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Nowy rok akademicki 
Kolejny, juŜ piętnasty, rok akademicki rozpo-
czynamy z nowymi nadziejami, przygotowani 
do realizacji nowych zadań, z nowymi pomy-
słami, które wzmocnią pozycję WZiE nie tylko 
na Politechnice Gdańskiej, ale na mapie aka-
demickiej Polski. śyczę wszystkim KoleŜan-
kom i Kolegom, wszystkim studentom aby ten 
nowy rok przyniósł kaŜdemu wiele sukcesów, 
aby udała się realizacja Ŝyciowych planów, 
aby dopisało zdrowie i nie zabrakło, tak cha-
rakterystycznego dla naszej społeczności 
optymizmu. 
Dziekan WZiE prof. zw. dr hab. Piotr Domi-
niak 
 
Jubileusz Profesora Witolda Andruszkiewicza 
Nasz wieloletni współpracownik, Przyjaciel 
wydziału i jego dobry duch, prof. dr Witold 
Andruszkiewicz obchodzi 90-te urodziny. Pa-
nie Profesorze! Proszę przyjąć od nas wszyst-
kich, pracowników i studentów, najlepsze Ŝy-
czenia zdrowia, pomyślności, trzymania for-
my, którą Pan  imponuje młodszym. Pana 
uśmiech, pogoda ducha, dobre słowo, jakie 
zawsze ma Pan dla kaŜdego z nas są nam cią-
gle potrzebne! 
200 lat Panie Profesorze! 
 
Rekrutacja 
Uruchomienie studiów na nowym kierunku 
„Europeistyka” okazało się niezwykle trafną 
decyzją. Zgłosiło się (z tzw. pierwszą prefe-
rencją) 717 kandydatów na europeistykę (tylko 
na budownictwo było ich więcej) i 518 na za-
rządzanie. Wskaźniki liczby kandydatów na 
jedno miejsce były na obu naszych kierun-
kach najwyŜsze na uczelni. RównieŜ względ-
na liczba punktów niezbędnych do otrzymania 
indeksu była najwyŜsza. Na tej podstawie Rek-
tor wyraził zgodę na podwyŜszenie limitu 

przyjęć. Ogółem przyjęliśmy 144 kandydatów 
na europeistykę i 192 na zarządzanie. 
 
Studenci z Chin 
Od połowy października uruchomione będą 
studia licencjackie na kierunku zarządzanie w 
języku angielskim, przeznaczone dla obcokra-
jowców, głównie z Chin. Pierwsza grupa stu-
dentów liczy  22 osoby. Wszystkich pracowni-
ków i studentów wydziału prosimy o miłe 
przyjęcie nowych studentów, o pomoc w adap-
tacji tych bardzo młodych ludzi w nowym, 
zupełnie innym od rodzinnego otoczeniu. 
 
Informatyka i ekonometria 
Senat PG podjął decyzję o uruchomieniu na 
WZiE od roku akademickiego 2008/2009 stu-
diów na kierunku „informatyka i ekonome-
tria”. 
 
Wielki skok w wymianie zagranicznej studen-
tów! 
W bieŜącym roku akademickim 99 (podwoje-
nie liczby z ubiegłego roku) naszych studen-
tów wyjeŜdŜa na studia zagranicę do 23 uczel-
ni w 10 krajach. PrzyjeŜdŜa do nas 14 studen-
tów (oprócz studentów z Chin) z 8 uczelni z 5 
krajów. 
To duŜy sukces, który zawdzięczamy ogrom-
nej pracy pełnomocnika dziekana d/s współ-
pracy z zagranicą – dr Magdaleny Popow-
skiej. 
 
Stopnie naukowe 
Stopień doktora habilitowanego w dziedzinie 
nauk ekonomicznych w dyscyplinie zarządza-
nie uzyskał w Instytucie „Orgmasz” dr hab. 
inŜ. Marek Wirkus. 
Stopnie doktora nauk ekonomicznych w dys-
cyplinie ekonomia uzyskali na naszym wydzia-
le: dr in Ŝ. Igor Garnik  (promotor prof. Mar-
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cin Sikorski), dr Marzena Starnawska (pro-
motor prof. Piotr Dominiak), dr Magdalena 
Olczyk (promotor prof. Piotr Dominiak), dr 
inŜ. Małgorzata Dąbrowska (promotor prof. 
P.Dominiak); dr Ewa Lechman (promotor 
prof. P.Dominiak). Na Uniwersytecie Gdań-
skim stopień doktora nauk społecznych uzy-
skał dr Jarosława Ślęzak (w dziedzinie nauk 
humanistycznych w zakresie nauk o polityce), 
a na Uniwersytecie Jagiellońskim – dr Beata 
Krawczyk-Bryłka  (w dyscyplinie psycholo-
gia). 
Gratulujemy i czekamy na kolejne stopnie 
naukowe i tytuły! 
 
