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POLITECHNIKA WARSZAWSKA 

WYDZIAŁ ADMINISTRACJI I NAUK SPOŁECZNYCH 

 

 

Zarządzenie nr 3/2022 

Dziekana Wydziału Administracji i Nauk Społecznych 

z dnia 4 lutego 2022 r.  

w sprawie określenia zasad wyboru przedmiotów obieralnych   

w semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022 

 

 

 

Na podstawie § 10 ust. 6 Regulaminu studiów w Politechnice Warszawskiej  zarządza się, co 

następuje: 

 

 

§ 1 

 

Ustala się następujące zasady wyboru przedmiotów obieralnych określonych w planach 

studiów stacjonarnych i niestacjonarnych: 

1. Student ma możliwość wyboru przedmiotu obieralnego z odpowiedniego dla roku 

i semestru studiów zestawu przedmiotów obieralnych stanowiącego załącznik do 

niniejszego zarządzenia w ramach określonego dla przedmiotu limitu miejsc.  

2. Studenci zapisują się na przedmioty obieralne przez system USOS PW (wybór 

elektroniczny). 

3. Wybór przedmiotu obieralnego odbywa się w terminach określonych przez Dziekana 

Wydziału Administracji i Nauk Społecznych. 

4. Student zobowiązany jest dokonać wyboru elektronicznego z zachowaniem wymogów 

dotyczących realizacji wybranych zajęć w języku obcym. 

5. Dla studentów, którzy nie wezmą udziału w wyborze elektronicznym, wskazanie 

przedmiotów obieralnych jest realizowane przez Prodziekana ds. nauczania. 

 

 

§2 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

DZIEKAN 

 

 

dr hab. Anna Zalcewicz, prof. uczelni 

 

 



Załącznik do zarządzenia nr 3 /2022 

 Wydziału Administracji i Nauk Społecznych z dnia 4 lutego 2022 r. w sprawie określenia zasad 

wyboru przedmiotów obieralnych w semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022 

 
 

 

Wykaz przedmiotów obieralnych dla studentów stacjonarnych i niestacjonarnych 

pierwszego i drugiego stopnia  

w semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022 

 

 
Studia stacjonarne I stopnia 

 

rok II, semestr 4 

 

Przedmioty obieralne prawne: 

 

L.p. Nazwa przedmiotu 

1. Podatki i opłaty samorządowe – aspekty prawne 

2. Jednolity rynek cyfrowy UE 

3. Wprowadzenie do prawa nowych technologii 

4. Elektroniczny obrót prawny 

5. Zbiorowe stosunki pracy 

6. Odpowiedzialność w administracji publicznej 

 

 

rok III, semestr 6 

  

Przedmioty obieralne techniczne i matematyczne: 

 

L.p. Nazwa przedmiotu 

1. System zarządzania projektami  

2. 
Podstawy interoperacyjności sieci i usług informatycznych 

administracji publicznej 

3. Podstawy technik satelitarnych dla administracji publicznej 

4. Podstawy bezpieczeństwa ruchu drogowego 

5. Sztuczna inteligencja. Wybrane pojęcia i metody 

 

 

Przedmioty obieralne prawne: 

 

L.p. Nazwa przedmiotu 

1. Istota i treść praw i wolności człowieka 

2. Pisma procesowe w sprawach administracyjnych 

3. Wstęp do bezpieczeństwa energetycznego 

4. Wstęp do prawa migracyjnego 

5. Informatyka prawa 

 

 

 

 



Przedmioty obieralne socjologiczne: 

 

L.p. Nazwa przedmiotu 

1. Komunikacja w społeczności lokalnej 

2. Zwierzęta w prawie i społeczeństwie 

3. Oblicza zróżnicowań i nierówności społecznych 

4. Społeczności regionalne i mniejszości narodowe w Polsce 

5. Elementy socjologii kultury 

6. Kreatywne rozwiązywanie problemów 

 

 

Studia stacjonarne II stopnia 

 

rok I, semestr 2 

 

Przedmioty obieralne prawne: 

 

L.p. Nazwa przedmiotu 

1. Kamienie milowe orzecznictwa TSUE 

2. 
Cyberprzestępczość i cyberbezpieczeństwo - perspektywa 

prawna 

3. 
Digital transformation of Public Administration - legal 

framework and ethical issues (ang.) 

 

Przedmioty obieralne ekonomiczne: 

 

L.p. Nazwa przedmiotu 

1. Ekonomia behawioralna 

2. Biznes międzynarodowy 

3. Społeczna odpowiedzialność korporacji 

 

Przedmioty obieralne socjologiczne: 

 

L.p. Nazwa przedmiotu 

1. Team building (ang.) 

2. Zarządzanie projektami  

3. Public relations w administracji i sektorze prywatnym  

 

rok II, semestr 4 

 

Przedmioty obieralne ekonomiczne: 

 

L.p. Nazwa przedmiotu 

1. Economic and Management (ang.) 

2. Podejmowanie działalności gospodarczej 

 
 

 

 

 



Studia niestacjonarne I stopnia 

 

rok II, semestr 4 

 

Przedmioty obieralne prawne: 

 

L.p. Nazwa przedmiotu 

1. Elektroniczny obrót prawny 

2. Informatyka prawa 

 

rok III, semestr 6 

 

Przedmioty obieralne techniczne i matematyczne: 

 

L.p. Nazwa przedmiotu 

1. 
Podstawy interoperacyjności sieci i usług informatycznych 

administracji publicznej 

2. Sztuczna inteligencja. Wybrane pojęcia i metody 

 
Przedmioty obieralne prawne: 

 

L.p. Nazwa przedmiotu 

1. Zbiorowe stosunki pracy 

2. Sądowe i pozasądowe spory ze stosunku pracy 

 

Przedmioty obieralne socjologiczne: 

 

L.p. Nazwa przedmiotu 

1. Oblicza zróżnicowań i nierówności społecznych 

2. Kierowanie zespołem pracowniczym 

 
 

Studia niestacjonarne II stopnia 

 

rok I, semestr 2 

 

Przedmioty obieralne prawne: 

 

L.p. Nazwa przedmiotu 

1. Podstawowe zasady prawa pracy i ich zastosowanie w praktyce 

2. Związki zawodowe i ich podstawowe uprawnienia 

 

Przedmioty obieralne ekonomiczne: 

 

L.p. Nazwa przedmiotu 

1. Marketing międzynarodowy 

2. Zarządzanie organizacją w warunkach zmienności otoczenia 

 

 

 



Przedmioty obieralne socjologiczne: 

 

L.p. Nazwa przedmiotu 

1. 
Public Relations Strategies for Public Administration and Private 

Sector (ang.) 

2. Social Communication (ang.) 

 

rok II, semestr 4 

 

Przedmioty obieralne ekonomiczne: 

 

L.p. Nazwa przedmiotu 

1. Wybrane polityki gospodarcze UE 

2. Wyzwania ekonomii współczesnej 

 

 


