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Medale odebrali… 

Dr hab. Ewa Grzegorzewska-Mischka, prow. nadz. PG 

– Medal Komisji Edukacji Narodowej; prof. dr hab. 

Bolesław Garbacik – Medal Komisji Edukacji 

Narodowej. Uroczystość wręczenia medali odbyła się 

podczas Inauguracji Centralnej Roku Akademickiego 

2008/2009 na Politechnice Gdańskiej. 

Natomiast: Dr hab. Krystyna Gomółka, prof.nadz.PG 

oraz mgr Barbara Zarańska – Złoty Medal za 

Długoletnią Służbę; Helena Szkałuba – Srebrny 

Medal za Długoletnią Służbę; mgr Dorota Gach – 

Brązowy Medal za Długoletnią Służbę. Uroczystość 

wręczenia medali odbyła się podczas lutowej 

(2009r.) sesji Senatu Politechniki Gdańskiej.  

 

Spotkanie z konsulem Chin 

W biurze Rektora Politechniki Gdańskiej, dnia 24 

lutego 2004 roku, odbyło się spotkanie Rektora PG, 

Dziekana WZiE oraz Prodziekan ds. 

Międzynarodowych WZiE, z konsulem Chińskiej 

Republiki Ludowej. Na spotkaniu omówiono kwestie 

dotyczące spraw studentów chińskich, studiujących 

na naszym Wydziale. Przedstawiciele konsulatu 

spotkali się również ze studentami z Chin, którzy 

podjęli naukę na Wydziale ZiE.  

 

Umowa  

z Regionalną Izbą Gospodarczą Pomorza 

Politechnika Gdańska oraz nowoutworzona 

Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza, podpisały – 

dnia 24 lutego 2009 – umowę o współpracy.  

Prof. Piotr Dominiak pełni funkcję pełnomocnika 

Rektora Politechniki Gdańskiej w zakresie realizacji 

bieżącej umowy. Ze wstępnych rozmów z „Izbą” 

wynika, że są oni otwarci na wszelkie formy 

współpracy, zarówno na gruncie dydaktycznym jak i 

naukowo-badawczy. Więcej informacji oraz kontakt 

na stronie http://www.rigp.pl/ 

 

Konkurs “Pracuję, studiuję, zarządzam”, RUSZYŁ! 

Jak już zostało wspomniane w poprzednim numerze 

Biuletynu, w ramach programu „Przesiębiorczość” 

rozpoczął się konkurs dla studentów, w którym 

nagrodą jest stworzenie joint venture z Leszkiem 

Czarneckim. Spotkanie na naszym Wydziale zostało 

zaplanowane na 22 kwietnia br. Więcej informacji na 

http://www.przedsiebiorczosc.com/. Zachęcajmy 

studentów do udziału w konkursie! 

 

Czym jest kryptoreklama? 

W ramach cyklu „Gdańskie Spotkanie Public 

Relations”, dnia 23 lutego 2009, w czytelni WZiE, 

została zorganizowana debata dotycząca problemu 

kryptoreklamy. Jej organizatorem było Studium 

Podyplomowe „Public Relations” (kier. doc. E.Hope), 

zaś uczestnikami dziennikarze, specjaliści PR. Na 

spotkaniu przedyskutowano kwestie związane z 

samym pojęciem „kryptoreklama”, formami jej 

funkcjonowania w różnych rodzajach mediów. 

Podjęto również zagadnienia związane z 

kompetencjami dziennikarzy, jak i osób, które 

zajmują się public relations. Gościliśmy między 

innymi: Alinę Geniusz-Siuchcińską (rzecznika 

pracowego ENERGA-OPERATOR SA), Katarzynę 

Wróblewicz (rzecznika prasowego Pomorskiej Spółki 

Gazownictwa Sp.z o.o.), Annę Fibak (specjalistę 



ds.PR Fibak PR), Alicję Peplińską (kierownika działu 

Edukacja Polska Dziennik Bałtycki), Mikołaja Chrzana 

(dziennikarza Gazety Wyborczej), Marka 

Ponikowskiego (dziennikarza TVP Gdańsk). Już teraz 

zapraszamy na kolejne z cyklu spotkanie, tym razem 

najprawdopodobniej będzie ono poświęcone 

zagadnieniom współpracy między specjalistami PR 

oraz dziennikarzami.   

 

Habilitacja? 