Awanse 
Na stanowisko profesora zwyczajnego PG 
powołany został od 1.07.2007 prof. dr hab. 
Piotr Dominiak. 
Na stanowiska profesorów nadzwyczajnych 
PG powołane zostały: dr hab. Anna Rzeczyc-
ka (od 1.05.2007), dr hab. Krystyna Gomół-
ka (od 1.10.2007) i dr hab. Janina Kubka 
(od 1.10.2007). 
Na stanowisko docenta powołany został (jako 
pierwszy na PG!) od 1.10.2007 dr in Ŝ. An-
drzej Szuwarzyński. 
Na stanowiska adiunktów powołane zostały dr 
inŜ. Małgorzata Dąbrowska i dr Ewa Lech-
man. 
Wszystkim w/w osobom składamy serdeczne 
gratulacje i Ŝyczymy sukcesów! 
 
Witamy nowych pracowników! 
Mgr in Ŝ. Ewa Marjańska została zatrudniona 
od 1.01.2007 na stanowisku asystenta w Za-
kładzie Towaroznawstwa. 
Mgr Tomasz Gardzioła został zatrudniony na 
stanowisku asystenta w Zakładzie Ergonomii i 
Eksploatacji Systemów Technicznych od 
1.02.2007. 
Mgr in Ŝ. Karol Flisikowski  został zatrudnio-
ny na stanowisku asystenta od 15.02.2007 roku 
w Katedrze Ekonomii i Zarządzania. 
Mgr Paweł Ziemiański został zatrudniony na 
stanowisku asystenta w Katedrze Nauk Spo-
łecznych od 10.04.2007. 
Mgr Michał Tomczak  został zatrudniony na 
stanowisku asystenta w Katedrze Nauk Spo-
łecznych od 1.10.2007. 
Mgr in Ŝ. Krzysztof Redlarski został zatrud-
niony od 1.10.2007 na stanowisku asystenta w 
Zakładzie Ergonomii i Eksploatacji Systemów 
Technicznych. 
 

Otwarte przewody doktorskie 
Rada WZiE otworzyła przewody doktorskie: 
mgr Jarosławowi Ziętarskiemu (promotor 
prof. Anna Rzeczycka), mgr inŜ. Zofii Łap-
niewskiej (promotor prof. Edward Szczerbic-
ki), mgr Edycie Gołąb (promotor prof. Ma-
rianna Daszkowska). 
 
Przeszli do nowej pracy 
Dr hab. Jan Komorowski prof. nadzw. PG z 
Katedry Finansów i dr Łukasz Sienkiewicz z 
Katedry Nauk Społecznych przeszli do pracy 
w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. 
Dr Maciej Waszczyk z Katedry Nauk Filozo-
ficznych podjął decyzję o skoncentrowaniu się 
na pracy w biznesie. 
Wszystkim im Ŝyczymy wiele sukcesów w 
nowych miejscach pracy i mamy nadzieję, Ŝe 
zachowają dobre wspomnienia z pracy na 
WZiE PG. 
 
Przejścia na emeryturę 
Dr Dominika Wachowicz z Katedry Nauk 
Filozoficznych, mgr Adam Szlachciak z Ka-
tedry Nauk Społecznych, mgr inŜ. Władysław 
Stachowski z Zakładu Ergonomii i Eksploata-
cji Systemów Technicznych oraz dr in Ŝ. Ka-
zimierz Frydel z Katedry Zarządzania przeszli 
w ostatnim czasie na emeryturę. Dziękujemy 
za ogromną pracę, jaką włoŜyli w rozwój 
WZiE PG. śyczymy im przede wszystkim 
duŜo zdrowia, mając nadzieję, Ŝe nadal będą 
utrzymywali kontakty z wydziałem. 
 
Komitety PAN 
Prof. Piotr Dominiak  został wybrany w skład 
Komitetu Nauk Ekonomicznych PAN na ka-
dencję 2007-2010. 
Prof. Maria Szpakowska została wybrana w 
skład Komitetu Nauk Towaroznawczych 
O/PAN w Poznaniu. 
 
