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Część III. Załączniki 

Załącznik nr 1. Zestawienia dotyczące ocenianego kierunku studiów 

Tabela 1. Liczba studentów ocenianego kierunku2 

Poziom studiów 
Rok 
studiów 

Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 

Dane sprzed  
3 lat 

Bieżący rok 
akademicki* 

Dane sprzed 
3 lat 

Bieżący rok 
akademicki* 

I stopnia 

I 0 0 3 4 

II 0 0 0 0 

III** 15 1 5 9 

IV 0 0 0 0 

II stopnia 
I 0 0 3 2 

II** 0 0 5 3 

jednolite studia 
magisterskie 

I 0 0 0 0 

II 0 0 0 0 

III 0 0 0 0 

IV 0 0 0 0 

V 0 0 0 0 

VI 0 0 0 0 

Razem: 15 1 16 18 

* Rekrutacja na studia w Uczelni na rok akademicki 2022/23 trwa do 30 października 2022 roku 
** Dane obejmują także studentów, którzy zrealizowali pełen cykl zajęciowy i są w trakcie pisania 
pracy dyplomowej lub przed obroną. 
 
Tabela 2. Liczba absolwentów ocenianego kierunku w ostatnich trzech latach poprzedzających rok 
przeprowadzenia oceny 

Poziom studiów 
Rok 
ukończenia 

Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 

Liczba 
studentów, 
którzy 
rozpoczęli cykl 
kształcenia 
kończący się  
w danym roku 

Liczba 
absolwentów  
w danym roku  

Liczba 
studentów, 
którzy 
rozpoczęli 
cykl 
kształcenia 
kończący się 
w danym 
roku 

Liczba 
absolwentów 
w danym roku  

I stopnia 
2019/2020 0 2 3 1 

2020/2021 11 2 8 4 

 
 
2 Należy podać liczbę studentów ocenianego kierunku, z podziałem na poziomy, lata i formy studiów (z uwzględnieniem 
tylko tych poziomów i form studiów, które są prowadzone na ocenianym kierunku). 
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2021/2022 0 7 3 1 

II stopnia 

2019/2020 0 0 7 4 

2020/2021 0 0 6 2 

2021/2022 0 0 2 2 

jednolite studia 
magisterskie 

2019/2020 0 0 0 0 

2020/2021 0 0 0 0 

2021/2022 0 0 0 0 

Razem: 11 11 29 14 

 
Tabela 3. Wskaźniki dotyczące programu studiów na ocenianym kierunku studiów, poziomie i profilu 
określone w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. 
w sprawie studiów (Dz. U. poz. 1861 z późn. zm.).3 
 
Studia I stopnia stacjonarne 
 

Nazwa wskaźnika Liczba punktów 
ECTS/Liczba godzin 

Liczba semestrów i punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów na 
ocenianym kierunku na danym poziomie 6/204 

Łączna liczba godzin zajęć z bezpośrednim udziałem nauczycieli 
akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia i studentów4 1778 

Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć 
prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich lub 
innych osób prowadzących zajęcia 

180 

Łączna liczba punktów ECTS przyporządkowana zajęciom kształtującym 
umiejętności praktyczne 123 

Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć 
z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk społecznych - w przypadku 
kierunków studiów przyporządkowanych do dyscyplin w ramach dziedzin 
innych niż odpowiednio nauki humanistyczne lub nauki społeczne 

2 

Łączna liczba punktów ECTS przyporządkowana zajęciom do wyboru 48 

Łączna liczba punktów ECTS przyporządkowana praktykom zawodowym  24 

Wymiar praktyk zawodowych5 6 miesięcy / 1.040 
godzin 

W przypadku stacjonarnych studiów pierwszego stopnia i jednolitych 
studiów magisterskich liczba godzin zajęć z wychowania fizycznego. 90 

W przypadku prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość: 

 
 