Dnia 30 stycznia br., odbyło się spotkanie władz 

Wydziału z adiunktami, poświęcone w całości 

kwestiom związanym z uzyskaniem kolejnego 

stopnia naukowego – doktora habilitowanego. 

Spotkanie okazało się być dobrą okazją do 

przedyskutowania wszelkich kwestii związanych z 

procedurą habilitacyjną. Znalazło to 

odzwierciedlenie w konkretnych propozycjach. 

Adiunkci, którzy najaktywniej starają się uzyskać 

stopień doktora habilitowanego w wymaganym 

terminie mogą liczyć na poparcie oraz pomoc władz 

Wydziału. Zaproponowany „System motywacyjny” 

ma obejmować między innymi: przyznawanie 

„stypendium” w wysokości 2000 zł/miesiąc przez 

okres 24 miesięcy. Stypendia mają być przyznawane 

na zasadzie konkursu (2-3 rocznie), pracownikom , 

którzy nie ukończyli 40 roku życia. Ponadto 

„stypendysta” będzie co 6 miesięcy rozliczany z 

postępów prowadzonej pracy naukowej. Planowane 

jest również uruchomienie specjalnego „funduszu”, 

którego środki miałyby być przeznaczone na 

tłumaczenie tekstów (z polskiego na język obcy) oraz 

sprawdzanie poprawności językowej tekstu (tzw. 

proofreading), co może ułatwić wielu z nas 

opublikowanie tekstu w czasopismach 

zagranicznych. Mamy szczerą nadzieję, że plany 

znajdą swoje odzwierciedlenie w rzeczywistości, 

czego efektem będzie liczne grono doktorów 

habilitowanych na naszym Wydziale.  

 

Gość z Indii 

Przez dwa tygodnie stycznia (14-26.01.2009), gościł 

u nas dr Atula Dhyani z H.N.B Garhwal University w 

Indiach. Dr Dhyani przeprowadził cykl zajęć z 

zakresu: Marketing for Small Business, Changing 

Indian Business Environment, Globalization in India, 

How to start business in India, Few Success stories of 

Indian industries, Consumer Protection in India. Z 

niektórymi pracownikami naszego Wydziału 

przeprowadzono również wstępne rozmowy 

dotyczące dalszej współpracy badawczej. Miejmy 

nadzieję, że plany zostaną zrealizowane.  

 

Współpraca z uczelnią w La Rochelle 

Prodziekan, dr Magdalena Popowska, w dniach 28-

80 stycznia 2009 gościła w La Rochelle International 

Business School we Francji. Spotkanie nosiło tytuł: 

„The fifth International Business Week”. Wzięli w 

nim udział pracownicy uczelni i firm zagranicznych (z 

Niemiec, USA, Indii, Hiszpanii, Chin), którzy 

współpracują ze szkołą francuską. Każdy z 

uczestników był zobowiązany do przygotowania 

dwugodzinnej prezentacji na wybrany temat. W 

„naszym” przypadku było to: „Entrepreneurship in 

transition economies - the case of Poland”. Wykładu 

mogły wysłuchać trzy grupy studentów. Spotkanie, 

prawdopodobnie zaowocuje nowym programem 

„podwójnego dyplomowania”, co stanowi dużą 

szansę dla naszych studentów. 

 

„Mojaulica.pl” – sukces naszego studenta 

Dawid Kwidziński, student 7 semestru specjalności 

Zarządzanie i Marketing WZiE, wraz z kilkoma 

studentami Akademii Morskiej w Gdyni, może 

poszczycić się sporym sukcesem. Jako twórcy portalu 

„Mojaulica.pl” otrzymali już kilka wyróżnień: zostali 

laureatami konkursu „Biznes na Start” 

organizowanego przez Gdańską Fundację 

Przedsiębiorczości (3 edycja, 2007 rok),  zajęli 3 

miejsce w konkursie „Gdyński Biznesplan” 

organizowanym przez Urząd Miasta Gdyni (6 edycja, 

2008 rok), uzyskali status firmy Pomorskiego Parku 

Naukowo-Technologicznego (2008 rok), Polska Sieć 

Aniołów Biznesu "PolBAN" zakwalifikowała firmę do 

wzięcia udziału w międzynarodowych targach z cyklu 

"EASY Central Europe Investment Marketplace" w 

Pradze jako jeden z 30 najciekawszych projektów 

Europy Środkowej (październik 2008).  



