TERMINARZ SESJI POPRAWKOWEJ 2022/2023 (01.09-15.09)

ZARZĄDZANIE W TURYSTYCE I SPORCIE

Semestr 2
Przedmiot

Punkty Forma
ECTS weryfikacji

Business English

2 egzamin

Zarządzanie
procesami
biznesowymi

3 egzamin

Zarzadzanie
strategiczne

3 egzamin

Zarządzanie
finansami

3 egzamin

Warsztaty
menedżerskie II

3 zaliczenie

Metodologia badań
cz. 1

2 zaliczenie

forma zajęć

studia niestacjonarne
3.09.2022 godz. 9.0010.30
lektorat +
Online MS Teams –
O
egzamin
warunki i forma do
wcześniejszego
ustalenia z lektorem
10.09.2022 godz. 10.00
test egzaminacyjny online
5.09.2022 godz. 11.00 test egzaminacyjny online oraz wgranie projektu
O konwersatorium
oraz wgranie projektu
egzaminacyjnego na platformę pegaz egzaminy
egzaminacyjnego na
platformę pegaz egzaminy
przesłanie prac
zaliczeniowych 1przesłanie prac zaliczeniowych 1-2.09.22r.
wykład +
2.09.22r.
O
3 września, godz.
ćwiczenia
egzamin 2 września, godz. 10:00 platforma PEGAZ
10:00, platforma
PEGAZ
12.09.2022 - online MS
Teams kontakt godzina
14.00, proszę o kontakt
wykład +
12.09.2022 - online MS Teams kontakt godzina 14.00, proszę o kontakt mailowy 7 dni
O
mailowy 7 dni
wcześniej. Warunki zaliczenia takie same jak w 1wszym terminie
ćwiczenia
wcześniej. Warunki
zaliczenia takie same
jak w 1wszym terminie
przesłanie praz
zaliczeniowych do 12.09.22r.
przesłanie prac zaliczeniowych do 1-2.09.22r.
Warsztaty
O konwersatorium
menedżerskie 2 –
Warsztaty menedżerskie 2 – terminy do ustalenia przez prowadzących moduły
terminy do ustalenia
przez prowadzących
moduły
O konwersatorium

studia stacjonarne

7.09. 9:00 (stacjonarnie, test)

9.09. 9:00 (online, test)

12.09.2022 konspekt pracy wraz z treścią podrozdziału 1.1 przesłany na platformę
PEGAZ
Seminarium
magisterskie

-

zaliczenie

O seminarium

Dr Nessel: 15 września
Prof. Marek Zawartka Przesłanie na MS teams ustalonej części pracy 15.09.2022
J.Gancarczyk, przesłanie ustalonej części pracy do 10.09.2022

Zarządzanie
kryzysowe w
turystyce i w
sporcie
Zarządzanie
eventami
Design Thinking
International
marketing in leisure
industry
ZARZĄDZANIE W
SPORCIE
Przedmiot
Polityka sportowa

12.09.2022 konspekt
pracy wraz z treścią
podrozdziału 1.1
przesłany na platformę
PEGAZ
Prof. Marek Zawartka
Przesłanie na MS teams
ustalonej części pracy
15.09.2022

2 zaliczenie

O konwersatorium 02.09.2022

02.09.2022

3 zaliczenie

F konwersatorium

3 zaliczenie

F konwersatorium Oddanie teczki projektów do 2.09

Wszystkie osoby
zaliczyły przedmiot
Oddanie teczki
projektów do 2.09

4 zaliczenie

F

Punkty Forma
ECTS weryfikacji
3 egzamin

E-sport

3 zaliczenie

Wartość biznesu
sportowego

3 zaliczenie

konw. (elearning)

9 września, 13:00, s.0.304

forma zajęć
O konwersatorium

Nieuruchomione

studia stacjonarne
7.09. 9:00 (stacjonarnie, test)

studia niestacjonarne

9.09. 9:00 (online, test)

12.09.2022 - online MS
Teams kontakt godzina
14.00, proszę o kontakt
konw. (e12.09.2022 - online MS Teams kontakt godzina 14.00, proszę o kontakt mailowy 7 dni
F
mailowy 7 dni
learning)
wcześniej. Warunki zaliczenia takie same jak w 1wszym terminie
wcześniej. Warunki
zaliczenia takie same
jak w 1wszym terminie
12.09.2022 - online MS
Teams kontakt godzina
14.00, proszę o kontakt
12.09.2022 - online MS Teams kontakt godzina 14.00, proszę o kontakt mailowy 7 dni
F konwersatorium
mailowy 7 dni
wcześniej. Warunki zaliczenia takie same jak w 1wszym terminie
wcześniej. Warunki
zaliczenia takie same
jak w 1wszym terminie

TERMINARZ SESJI POPRAWKOWEJ 2022/2023 (01.09-15.09)
Bezpieczeństwo
imprez sportowych

3 zaliczenie

F konwersatorium Przesłanie projektów i prezentacji 1.09.2022

PR w sporcie

3 zaliczenie

F konwersatorium przesłanie prac zaliczeniowych 1-2.09.22r.