Nagroda dla naszej dyplomantki 
Jury konkursu na najlepsze prace magisterskie 
organizowanego przez Konferencję Przedsię-
biorstw Finansowych w Polsce przyznało na-
grodę specjalną Pani Ilonie Przymuszale z 
WZiE za pracę na temat etyki i odpowiedzial-
ności społecznej jako wartości we współcze-
snym biznesie (promotor dr Ewa Hope z Kate-
dry Nauk Filozoficznych). Gratulacje dla obu 
Pań! 
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Nagrody 
JM Rektor PG przyznał naszym pracownikom 
nagrody za osiągnięcia naukowe i dydaktyczne 
w 2006 roku. 
Nagrody naukowe otrzymali: 
Nagrodę I stopnia – prof. Piotr Dominiak ; 
nagrody II stopnia prof. Andrzej Tubiele-
wicz, prof. Edward Szczerbicki, dr hab. inŜ 
Marek Wirkus ; nagrodę III stopnia – dr hab. 
JulitaWasilczuk.  
Nagrodę dla „Młodych Pracowników Nauki” 
(za rozprawę doktorską) otrzymała dr Joanna 
Wolszczak-Derlacz (promotor prof. Piotr 
Dominiak). 
Ponadto Senat PG zaakceptował kandydaturę 
prof. Marii Szpakowskiej do Nagrody Mini-
stra. 
Nagrodę zespołową II stopnia – prof. Ewa 
Grzegorzewska-Mischka, dr Wojciech Wy-
rzykowski, dr in Ŝ. Krystian Zawadzki i mgr 
Przemysław Banasik. 
Nagrodę zespołową III stopnia – prof. Ludmi-
ła Zawadzka, mgr inŜ. Janusz Czuchnowski, 
dr in Ŝ. Jolanta Łopatowska, dr inŜ. Artur 
Maciaszczyk, dr hab. inŜ. Marek Wirkus, 
mgr inŜ. Grzegorz Zieliński. 
Nagrody dydaktyczne: 
Nagrody II stopnia otrzymali: dr in Ŝ. Krzysz-
tof Leja, dr in Ŝ. Andrzej Szuwarzyński. 
Nagrody III stopnia - prof. Franciszek Bła-
wat, dr inŜ. Krzysztof Świetlik . 
Nagrodę zespołową II stopnia – prof. Anna 
Rzeczycka, prof. Henryk Zalewski, dr Ga-
briela Golawska-Witkowska. 
Nagrodę zespołową III stopnia – prof. Bole-
sław Garbacik, dr Jacek Jakubowski, dr 
Rafał Majewski. 
 
Konferencje 
W dniach 8-11 lipca 2007 odbyła się na WZiE 
duŜa konferencja The 17th Global IntEnt 
(Internationalizing Entrepreneurship Edu-
cation and Training). Głównym organizato-
rem konferencji był dr in Ŝ. Krzysztof Zięba z 
Katedry Ekonomii i Zarządzania Przedsiębior-
stwem. Konferencja była wielkim sukcesem 
organizatorów. Wzięło w niej udział ponad 90 
uczestników z 20 krajów świata (m.in. z Nor-
wegii, USA, Niemiec, W.Brytanii, Włoch, 
Francji, Brazylii, Kanady, Australii). Ta presti-
Ŝowa konferencja po raz pierwszy była organi-
zowana w Polsce. 
W ramach konferencji Urząd Marszałkowski 
Województwa Pomorskiego i Agencja Rozwo-
ju Pomorza zaprezentowały wyniki I Pomor-

skiego Obserwatorium Gospodarczego. W ich 
opracowaniu, analizie i prezentacji obok ze-
społu prof. Henryka Ćwikli ńskiego z UG 
wzięli udział nasi pracownicy prof. Piotr Do-
miniak, prof. Nelly Daszkiewicz, dr hab. 
Julita Wasilczuk, dr inŜ. Krzysztof Zięba 
oraz mgr Leszek Ossowski. 
 
4-5 lipca Katedra Nauk Filozoficznych zorga-
nizowała Międzynarodowe Seminarium Na-
ukowe „Corporate Responsibility and Social 
Integration”.  Wzięli w nim udział goście z 
uniwersytetów w Jekatierinburgu, Permie, 
Wilnie oraz z Uralskiego Oddziału Rosyjskiej 
Akademii Nauk. Obrady prowadziła prof. 
Janina Kubka. 
 
