
Wykłady i spotkania
10  listopada  gościliśmy  na  wydziale
Ambasadora  Republiki  Francuskiej  Pierre’a
Menat. Jego wykład „Francja, Polska, Europa”
spotkał  się  z  dużym zainteresowaniem.  Aula
im.  prof.  Adama  Synowieckiego  była  pełna.
Wśród słuchaczy byli m.in. Konsul Generalny
Niemiec  Pani  Ute  Minke-Koenig,  Konsul
Honorowy  Republiki  Francuskiej  Jacek
Tarnowski, JM Rektor Politechniki Gdańskiej
profesor  Janusz  Rachoń,  prezes  Zarządu  EC
Wybrzeże  Waldemar  Dunajewski,  prorektor
Politechniki  Gdańskiej  profesor  Wojciech
Sadowski.   Wykład był  tłumaczony na żywo
przez dr Magdalenę Popowską z WZiE. 

22  listopada  wykład  na  temat  „Rozwój
przedsiębiorczości  w  Polsce”  wygłosiła  dr
Henryka  Bochniarz  prezydent  Polskiej
Konfederacji  Pracodawców  Prywatnych
Lewiatan, była minister przemysłu i handlu. I
tym razem w naszej największej auli zabrakło
miejsc  dla  wszystkich  chętnych.  Głównym
przesłaniem  wykładu  była  promocja
aktywnych,  przedsiębiorczych  postaw
studentów i  absolwentów wyższych  uczelni.
Wśród  gości  obecnych  na  wykładzie
zauważyliśmy  m.in.  prezesa  Zarządu  Intel
Polska Leszka Pankiewicza.

21 listopada z inicjatywy WZiE odbyło się w
sali  posiedzeń  naszej  Rady  Wydziału
spotkanie  dziekanów  Wydziału
Ekonomicznego UG – prof. dr hab. Stanisława
Szwankowskiego, Wydziału Zarządzania UG –
prof.  dr hab. Mirosława Szredera  z kolegium
dziekańskim  WZiE.  Poruszono  kwestie
współpracy  pomiędzy  wydziałami  w  sferze
nauki  (granty,  badania,  konferencje,
wydawnictwa),  dydaktyki  (wymiana
studentów  i  wykładowców)  oraz  wyłaniania
wspólnych  kandydatów  do  różnych

ogólnopolskich  gremiów.  Podkreślono
znaczenie  szybkiej  wymiany  informacji  o
działaniach  podejmowanych  na  każdym  z
wydziałów.  Jednym  z  pierwszych  efektów
powinno  być  umożliwienie  zaliczania  przez
studentów  wybranych  przedmiotów  na
partnerskich  wydziałach.  Uzgodniono,  że
spotkania  takie  odbywać  się  będą  raz  w
semestrze.

Walka z plagiatami
Po  podpisaniu  umowy  z  firmą  obsługującą
system  „Plagiat”  uruchomiono  proces
sprawdzania wszystkich prac dyplomowych na
WZiE.  Opracowane  zostały  odpowiednie
procedury dotyczące składania  prac  w wersji
elektronicznej,  sprawdzania  ich  w  systemie,
postępowania  promotorów  i  recenzentów.
Pełnomocnikiem  dziekana,  odpowiedzialnym
za  wykorzystanie  systemu „Plagiat”  i  jedyną
osobą (poza prodziekanem dr inż. Andrzejem
Szuwarzyńskim)  mającą  dostęp  do  niego
została dr Justyna Kujawska.
Planuje  się  objęcie  sprawdzaniem  również
prac  projektowych  przygotowywanych  na
WZiE.

Rada Wydziału
Na posiedzeniu  19.10.2005 roku Rada WZiE
podjęła  uchwałę  o  otwarciu  przewodu
doktorskiego mgr Przemysławowi Banasikowi.
Tytuł rozprawy: „Wpływ form zatrudnienia na
koszty pracy”. Promotorem pracy jest dr hab.
Ewa  Grzegorzewska-Mischka  prof.  nadzw.
PG.

Na tym samym posiedzeniu RW powołała  dr
hab. Bolesława Garbacika prof. nadzw. PG na
przewodniczącego  Wydziałowej  Komisji
Programowej.  Powołano  także  Komisję  ds.
Oceny Nauczycieli Akademickich w składzie:
prof.  dr  hab.  Stanisław Maciej  Kot,  prof.  dr
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hab.  Marianna  Daszkowska,  dr  hab.  Anna
Rzeczycka. 

Senat
Uchwałą  Senatu  PG  zostały  przyjęte  zasady
przyjęć  na  PG  w  roku  2006.  W  przypadku
naszego wydziału, podobnie jak w roku 2005,
o  przyjęciu  decydować  będzie  konkurs
świadectw,  w  którym  uwzględniane  będą
oceny z matematyki i języka obcego.

