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WYKŁAD
Wydział Zarządzania i Ekonomii PG gościł
prof.  Józefa  Żuradę  z  University  of  Lo-
uisville (Kentucky, USA). Prof. Żurada jest
członkiem Computer Information Systems
Department  w  College  of  Business  and
Public  Administration  w  University  of
Louisville.  Wykłada  m.in.  Data  base  de-
sign, Data mining and knowledge discov-
ery, Operating systems oraz  Computer ar-
chitecture.  Wygłoszony  23  maja  br.  wy-
kład pt.  From Data Warehouses to Know-
ledge Discovery (Od hurtowni danych do
odkrywania wiedzy) poświęcony był proce-
sowi  odkrywania  wiedzy  w  bazach  i
magazynach  danych.  Rozpoczyna  się
zbieraniem  i  przygotowywaniem  danych,
które następnie selekcjonuje się,  transfor-
muje i  usuwa. Przedstawiono w nim me-
tody poszukiwania danych, ich ewaluacji,
interpretacji  i  wdrażania  wyników odkry-
cia.  Zaprezentowano  podstawy
oprogramowania  SAS  Enterprise  Miner
używanego  przez  firmy  do  poszukiwania
danych. 

AWANSE
Dr hab. inż. Marcin Sikorski z Zakładu Er-
gonomii  i  Eksploatacji  Systemów  Tech-
nicznych  decyzją  Rektora  PG,  prof.  zw.
Janusza  Rachonia,  został  mianowany  z
dniem 1 kwietnia br. na stanowisko profe-

sora  nadzwyczajnego  Politechniki  Gda-
ńskiej. Gratulujemy awansu.

KONFERENCJA
W dniach 21-22.04.2005 odbyła się IV In-
terdyscyplinarna  konferencja  na  temat
Electronic  Commerce  -  ECOM’04.
Komitet programowy konferencji stanowi-
li:  Leszek  Borzemski  (Politechnika
Wrocławska), Mieczysław Gulda (Wyższa
Szkoła  Turystyki  i  Hotelarstwa),  Ewa
Grzegorzewska (Wyższa Szkoła Turystyki i
Hotelarstwa),  Wojciech  Jamroga  (Tech-
nical  University  of  Clausthal,  Niemcy),
Marcin  Paprzycki  (Oklahoma  State
University,  USA),  Marcin  Sikorski  (Po-
litechnika  Gdańska),  Edward  Szczerbicki
(University  of  Newcastle,  Australia),  An-
drzej Tubielewicz (Politechnika Gdańska),
Jacek  Wachowicz  (Politechnika  Gdańska)
oraz  Krzysztof  Węcel  (Akademia Ekono-
miczna w Poznaniu). Autorem i organiza-
torem wszystkich edycji ECOM jest dr inż.
Jacek Wachowicz z Katedry Zarządzania i
Technik  Informatycznych.  W  tym  roku
współorganizatorem był  mgr inż.  Tomasz
Sitek,  również z  KZiTI. Ponieważ konfe-
rencja organizowana była pod patronatem
tejże  Katedry  swoje  referaty  wygłosiła
większość  jej  pracowników.  Oprócz  nich
uczestnicy  mieli  przyjemność  wysłuchać
gości  z  innych uczelni  z  Polski,  jak rów-
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nież z zagranicy. Tematyka wystąpień była
związana  z  praktycznymi i  teoretycznymi
aspektami  handlu  elektronicznego.  W
tegorocznej  edycji  zauważyć  można  było
nacisk na badania związane z wiarygodno-
ścią  i  zaufaniem  do  transakcji  odbywa-
jących się przez Internet. Jak zwyczajowo
się przyjęło, także i temu wydarzeniu towa-
rzyszyło  wydawnictwo.  W filii  biblioteki
znajdującej się na Wydziale  dostępna jest
dwuczęściowa  publikacja  pt.  Electronic
Commerce  –  Teoria  i  Zastosowania (pod
red. naukową Edwarda Szczerbickiego).

PUBLIKACJE
Ostatnio  ukazała  się  publikacja  pod  red.
E.  Hope,  Public  relations  instytucji  uży-
teczności publicznej.

HABILITACJE
Dnia 18 maja br. dr inż. Cezary Orłowski
pomyślnie  zdał  kolokwium  habilitacyjne
na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i
Informatyki  PG.  Temat  wykładu  habilita-
cyjnego brzmiał „Czy wizja semantic web
jest realna?”

DOKTORATY
Rada Wydziału nadała stopień doktora Ar-
turowi Maciaszczykowi (tytuł pracy:  Efek-
ty  zastosowania  zarządzania  jakością  w
przedsiębiorstwach  produkcyjnych,
promotor  prof.  Ludmiła  Zawadzka)  oraz
Romanowi Rojkowi, którego tytuł rozpra-
wy brzmiał:  Kreowanie  marki  narodowej
w Polsce w warunkach globalizacji rynku
(na  przykładzie  grupy  Atlas.  Promotorem
pracy był prof. PG Piotr Dominiak.

RANKINGI

Ranking  wyższych  uczelni,  oprócz  przy-
toczonego w ostatnim numerze  Biuletynu
„Newsweeka”, zamieścił  także w dodatku
z  2  kwietnia  br.  tygodnik  „Polityka”.  W
przeciwieństwie  do  innych  periodyków,
„Polityka” nie ocenia całych uczelni,  lecz
poszczególne  kierunki.  Ich  liczbę
ograniczyła do siedmiu cieszących się naj-
większą  popularnością.  Na  pierwszym
miejscu przeanalizowano Ekonomię i  Za-
rządzanie.  W  grupie  szkół  państwowych
WZiE awansował o jedną lokatę – na 18
miejsce. Patrząc na klasyfikację pod kątem
typu macierzystej  uczelni  okazuje  się,  że
WZiE  jest  liderem wśród  kierunków
ekonomicznych  na  uczelniach  technicz-
nych.  Najwięcej  punktów przyznano nam
w trzech kategoriach: selekcyjność, orien-
tację na studenta i kontakty z otoczeniem. 

ZMIANY OSOBOWE
Na stanowisku adiunkta zatrudniony został
dr inż. Tomasz Chrostowski z Zakładu Er-
gonomii  i  Eksploatacji  Systemów  Tech-
nicznych.

STUDENCI
Czworo studentów Wydziału: Marta Rusz-
kiewicz  (sem.  VIII),  Artur  Ziółkowski
(sem. VIII), Marcin Nowak (III sem. MSU)
i  Jan  Wyrwiński  (III sem.  MSU)  zostało
uhonorowanych  nagrodami  prof.  Józefa
Żurady  za  najlepsze  wyniki  w  nauce  w
semestrze zimowym w roku akademickim
2004/2005.
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