3 Tabelę należy wypełnić odrębnie dla każdego z poziomów studiów i każdej z form studiów podlegających ocenie. 
4 Proszę podać łączną liczbę godzin zajęć z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących 
zajęcia i studentów bez liczby godzin praktyk zawodowych (jeżeli program studiów przewiduje praktyki). 
5 Proszę podać wymiar praktyk w miesiącach oraz w godzinach dydaktycznych. 
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1. Łączna liczba godzin zajęćokreślona w programie studiów na studiach 
stacjonarnych/ Łączna liczba godzin zajęć na studiach stacjonarnych 
prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na 
odległość. 
2. Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów na studiach 
niestacjonarnych/ Łączna liczba godzin zajęć na studiach 
niestacjonarnych prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik 
kształcenia na odległość. 

1./ 0 
 
 

2./ 0 

 
Studia I stopnia niestacjonarne 
 

Nazwa wskaźnika Liczba punktów 
ECTS/Liczba godzin 

Liczba semestrów i punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów na 
ocenianym kierunku na danym poziomie 6/204 

Łączna liczba godzin zajęć z bezpośrednim udziałem nauczycieli 
akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia i studentów6 1088 

Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć 
prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich lub 
innych osób prowadzących zajęcia 

180 

Łączna liczba punktów ECTS przyporządkowana zajęciom kształtującym 
umiejętności praktyczne 123 

Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć 
z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk społecznych - w przypadku 
kierunków studiów przyporządkowanych do dyscyplin w ramach dziedzin 
innych niż odpowiednio nauki humanistyczne lub nauki społeczne 

2 

Łączna liczba punktów ECTS przyporządkowana zajęciom do wyboru 48 

Łączna liczba punktów ECTS przyporządkowana praktykom zawodowym  24 

Wymiar praktyk zawodowych7 6 miesięcy / 1.040 
godzin 

W przypadku stacjonarnych studiów pierwszego stopnia i jednolitych 
studiów magisterskich liczba godzin zajęć z wychowania fizycznego. 90 

W przypadku prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość: 

1. Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów na studiach 
stacjonarnych/ Łączna liczba godzin zajęć na studiach stacjonarnych 
prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na 
odległość. 
2. Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów na studiach 
niestacjonarnych/ Łączna liczba godzin zajęć na studiach 
niestacjonarnych prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik 
kształcenia na odległość. 

1./ 0 
 
 

2./ 0 

 
 

 
6 Proszę podać łączną liczbę godzin zajęć z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących 
zajęcia i studentów bez liczby godzin praktyk zawodowych (jeżeli program studiów przewiduje praktyki). 
7 Proszę podać wymiar praktyk w miesiącach oraz w godzinach dydaktycznych. 
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Studia drugiego stopnia stacjonarne 

Nazwa wskaźnika Liczba punktów 
ECTS/Liczba godzin 

Liczba semestrów i punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów na 
ocenianym kierunku na danym poziomie 4/132 

Łączna liczba godzin zajęć z bezpośrednim udziałem nauczycieli 
akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia i studentów8 900 

Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć 
prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich lub 
innych osób prowadzących zajęcia 

120 

Łączna liczba punktów ECTS przyporządkowana zajęciom kształtującym 
umiejętności praktyczne 79 

Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć 
z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk społecznych - w przypadku 
kierunków studiów przyporządkowanych do dyscyplin w ramach dziedzin 
innych niż odpowiednio nauki humanistyczne lub nauki społeczne 

6 

Łączna liczba punktów ECTS przyporządkowana zajęciom do wyboru 40 

Łączna liczba punktów ECTS przyporządkowana praktykom zawodowym  12 
Wymiar praktyk zawodowych9 3 miesiące / 520 godzin 
W przypadku stacjonarnych studiów pierwszego stopnia i jednolitych 
studiów magisterskich liczba godzin zajęć z wychowania fizycznego. Nie dotyczy 

W przypadku prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość: 

1. Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów na studiach 
stacjonarnych/ Łączna liczba godzin zajęć na studiach stacjonarnych 
prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na 
odległość. 
2. Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów na studiach 
niestacjonarnych/ Łączna liczba godzin zajęć na studiach 
niestacjonarnych prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik 
kształcenia na odległość. 

