKI
Zaliczenie poprawkowe na I zajęciach sem II
Nauka o organizacji – ćw
Mgr A. Wójtowicz
Praca do napisania do 18.02.2019

Zadanie

zaliczeniowe

–

Nauka

o

organizacji


Należy wybrać firmę do analizy, która faktycznie
istnieje na rynku.
 Następnie krótko zaprezentować organizację: jej
nazwę, cel działalności (motywy działania, priorytety,
zakres działania itp.)
1. Należy określić:
a) odbiorcę usług,
b) rodzaj organizacji ze względu na funkcję genotypową.
c) rodzaj organizacji ze względu na rodzaj władzy i
podporządkowania
uczestników
organizacji
(organizacje przymusowe, organizacje utylitarne,
organizacje normatywne)
2.

Wskaż misję organizacji, a także określ cele
strategiczne, taktyczne i operacyjne, które mogłyby
pomóc w jej urzeczywistnieniu

3.

W ramach zebranych informacji należy określić czy
firma przejawia odpowiedzialność społeczną (CSR)
wobec: grup wewnętrznych, grup zewnętrznych,
środowiska oraz dobrobytu społecznego (odpowiedź
uzasadnij)

4.

Omów otoczenie bliższe i dalsze organizacji i jego
wpływ na funkcjonowanie tej organizacji.

Język angielski
Mgr A. Palczak
Zaliczenie poprawk. na
– pierwszych zajęcia II
semestru

 Należy wybrać firmę do analizy,
która faktycznie istnieje na rynku.
 Następnie krótko zaprezentować
organizację:
jej
nazwę,
cel
działalności (motywy działania,
priorytety, zakres działania itp.)
 Opisz jak wygląda w organizacji
proces zarządzania,
wyszczególniając poszczególne
funkcje zarządzania (planowanie,
organizowanie, motywowanie i
kontrolowanie).
 Czy
sposób
zarządzanie
w
analizowanym
przedsiębiorstwie
pozwala na sprawne i skuteczne
osiąganie celów?

Ochrona własności intelektualnej
Dr A. Kij
Praca do napisania wybrać 1 temat
objętość 5 stron pismo ręczne
Tematy na stronie
www.andrzejkij.pl
hasło !owi4s1
w zakładce materiały ochrona
własności intelektualnej

Język angielski
mgr M. Filec
Praca na temat:
Marketing In social media a
lessing or a curse – ¾ stron
a4
Złożyć w dziekanacie do 7.03
Socjologia procesów
decyzyjnych + Marketing
Dr Edyta Łyszkowska
KONTAKT Z
DZIEKANATEM