Przesłanie projektów i
prezentacji 1.09.2022
przesłanie prac
zaliczeniowych 12.09.22r.

ZARZĄDZANIE W
TURYSTYCE
Przedmiot

Punkty Forma
ECTS weryfikacji
3 egzamin

studia stacjonarne
O konwersatorium 7.09. 9:00 (stacjonarnie, test)

3 zaliczenie

F

Turystyka
międzynarodowa

3 zaliczenie

F

Bezpieczeństwo
imprez
turystycznych

3 zaliczenie

Rynek biur podróży

3 zaliczenie

Polityka turystyczna
Zarządzanie
hotelem

forma zajęć

studia niestacjonarne
9.09. 9:00 (online, test)

konwersatorium 5.09.2022 godz. 10.00 kolokwium stacjonarne
konwersatorium przesłanie prezentacji zaliczeniowej do 1-2.09.22r.

F
konwersatorium Przesłanie projektów i prezentacji 1.09.2022
F

konwersatorium przesłanie prezentacji zaliczeniowej mailowo do dnia 6.09.

przedmiot
nieuruchomiony
przesłanie prezentacji
zaliczeniowej do 12.09.22r.
Przesłanie projektów i
prezentacji 1.09.2022
Wszystkie osoby
zaliczyły przedmiot

Semestr 4
Przedmiot
Seminarium
magisterskie
Komunikacja
interkulturowa
Społeczna
odpowiedzialność w
biznesie

Punkty Forma
ECTS weryfikacji
15 zaliczenie

forma zajęć

studia stacjonarne

seminarium

5.09.2022 kompletna wersja pracy magisterskiej przesłana mailowo do promotora

O

3 egzamin

O

3 egzamin

O

konwersatorium 9 września 10.00-10.15

studia niestacjonarne
5.09.2022 kompletna
wersja pracy
magisterskiej przesłana
mailowo do promotora
10 września 10.0010.15

wykład

Prawo handlowe

3 zaliczenie

F

Zarządzanie
kompetencjami

3 zaliczenie

F

02.09.2022; (e-learning)

Przedmiot
Nieuruchomiony
02.09.2022; (e-learning)

e-learning

online Platforma Pegaz

online Platforma Pegaz

forma zajęć

studia stacjonarne

studia niestacjonarne
Przesłanie projektów i
prezentacji 1.09.2022
przesłanie prac
zaliczeniowych do 12.09.22r.
Przesłanie prac
zaliczeniowych do
11.09.22

konwersatorium

ZARZĄDZANIE W
SPORCIE
Przedmiot

Punkty Forma
ECTS weryfikacji

Współczesne
systemy sportu

3 zaliczenie

F

Media a sport

3 zaliczenie

F

konwersatorium Przesłanie projektów i prezentacji 1.09.2022
konwersatorium Przesłanie prac zaliczeniowych do 1-2.09.22r.

Organizacja imprez
sportowych

3 zaliczenie

F
konwersatorium Przesłanie prac zaliczeniowych do 10.09.22

ZARZĄDZANIE W
TURYSTYCE
Przedmiot
Partnerstwo i
przywództwo w
regionie
turystycznym

Punkty Forma
ECTS weryfikacji

forma zajęć

studia stacjonarne
02.09.2022; g.14.30-16.00

3 zaliczenie

F konwersatorium
online Platforma Pegaz

Creative Tourism

4 zaliczenie

F konwersatorium wszyscy mają zaliczenie

Media
społecznościowe w
turystyce

3 zaliczenie

F konwersatorium zesłanie zadania do 06.09.2022 (online, MS Teams)

Nowe trendy w
turystyce

3 zaliczenie

F konwersatorium Oddanie teczki projektów do 2.09

O - obowiązkowy
F - fakultatywny

studia niestacjonarne
Przedmiot
nieuruchomiony
Przedmiot
nieuruchomiony

Przesłanie zadania do
06.09.2022 (online, MS
Teams)
Oddanie teczki
projektów do 2.09