1./ 0 
 
 

2./ 0 

 
Studia drugiego stopnia niestacjonarne 

Nazwa wskaźnika Liczba punktów 
ECTS/Liczba godzin 

Liczba semestrów i punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów na 
ocenianym kierunku na danym poziomie 4/132 

Łączna liczba godzin zajęć z bezpośrednim udziałem nauczycieli 
akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia i studentów10 580 

Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć 120 

 
 
8 Proszę podać łączną liczbę godzin zajęć z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących 
zajęcia i studentów bez liczby godzin praktyk zawodowych (jeżeli program studiów przewiduje praktyki). 
9 Proszę podać wymiar praktyk w miesiącach oraz w godzinach dydaktycznych. 
10 Proszę podać łączną liczbę godzin zajęć z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich lub innych osób 
prowadzących zajęcia i studentów bez liczby godzin praktyk zawodowych (jeżeli program studiów przewiduje praktyki). 



Profil praktyczny | Ocena programowa | Raport samooceny | pka.edu.pl 39 

 

prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich lub 
innych osób prowadzących zajęcia 
Łączna liczba punktów ECTS przyporządkowana zajęciom kształtującym 
umiejętności praktyczne 79 

Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć 
z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk społecznych - w przypadku 
kierunków studiów przyporządkowanych do dyscyplin w ramach dziedzin 
innych niż odpowiednio nauki humanistyczne lub nauki społeczne 

6 

Łączna liczba punktów ECTS przyporządkowana zajęciom do wyboru 40 

Łączna liczba punktów ECTS przyporządkowana praktykom zawodowym  12 
Wymiar praktyk zawodowych11 3 miesiące / 520 godzin 
W przypadku stacjonarnych studiów pierwszego stopnia i jednolitych 
studiów magisterskich liczba godzin zajęć z wychowania fizycznego. Nie dotyczy 

W przypadku prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość: 

1. Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów na studiach 
stacjonarnych/ Łączna liczba godzin zajęć na studiach stacjonarnych 
prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na 
odległość. 
2. Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów na studiach 
niestacjonarnych/ Łączna liczba godzin zajęć na studiach 
niestacjonarnych prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik 
kształcenia na odległość. 

1./ 0 
 
 

2./ 0 

 
Tabela 4. Zajęcia lub grupy zajęć kształtujących umiejętności praktyczne12 
 
Studia pierwszego stopnia 

Nazwa zajęć Formy zajęć 
łączna liczba godzin zajęć 

(stacjonarne/niestacjonarne) 

Liczba 
punktów 

ECTS 
Warsztaty  ćwiczenia/warsztaty 30/20 2 
Obsługa komputera ćwiczenia/warsztaty 90/60 6 
Ekonomia (ćw) ćwiczenia  30/20 4 
Marketing (ćw) ćwiczenia/warsztaty 30/20 4 
Komunikacja interpersonalna 
(ćw) ćwiczenia/warsztaty 30/20 2 
Podstawy zarządzania (ćw) ćwiczenia  30/20 3 
Negocjacje ćwiczenia/warsztaty 30/20 3 
Prawoznawstwo (ćw) ćwiczenia  30/20 3 
Badania rynku (ćw) ćwiczenia/warsztaty 30/20 3 
Media (ćw) ćwiczenia/warsztaty 30/20 3 
Obsługa klienta ćwiczenia/warsztaty 30/20 3 
Projektowanie ćwiczenia/warsztaty 30/20 2 

 
 