Projekt EFS 
Realizowany przez WZiE PG w konsorcjum 
wraz z 15 innymi uczelniami projekt „Studia 
podyplomowe dla kadr zarządzających pra-
cowników przedsiębiorstw”, dofinansowany 
przez Europejski Fundusz Społeczny (najwięk-
szy projekt dydaktyczny w UE!) dobiega koń-
ca. Zgodnie z planem nasz wydział zorganizo-
wał 21 edycji (na 10 specjalnościach) studiów 
dla 522 słuchaczy. Słuchacze ostatnich 5 edy-
cji kończą zajęcia w listopadzie. 
Jak informuje koordynator projektu na PG dr 
hab. Julita Wasilczuk, konsorcjum przygoto-
wuje projekt na następny okres finansowania 
od 2008 roku. 
 
Granty badawcze 
W styczniowym konkursie Ministerstwa Nauki 
i Szkolnictwa WyŜszego granty badawcze 
otrzymali: dr in Ŝ. Krzysztof Leja (grant habi-
litacyjny) oraz zespół prof. Edwarda Szczer-
bickiego i dr hab. inŜ. Cezarego Orłowskie-
go. 
 
Sukces organizacyjny 
Grzegorz Gwiazdowski student naszego wy-
działu został ponownie wybrany prezesem 
Studenckiego Forum Business Centre Club w 
Warszawie. Gratulacje i Ŝyczenia owocnej 
pracy! 
 
Sport 
W ostatnich miesiącach nasi studenci odnieśli 
wiele sukcesów sportowych: 
Leszek Badurowicz (tenis stołowy), Grze-
gorz Topór (ergonometr wioślarski), Marcin 
Tymieniecki (tenis ziemny) zdobyli I miejsca 
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w Mistrzostwach Polski Szkół WyŜszych 
(wśród politechnik).  
Anna Makiewicz i Aleksandra Theis (siat-
kówka plaŜowa) zdobyły srebrny medal w 
Mistrzostwach Polski Szkół WyŜszych i brą-
zowy medal w Akademickich Mistrzostwach 
Polski. Ponadto reprezentowały Polskę na Mi-
strzostwach Europy Uniwersytetów w Hiszpa-
nii. 
Anna Osińska zdobyła 3 srebrne medale, a 
Małgorzata Szyfer – 1, w pływaniu na Mi-
strzostwach Polski Szkół WyŜszych. 
Piotr Wrzosek (siatkówka) zdobył w druŜynie 
PG srebrny medal na Mistrzostwach Polski 
Szkół WyŜszych wśród politechnik. 
Maja Czarniawska (narciarstwo alpejskie), 
Maciej Grabowski (biegi przełajowe), Seba-
stian Mielke (rzut oszczepem) zdobyli brązo-
we medale w Mistrzostwach Polski Szkół 
WyŜszych wśród politechnik. 
Nasi studenci stanowiący trzon druŜyn piłkar-
skich Torpedo i ZiEj ące Smoki zajęli II miej-
sca w Trójmiejskiej Lidze Akademickiej, w 
Sopockiej Lidze Halowej i w Lidze Między-
wydzialowej. 
Wszystkim studentom-sportowcom gratuluje-
my wyników i prosimy o więcej! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nowe monografie pracowników WZiE 
Joanna Wolszczak-Derlacz – Wspólna Euro-
pa, róŜne ceny – analiza procesów konwergen-
cji. CeDeWu Warszawa; 
 
BłaŜej Prusak (red. nauk.) – Ekonomiczne i 
prawne aspekty upadłości przedsiębiorstw. 
Difin Warszawa 
 
Lech Jędrzejewski – Gospodarka Finansowa 
samorządu terytorialnego w Polsce. Wybrane 
zagadnienia. Oficyna Wydawnicza Branta 
Bydgoszcz; 
 
Nelly Daszkiewicz (red. nauk.) – Małe i śred-
nie przedsiębiorstwa. Szanse i zagroŜenia roz-
woju. CeDeWu Warszawa; 
 
Ukazały się teŜ kolejne tomy Prac Naukowych 
Katedry Ekonomii i Zarządzania Przedsiębior-
stwem, Zeszytów Naukowych Katedry Marke-
tingu oraz monografie Katedry Zarządzania 
Wiedzą i Informacją. 
 


