Zmiany w ofercie przedmiotów na rok akademicki 2018/2019
Szanowni Studenci!
Prosimy o zwrócenie uwagi na przedmioty związane z Waszym kierunkiem studiów – w szczególności
na przedmioty obowiązkowe. Niektóre z nich zostały podzielone na bloki albo połączone – w związku z tym mogą
mieć zmieniony tytuł, sygnaturę i liczbę ECTS.
Studenci, którzy do tej pory nie zrealizowali wymienionych tu obowiązkowych przedmiotów kierunkowych
dostępnych w ofercie 2017/2018, powinni je zastąpić odpowiednikami z oferty 2018/2019. W przypadku
wątpliwości dotyczących realizacji obowiązkowych przedmiotów kierunkowych albo przedmiotów tworzących
specjalność na Waszym kierunku, prosimy o skontaktowanie się z Opiekunem kierunku.

KIERUNEK ANALIZA DANYCH – BIG DATA
BYŁO – 2017/2018
Sygn.

JEST – 2018/2019
Punkty
ECTS

Nazwa przedmiotu

Sygn.

Nazwa przedmiotu

Punkty
ECTS

Przedmioty związane z kierunkiem – połączone
23796

Scoring kredytowy w SAS Enterprise
Miner

1,5

23722

wielowymiarowa analiza statystyczna z
wykorzystaniem narzędzi SAS

1,5

Scoring kredytowy z wykorzystaniem
23922 analizy wielowymiarowej w SAS
Enterprise Miner

3

UWAGA:
Przedmiot 22616 Zaawansowana analityka biznesowa – siła modeli predykcyjnych zapewne nie
zostanie uruchomiony w semestrze letnim 2018/2019. Studenci, dla których jest to przedmiot
obowiązkowy i którzy chcą terminowo ukończyć studia, powinni go zrealizować w semestrze
zimowym 2018/2019.

KIERUNEK E-BIZNES
BYŁO – 2017/2018
Sygn.

Nazwa przedmiotu

JEST – 2018/2019
Punkty
ECTS

Sygn.

Nazwa przedmiotu

Punkty
ECTS

Przedmiot związany z kierunkiem – zmiana nazwy i liczby ECTS
23532

cloud computing w zarządzaniu

1,5

23969

nowe technologie w zarządzaniu

3

KIERUNEK GLOBALNY BIZNES, FINANSE I ZARZĄDZANIE (GOVERNANCE)
BYŁO – 2017/2018
Sygn.
22351

JEST – 2018/2019

Nazwa przedmiotu
otoczenie międzynarodowego biznesu

Punkty
ECTS

Sygn.

9

22165

Przedmiot kierunkowy – został podzielony na trzy bloki uruchamiane
jako osobne przedmioty. Studenci, którzy go jeszcze nie zrealizowali,
powinni do końca studiów zaliczyć wszystkie trzy przedmioty
wyróżnione niebieskim kolorem.

22137
22164

Nazwa przedmiotu
instytucjonalne uwarunkowania
biznesu międzynarodowego
kulturowe uwarunkowania biznesu
międzynarodowego
technologiczne uwarunkowania
biznesu międzynarodowego

Punkty
ECTS
3
3
3

Przedmiot związany z kierunkiem – zmiana liczby ECTS
23518

zarządzanie gospodarcze: wymiar
globalny i europejski

4,5

23147

zarządzanie gospodarcze: wymiar
globalny i europejski

3

KIERUNEK MENEDŻERSKI
BYŁO – 2017/2018
Sygn.
22454

Nazwa przedmiotu
kreowanie wartości klienta

JEST – 2018/2019
Punkty
ECTS
6

Przedmiot kierunkowy – został podzielony na dwa bloki uruchamiane
jako osobne przedmioty. Studenci, którzy go jeszcze nie zrealizowali,
powinni do końca studiów zaliczyć obydwa przedmioty wyróżnione
niebieskim kolorem.

Sygn.

Nazwa przedmiotu

22554 kreowanie wartości klienta
22163

zarządzanie kapitałem intelektualnym
i innowacjami

Punkty
ECTS
3
3

Przedmioty związane z kierunkiem – zmiana liczby ECTS
23580

planowanie biznesu

1,5

23148 planowanie biznesu

3

23581

prawne uwarunkowania funkcjonowania
administracji publicznej

1,5

23149

prawne uwarunkowania funkcjonowania
administracji publicznej

3

23582

prawne uwarunkowania prowadzenia
własnego biznesu

1,5

23151

prawne uwarunkowania prowadzenia
własnego biznesu

3

