
cyfra słownie

mgr L. Niedobecka Język angielski 4 30 ocena data podpis

mgr L. Niedobecka Język angielski 4 cyfra słownie data podpis

mgr L. Niedobecka
Język angielski 4                                                     

ocena końcowa modułu
30 cyfra słownie data podpis 2

dr S. Mielimąka/mgr I. Zientek Komunikacja, negocjacje, mediacje 30 ocena data podpis

dr S. Mielimąka Komunikacja, negocjacje, mediacje 15 ocena data podpis

dr S. Mielimąka
Komunikacja, negocjacje, mediacje                            

ocena końcowa modułu
15 30 cyfra słownie data podpis 3

dr B. Smorczewska/dr M. Ponicka
Praktyki modelowe 1                                                 

ocena końcowa modułu
30 cyfra słownie data podpis 2

dr F. Grzesiok Zarządzanie finansami w organizacji 1 30 ocena data podpis

dr F. Grzesiok Zarządzanie finansami w organizacji 1 15 ocena data podpis

dr F. Grzesiok
Zarządzanie finansami w organizacji 1                 

ocena końcowa modułu
15 30 cyfra słownie data podpis 2

dr Mare Teichmann Zachowania organizacyjne 15 ocena data podpis

dr Mare Teichmann Zachowania organizacyjne 30 cyfra słownie data podpis

dr Mare Teichmann
Zachowania organizacyjne                                        

ocena końcowa modułu
15 30 cyfra słownie data podpis 4

proszę wpisać nazwisko wykładowcy

Wykład monograficzny_wpisać nazwę 

modułu zgodnie z wyborem                                                                                      

ocena końcowa modułu

30 cyfra słownie data podpis 2

proszę wpisać nazwisko wykładowcy

Wykład monograficzny_wpisać nazwę 

modułu zgodnie z wyborem                        

 ocena końcowa modułu

30 cyfra słownie data podpis 2

proszę wpisać nazwisko wykładowcy

Konwersatorium monograficzne_wpisać 

nazwę modułu zgodnie z wyborem                                            

ocena końcowa modułu

30 cyfra słownie data podpis 3

proszę wpisać nazwisko wykładowcy

Laboratorium specjalizacyjne_wpisać nazwę 

modułu zgodnie z wyborem                                            

ocena końcowa modułu

30 cyfra słownie data podpis 2

proszę wpisać nazwisko wykładowcy

Laboratorium specjalizacyjne_wpisać nazwę 

modułu zgodnie z wyborem                                            

ocena końcowa modułu

30 cyfra słownie data podpis 2

proszę wpisać nazwisko wykładowcy

Pracownia projektowa_wpisać nazwę 

modułu zgodnie z wyborem                                                                         

ocena końcowa modułu

30 cyfra słownie data podpis 3

Wzór wpisów do indeksu                                                                                                                                                                                              

II rok 4 semestr  rok akad. 2016/2017 L

Nazwisko prowadzącego Nazwa przedmiotu

Liczba godzin Zaliczenie Egzamin

ECTS
wykłady ćwiczenia ocena

UWAGA! Każdy student wpisuje informację o odbytych praktykach na stronie 82    ECTS: 7 

data podpis
ocena

data podpis