11 Proszę podać wymiar praktyk w miesiącach oraz w godzinach dydaktycznych. 
12 Tabelę należy wypełnić odrębnie dla każdego z poziomów studiów i każdej z form studiów podlegających ocenie. 
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Socjologia (ćw) ćwiczenia/warsztaty 30/20 3 
Narzędzia ilościowe (ćw) ćwiczenia/warsztaty 30/20 3 
Finanse i rachunkowość (ćw) ćwiczenia/warsztaty 30/20 3 
Produkcja promocyjna ćwiczenia/warsztaty 30/20 2 
Realizacja medialna ćwiczenia/warsztaty 30/20 2 
Zajęcia specjalizacyjne  ćwiczenia/warsztaty 240/160 48 
Praktyki praktyki 960/960 24 
 RAZEM: 1770/1500 123 

 
Studia drugiego stopnia 
 

Nazwa zajęć Formy zajęć 
łączna liczba godzin zajęć 

(stacjonarne/niestacjonarne) 

Liczba 
punktów 

ECTS 
Marketing ćwiczenia/warsztaty 30/20 4 
Prawoznawstwo ćwiczenia 30/20 3 
Zarządzanie ćwiczenia 30/20 4 
Zajęcia specjalizacyjne  ćwiczenia/warsztaty 300/200 40 
Seminarium (sem. III i IV) ćwiczenia 60/40 16 
Praktyki praktyki 480/480 12 
 RAZEM: 930/780 79 

 
Tabela 5. Zajęcia lub grupy zajęć służące zdobywaniu przez studentów kompetencji inżynierskich / 
Zajęcia lub grupy zajęć przygotowujące studentów do wykonywania zawodu nauczyciela13 

NIE DOTYCZY 

 

Załącznik nr 2. Wykaz materiałów uzupełniających 

Cz. I. Dokumenty, które należy dołączyć do raportu samooceny (wyłącznie w formie elektronicznej) 

1. Program studiów dla kierunku studiów, profilu i poziomu opisany zgodnie z art. 67 ust. 1 ustawy 
z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668 z późn. zm.) oraz 
§ 3-4 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie 
studiów (Dz. U. poz. 1861 z późn. zm.) – dokumentacja programowa załączona w odrębnym pliku. 

 
2. Obsadę zajęć na kierunku, poziomie i profilu w roku akademickim, w którym przeprowadzana jest 

ocena – zajęcia w roku akademickim 2022/2023 rozpoczynają się w Uczelni w dniu 29 
października 2022 roku, obsada zajęć zostanie dostarczona w odrębnym pliku do dnia 28 
października 2022 roku. 

 
3. Harmonogram zajęć na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych, obowiązujący w semestrze 

roku akademickiego, w którym przeprowadzana jest ocena, dla każdego z poziomów studiów - 

 
 
13 Tabelę należy wypełnić odrębnie dla każdego z poziomów studiów i każdej z form studiów podlegających ocenie, 
w przypadku, gdy absolwenci ocenianego kierunku uzyskują tytuł zawodowy inżyniera/magistra inżyniera lub w przypadku 
studiów uwzględniających przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela. 
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zajęcia w roku akademickim 2022/2023 rozpoczynają się w Uczelni w dniu 29 października 2022 
roku, harmonogram zajęć zostanie dostarczony w odrębnym pliku do dnia 28 października 2022 
roku. 

 
4. Charakterystykę nauczycieli akademickich oraz innych osób prowadzących zajęcia lub grupy zajęć 

wykazane w tabeli 4 oraz opiekunów prac dyplomowych w Uczelni - zajęcia w roku akademickim 
2022/2023 rozpoczynają się w Uczelni w dniu 29 października 2022 roku, charakterystyka zostanie 
dostarczona w odrębnym pliku do dnia 28 października 2022 roku. 