Sukcesy
Nakładem  znanego  wydawnictwa  CeDeWu
ukazała się książka autorstwa dwóch naszych
kolegów  z  Katedry  Ekonomii  i  Zarządzania
Przedsiębiorstwem  dr  Tomasza  Korola  i  dr
Błażeja  Prusaka „Upadłość  przedsiębiorstw a
wykorzystanie  sztucznej  inteligencji”.
Gratulujemy!  Warto  przypomnieć,  że  w
przypadku  dr  Błażeja  Prusaka,  to  już  druga
książka w tym roku.

Rozstrzygnięto  konkurs  o  nagrodę  Grupy
Lotos  na  najlepszą  pracę  magisterską  w
zakresie  „Ochrony  środowiska  i  nowych
technologii  zwiększających  bezpieczeństwo
energetyczne”.  Nagrodę  otrzymał  dyplomant
dr  inż.  Cezarego  Orłowskiego   z  Katedry
Podstaw Zarządzania i Informatyki – mgr inż.
Krzysztof  Bartosiewicz  za  pracę  „Design  of
the Data Warehouse, Decision Support System
and  Their  Cooperation  for  Ecological
Engineering”.  Wręczenie  nagrody  (7  000  zł)
miało miejsce  podczas  uroczystej  inauguracji
roku akademickiego na PG. Laureatowi i jego
opiekunowi  składamy  najserdeczniejsze
gratulacje.

Studenci
Student  naszego  wydziału   Przemysław
Kitowski  został  wybrany  prezesem  Klubu
Uczelnianego AZS.  Serdeczne  gratulacje.  To
pierwszy prezes AZS wywodzący się z WZiE.
W  zarządzie  klubu  jest  także  Dariusz
Kurowski.  Życzymy  im  wielu  sukcesów
organizacyjnych i sportowych.

Wszystko  wskazuje  na  to,  iż  od  semestru
letniego  zostanie  uruchomiona  na
magisterskich  studiach  uzupełniających
anglojęzyczna  specjalność  Small  Business
Economics and Management.  Będą się mogli
na  nią  zapisywać  zarówno  Polacy,  jak  i
przyjeżdżający  na  wydział  w  ramach
programów  wymiany  studentów  i
indywidualnie obcokrajowcy.

Współpraca międzynarodowa
Wg  informacji  pełnomocnika  dziekana  ds.
współpracy  międzynarodowej  dr  Magdaleny
Popowskiej  w  bieżącym  semestrze  studiuje
zagranicą  w  ramach  programu  Socrates-
Erasmus 23 studentów WZiE. To największa
liczba w historii wydziału. 

29  listopada  gościliśmy  na  wydziale
przedstawicielki  Coventry  University:  Janet
Lewis  i  Olga  Askey.  Rozmowy  dotyczyły
m.in.  wymiany  studentów.  Z  naszej  strony
prowadzili  je  dr  Magdalena  Popowska  i  dr
Maciej  Waszczyk.  Odbyło  się  również
spotkanie z dziekanem WZiE.

Odznaczenia 
Podczas  uroczystości  w  Dworze  Artura
prezydent Miasta Gdańska Paweł Adamowicz
wręczył  medale  z  okazji  25  rocznicy
podpisania  Porozumień  Sierpniowych  dwóm
pracownikom WZiE. Dr inż. Kazimierz Frydel
otrzymał  medal  za  swą  działalność  w
„Solidarności”,  szczególnie  w  okresie  stanu
wojennego.  Dr  hab.  Piotr  Dominiak  prof.
nadzw.  PG  został  wyróżniony  za  pracę
dziennikarską  i  redakcyjną  (głównie  w
„Tygodniku  Gdańskim”).  Medal  otrzymał
także były pracownik Zakładu Ergonomii mgr
inż. Wojciech Charkin. 

Obrona doktoratu
14  grudnia  odbędzie  się  obrona  pracy
doktorskiej  mgr  Aleksandry  Kordalskiej  z
Katedry  Ekonomii  i  Zarządzania
Przedsiębiorstwem  pod  tytułem
„Przyczynowo-skutkowa analiza kształtowania
się  depozytów  i  kredytów  gospodarstw
domowych  w  Polsce  w  latach  1996-2004”.
Promotorem pracy jest  dr hab. Jerzy Czesław
Ossowski prof. nadzw. PG, zaś recenzentami:
dr hab. Krystyna Strzała prof. nadzw. UG oraz
prof. dr hab. Stanisław Maciej Kot z WZiE. 