Warto dodać, że budowa serwisu została 

współfinansowana przez Europejski Fundusz 

Społeczny w ramach działania 2.5 jakim jest 

Promocja Przedsiębiorczości. 

Mojaulica.pl to innowacyjny serwis rekomendacyjny 

przeznaczony dla uczestników rynku nieruchomości. 

Podstawową zaletą portalu jest umożliwienie 

użytkownikowi wybrania najlepszego miejsca 

zamieszkania, odpowiadającej mu nieruchomości, 

znalezienia specjalistów, sklepów remontowych itp. 

To również forum pozwalające na stworzenia 

wirtualnej społeczności z sąsiadami oraz poznanie 

ich opinii na temat danej okolicy. Swoją działalność 

forum zapoczątkowało jesienią 2008 roku, na razie 

jedynie na terenie miasta Gdynia. Głównym celem 

prowadzonej działalności jest stworzenie silnego 

ogólnopolskiego portalu działającego we wszystkich 

większych miastach Polski.  

 

Dni Otwarte Wydziału ZiE 

W dniach 18-19 marca, odbędą się na Wydziale ZiE 

tak zwane „Dni Otwarte”, czyli cykl spotkań 

skierowanych głównie do potencjalnych, nowych 

studentów Wydziału Zarządzania i Ekonomii. W 

planie mamy: dnia 18 marca – „Jazdę Próbą” czyli 

zostań studentem na próbę; spotkanie z Dziekanem 

dotyczące oferty edukacyjnej; spotkanie z 

Prodziekanem odnośnie możliwości uczestnictwa w 

wymianie zagranicznej (ERASMUS itd..), oraz konkurs 

pt. „Co wiesz o studiowaniu?”; zaś na dzień 19 marca 

zaplanowany został Turniej Negocjacyjny oraz czat z 

Dziekanem Wydziału. Wszystkich pracowników 

zapraszamy do pomocy w promowaniu naszego 

Wydziału! 

 

Chińska przygoda. Relacja naszych studentów z 

Chin. 

Chiny… . Pierwsze skojarzenie to „made in China” , 

Tybet, Mao Zedong. Rok temu mieliśmy małe 

wyobrażenie o tym kraju, jednak w zeszłym roku 

dowiedzieliśmy się o możliwości wyjazdu na 

wymianę studencką do Szanghaju na Shanghai 

Normal University.  Dnia 31 sierpnia 2008 roku 

dotarliśmy do miejsca przeznaczenia. Szanghaj od 

samego początku zrobił na nas ogromne wrażenie. 

Aglomerację zamieszkuje niespełna 20 mln ludzi, a 

stopień urbanizacji miasta przewyższa większość 

miast europejskich. Zajęcia na uniwersytecie 

odbywają się w języku angielskim oraz francuskim, a 

program jest rozszerzony o historię oraz naukę 

języka chińskiego, dzięki którym łatwiej jest 

zrozumieć tamtejszą kulturę. Wymiana trwa 1 rok 

akademicki. Pierwszy semestr w całości 

przeznaczony jest na naukę na uczelni, drugi 

natomiast to praktyka zawodowa w wybranej firmie. 

Rok kończy się obroną krótkiej pracy zaliczeniowej z 

wybranego wcześniej tematu. Po pięciomiesięcznym 

pobycie w Chinach możemy jednogłośnie stwierdzić, 

że ta wymiana jest niezwykle wartościowym 

doświadczeniem,  które z całą pewnością polecamy 

każdemu kto chce przeżyć niesamowitą przygodę.  

Łukasz Holec i Paweł Jaworski 

(test oryginalny, autorstwa Łukasza Holca oraz Pawła 

Jaworskiego, jest dostępny na stronie www.zie.pg.gda.pl w 

zakładce „dla studentów”) 

 

Nowe Studium Podyplomowe 

Na naszym Wydziale zostaje uruchomione nowe 

Studium Podyplomowe „Rynek Pracy i Ubezpieczeń 

Społecznych”. Kierownikiem został dr P.Banasik. 

Program studium obejmuje przede wszystkim 

zagadnienia z zakresu rynku pracy, form 

zatrudnienia, prawa pracy, różnych form 

ubezpieczeń, etyki, negocjacji.  