 
5. Charakterystyka wyposażenia sal wykładowych, pracowni, laboratoriów i innych obiektów, 

w których odbywają się zajęcia związane z kształceniem na ocenianym kierunku, a także 
informacja o bibliotece i dostępnych zasobach bibliotecznych i informacyjnych – charakterystyka 
wyposażenia załączona w odrębnym pliku 

 
6. Wykaz tematów prac dyplomowych uporządkowany według lat, z podziałem na poziomy oraz 

formy studiów; wykaz można przygotować według przykładowego wzoru: 
 
Studia stacjonarne pierwszego stopnia 

data 
ukończenia imię nazwisko 

nr 
indeksu 

nr 
dyplomu tytuł 

oceny 
pracy 

ocena 
egzaminu 

ocena 
koncowa promotor recenzent 

17.11.2019 Patrycja Janczak 3614 1650 Wykorzystanie tła muzycznego w reklamach telewizyjnych produktów marki Sony 5 4 5 
dr hab. Adam 
Grzegorczyk 

dr hab. Wiesław 
Harasim 

24.11.2019 Oktawia Sawa 3617 1651 Wykorzystanie reklamy kontrowersyjnej w działalności marek odzieżowych w Polsce 4,5 4,5 5 
dr hab. Adam 
Grzegorczyk 

dr hab. Wiesław 
Harasim 

10.10.2020 Katarzyna Gutkowska 3618 1655 
Wykorzystanie wybranych instrumentów promocji instytucji kultury na podstawie Teatru 
Dramatycznego miasta stołecznego Warszawy 4 4 5 

dr hab. Adam 
Grzegorczyk 

dr Janusz 
Grobicki 

01.06.2021 Simpson Shreshta 3642 1662 The Use of Public Relations instruments on the Example of Apple Inc 5 5 5 
dr hab. Adam 
Grzegorczyk 

dr Janusz 
Grobicki 

03.10.2021 Paris Adhikari 3643 1664 Impacts od corporate social responsibility in the case study of Adidas 3 3 4 
dr hab. Adam 
Grzegorczyk 

dr Janusz 
Grobicki 

05.12.2021 Santosh Lamichhane 3662 1666 Women employees right execution on the example of Google Cirp. 3 3 4 
dr hab. Adam 
Grzegorczyk 

dr Janusz 
Grobicki 

28.12.2021 Ramesh Dhakal 3652 1668 Sales promotion tools and techniques practiced by Cineworld Cinemas 3,5 3 4 
dr hab. Adam 
Grzegorczyk 

dr Janusz 
Grobicki 

28.12.2021 Dilip Thapa 3647 1667 The effectiveness of Humar Relations Instruments on the Example of Green Cafe Nero Company 3,5 4,5 4 
dr hab. Adam 
Grzegorczyk 

dr Janusz 
Grobicki 

09.01.2022 Barsha 
Jabegu 
Limbu 3659 1669 The use of social media markeing on the example of Coca Cola Company 3,5 4,5 4 

dr hab. Adam 
Grzegorczyk 

dr Janusz 
Grobicki 

09.01.2022 Sushmita Raut 3661 1671 Effective management style for modern workplace: Case study of McDonalds 3 3,5 4 
dr hab. Adam 
Grzegorczyk 

dr Janusz 
Grobicki 

23.01.2022 Arpan Gautam 3651 1670 Structural management control in startup on the example of Gyuankunj Student Hostel 3 5 4 
dr hab. Adam 
Grzegorczyk 

dr Janusz 
Grobicki 

 
Studia niestacjonarne pierwszego stopnia 
 

data 
ukończenia imię nazwisko 

nr 
indeksu 

nr 
dyplomu tytuł 

oceny 
pracy 

ocena 
egzaminu 

ocena 
koncowa promotor recenzent 

29.06.2020 Marek Kaczmar 1829 1654 Rola narzędzi promocyjnych w budowaniu lojalności wobec marki na przykładzie McDonalds 3 3 3 
dr hab. Adam 
Grzegorczyk 

dr Janusz 
Grobicki 

27.03.2021 Wanessa Dadsi 3635 1657 
Wykorzystywane technik perswazyjnych w wybranych reklamach graficznych na rynku 
kosmetycznym 4 3,5 4 

dr hab. Adam 
Grzegorczyk 

dr Janusz 
Grobicki 

27.03.2021 Maciej Krzymień 2120 1656 
Wykorzystanie instrumentów promocji w marketingu produktów sportowych na przykładzie 
firmy Decathlon 5 4,5 4 

dr hab. Adam 
Grzegorczyk 

dr Janusz 
Grobicki 

27.03.2021 Stefan Szlicht 2351 1658 
Wykorzystanie instrumentów promocji na rynku B2B na przykładzie firmy Alessandro 
International 5 4 4 

dr hab. Adam 
Grzegorczyk 

dr Janusz 
Grobicki 

27.03.2021 Małgorzata Śmiech 2146 1659 
Wykorzystanie kampanii społecznych dotyczących bezpieczeństwa na przykładzie PKP 
Polskie Linie Kolejowe S.A. 4,5 5 4 

dr hab. Adam 
Grzegorczyk 

dr Janusz 
Grobicki 

21.11.2021 Magdalena Zastawna 2021 1672 Kształtowanie wizerunku marki miasta Warszawa na rynkach zagranicznych 4 3 3 
dr hab. Adam 
Grzegorczyk 

dr Janusz 
Grobicki 

 
Studia niestacjonarne drugiego stopnia 
 

data 
ukończenia imię nazwisko 

nr 
indeksu 

oceny 
pracy tytuł 

oceny 
pracy 

ocena 
egzaminu 

ocena 
koncowa promotor recenzent 

17.11.2019 Marta 
Post-
Akutowicz 3636 1647 Innowacje w zakresie organizacji wydarzeń promocyjnych i ich przyczyny 4 4 4 

dr hab. Adam 
Grzegorczyk 

dr Janusz 
Grobicki 

17.11.2019 Natalia Protasiuk 3475 1649 Marketing doświadczeń jako forma komunikacji marketingowej 3,5 4,5 4 
dr hab. Adam 
Grzegorczyk 

dr Janusz 
Grobicki 
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17.11.2019 Magorzata Kaczmarczyk 3526 1648 Marketing szeptany jako forma komunikacji marketingowej 5 4,5 5 
dr hab. Adam 
Grzegorczyk 

dr Janusz 
Grobicki 

29.06.2020 Krystian Pilawa 3640 1653 Współczesne formy wykorzystania osób znanych w reklamie 4 4 4 
dr hab. Adam 
Grzegorczyk 

dr Janusz 
Grobicki 

27.03.2021 Katarzyna Mierzwińska 3637 1660 
Innowacyjne formy komunikacji marketingowej w przestrzeni mediów 
społecznościowych 4,5 4 5 

dr hab. Adam 
Grzegorczyk 

dr Janusz 
Grobicki 

27.03.2021 Damian Marciniak 3582 1661 Wykorzystanie informacji jako źródła innowacji w komunikacji rynkowej 3,5 3 3 
dr hab. Adam 
Grzegorczyk 

dr Janusz 
Grobicki 

03.10.2021 Claudia Antoszewski 3646 1665 Proces organizacji wydarzeń artystycznych 5 5 5 
dr hab. Adam 
Grzegorczyk 

dr Janusz 
Grobicki 

03.10.2021 Izabela Dąbrowska 3603 1663 Proces kreowania satysfakcji pracowników 4 4,5 4 
dr hab. Adam 
Grzegorczyk 

dr Janusz 
Grobicki 

 
7. Akceptowalnymi formatami są: .doc, .docx, .gif, .png, .jpg (jpeg), .odt, .ods, .pdf, .rtf, .ppt, .pptx, 

.odp, .txt, .xls, .xlsx, .xml.  
8. Nazwy plików nie mogą być dłuższe niż 15 znaków i nie mogą zawierać następujących znaków: ~ 

"# % & *: < >? / \ { | }&%# (spacje wiodące i końcowe w nazwach plików lub folderów również nie 
są dozwolone). 

9. Pliki lub foldery nie mogą być skompresowane. 
 
 
 
 
 

 