 

Noworoczne spotkanie pracowników 

W Klubie Dagon, 30 grudnia 2008, , odbyło się 

tradycyjne, noworoczne spotkanie dla pracowników 

naszego Wydziału. Jak zawsze po części towarzysko-

konsumpcyjnej, przystąpiliśmy do aukcji 

charytatywnej przedmiotów ofiarowanych przez nas 

samych. Tym razem udało się zebrać kwotę 2527zł, 

która w całości została przekazana na potrzeby 

Domu Dziecka "Dom na wzgórzu". Serdecznie 

dziękujemy i do zobaczenia w grudniu 2009.  

 

 

 

 



Obrona doktoratu 

Dnia 7 stycznia br, o godz. 15.00, odbyła się 

publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. 

(jeszcze wówczas) Zofii Łapniewskiej, o tytule „Rola 

technologii opartych na wiedzy w rozwoju 

wybranych organizacji pozarządowych w Polsce”. 

Promotorem rozprawy jest prof. dr hab. 

E.Szczerbicki. Serdecznie gratulujemy i życzymy 

dalszych sukcesów.  

 

 

Studium pedagogiczne 

Przy Wydziale ZiE uruchomione zostają Studium 

Pedagogiczne przeznaczone dla studentów naszego 

wydziału. Osoby kończące studium otrzymują 

świadectwo uprawniające do nauczania w różnych 

typach szkół jako wykwalifikowany nauczyciel 

przedmiotów zawodowych, zgodnych z profilem 

studiów podstawowych. Program studium obejmuje 

między innymi: metodykę, dydaktykę, pedagogikę, 

etykę, prawo oświatowe.  

 

Na Radzie Wydziału, dnia 28 stycznia 2009: 

1. W Katedrze Statystki zatrudniono na okres 1 

roku mgr Mariusza Kaszubowskiego. Pracę podjął od 

dnia 15 lutego 2009r. 

2. Zatwierdzono wniosek o przedłużenie 

zatrudnienia mgr M.Szelugi-Romańskiej na 4 lata, na 

stanowisku asystenta. 

3. Zatwierdzono wniosek o przedłużenie 

zatrudnienia dr G.Golawskiej-Witkowskiej na 4 lata, 

na stanowisku adiunkta. 

4. Powołano studium podyplomowe „Rynek 

Pracy i Ubezpieczeń Społecznych”. Kierownikiem 

studium został dr. P.Banasik 

5. Wznowiono studia podyplomowe: 

Menedżerów Personalnych (VI edycja), Zarządzania 

Projektami (VI edycja), Zarządzanie operacyjne w 

przedsiębiorstwie (V edycja), Bezpieczeństwa i 

Higieny Pracy (XVII edycja), Wycena Nieruchomości 

(VIII edycja) 

6. Zatwierdzono program studiów I stopnia na 

kierunku Zarządzanie 

7. Uzyskano zgodę RW na uruchomienie 

studiów II stopnia na kierunku Europeistyka 

8. Ustalono zasady egzaminu dyplomowego – 

na egzaminie dyplomowym obowiązuje 60 pytań, na 

egzaminie inżynierskim – 30. Pytania podczas 

egzaminu dotyczą profilu dyplomowania do którego 

student był przypisany.  

 

Rekrutacja na semestr letni 2008/2009 – start! 

Rusza kolejny semestr akademicki – lato 2008/2009.  

Na studia stacjonarne zostały przyjęte: MSU-6 (drugi 

kierunek) – 193 osoby; MSU-4 – 76 osoby, MSU-5 – 

51 osoby, MSU-3 – 1 osoba. Łącznie: 321 osób. 

Na studia niestacjonarne: MSU-3 – 9 osoby, MSU-4 – 

31 osób, MSU-5 – 36 osób. Łącznie: 76 osób.  

Semestr letni trwa do 16 czerwca.  Życzymy 

wytrwałości w pracy! 

 

Po sesji…. 

Nasi studenci na jednej z prac zaliczeniowych 

napisali: „Książka ta jest trudna do zrozumienia. 

Efekt ten powodują zawiłości teksu opierającego się 

z reguły na liczbach” – dziękujemy za trafne 

spostrzeżenia dotyczące polecanych podręczników☺ 

„Człowiek przy odpowiednich nakładach pracy jest 

skazany na sukces” – życzymy powodzenia.  

„Niektórzy nie rozumieją problemów 

ekonomicznych, a wyrażają swoje zdanie” – to 

zapewne o nas!  

Redaktor wydania: dr Ewa Lechman  

e-mail: eda@zie.pg.gda.pl  


