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Poprawna odpowiedź: Trzy stopnie poniżej 

zera!  

Budujące……. Prawda? 

(jedno z zadań podczas Trójmiejskiego Turnieju 

Negocjacyjnego) 

 

„Dni otwarte” na Wydziale ZiE 

W ramach Dni Otwartych Politechniki 

Gdańskiej, 18 i 19 marca br., dzięki pracy i 

zaangażowaniu mgr Edyty Gołąd 

(pełnomocnika Dziekana ds.promocji 

rekrutacji), odbyły się nasze, wydziałowe 

„dwudniowe” Dni Otwarte. Impreza była 

skierowana w szczególności do uczniów szkół 

średnich, oraz wszystkich tych, którzy planują 

podjąć naukę na naszym Wydziale. Na stoisku 

w Gmachu Głównym PG oraz w holu WZiE 

pracownicy i studenci udzielali szczegółowych 

informacji dotyczących rodzajów studiów, 

specjalności itp. A pytania były różne, na 

przykład: czy studia są trudne, czy ciężko 

zaliczyć matematykę, a dlaczego chemia na 

zarządzaniu, kiedy i na jakich warunkach na 

studia magisterskie, jakie przedmioty 

obowiązują na poszczególnych kierunkach 

studiów? Sądząc po ilości rozdanych 

informatorów oraz liczbie osób odwiedzających 

nasze stoiska, problemów z naborem nie 

będzie☺!  

 

18 marca – START! 

Dnia 18 marca, oprócz „tradycyjnych” form 

przekazu odnośnie naszego Wydziału, 

potencjalni kandydaci na studentów mieli 

okazję spotkać się z Dziekanem oraz 

Prodziekanem ds. Międzynarodowych, którzy 

próbowali odpowiedzieć na pytanie: dlaczego 

na ZIE studiować warto?. Czy skutecznie, 

zobaczymy w październiku. Również tego 

samego dnia odwiedzający nasz Wydział mogli 

wysłuchać „wykładu” Ryszarda Bielawskiego – 

Prezesa Zarządu i Dyrektora Naczelnego 

Telkom-Telmor, oraz wziąć udział w konkursie 

„Co wiesz o studiowaniu?”.  

 

19 marca – Negocjuj Skutecznie! 

Następnie 19 marca, w ramach Dni Otwartych, 

pod patronatem Prodziekana Beaty Krawczyk-

Bryłki, odbył się I Trójmiejski Turniej 

Negocjacyjny. Turniej cieszył się dużym 

zainteresowaniem i najprawdopodobniej 

zostanie na stałe wpisany w „kalendarz imprez 

wydziałowych”. Do rywalizacji zgłosiły się 23 

drużyny (również te spoza PG). Podczas 

turnieju próbowano rozwiązać problemy: jak 

rozmawiać, by osiągnąć swój cel i pozostawić 

partnera z poczuciem satysfakcji? Jak 

opanować emocje, gdy trafi się na twardego 

zawodnika? Między częściami „właściwymi” 

turnieju (czyt. zadaniami konkursowymi) 
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uczestnicy mogli wysłuchać prelekcji dr 

Małgorzaty Rozkwitalskiej „Negocjacje w 

zarządzaniu” oraz zaproszonych gości: Jana 

Wyrwińskiego, (FreecoNet) „Praktyka 

negocjacji z klientem”, Igora Zakrzewskiego 

(Szkoła Negocjacji Triada Negocjacyjna) 

„Negocjacje, nowe podejście”, Hanny Zaleskiej 

(HR Projekty Rozwoju) „Perspektywa dialogu”.  

Turniej wygrała drużyna z Uniwersytetu 

Gdańskiego, a nagrodami były: dwudniowe 

szkolenie „Behawiorystyka negocjacji” 

prowadzone przez Igora Zakrzewskiego oraz 

Wojtka Grada (Triada Negocjacyjna), 

jednodniowe szkolenie ufundowane i 

prowadzone przez specjalistów z firmy HR 

Projekty Rozwoju, jednodniowe szkolenie 

„Asertywność w życiu i biznesie” ufundowane 

przez firmę Acxiom Polska, zestaw książek o 

tematyce negocjacyjnej i mediacyjnej 

ufundowany przez Gdańskie Wydawnictwo 

Psychologiczne.  

 

Szczególne podziękowania dla….. 

…. wszystkich tych, którzy czynnie przyczynili 

się do organizacji Dni Otwartych na WZiE. 

Specjalne wyrazy uznania dla mgr Edyty Gołąb 

– głównej organizatorki. Dodatkowo swój 

udział w przebiegu Dni Otwartych mieli: dr  

Magdalena Popowska, Jakub Kabata – student 

– prezentacja programu ERASMUS, Ryszard 

Bielawski (Telkom-Telmor), dr Ewa Lechman, dr 

Krzysztof Zięba, dr Ewa Hope; Studenci z 

Wydziałowej Rady Studentów: w szczególności 

Emilia Nagucka, oraz Weronika Nowak, 

Sławomir Ostrowski, Anna Sawka, Agnieszka 

Jachnicka, Natalia Reszczyńska, Grzegorz 

Hoffmann, Daniel Mańko, Jakub Rymkiewicz; 

studenci Koła Marketingu „Kreatywni”: Barbara 

Rybicka, Aleksandra Świdwińska, Irena Kozieł, 

Karolina Kurs, Katarzyna Birr, Natalia Chmera, 

Piotr Małafiejuk, Sabina Stasiak, Sergey Platow, 

Sławomir Słota,Marta Samołowicz; oraz nasza 

niezastąpiona „administracja”, czyli: Beata 

Jasudowicz, Mirosław Małek, Roman Szkałuba, 

Mieczysław Piątkowski, Ewa Lipka, Małgorzata 

Rejmer, Beata Kucwaj. Organizacja Turnieju 

Negocjacyjnego to głównie zasługa: dr Beaty 

Krawczyk-Bryłki, dr Katarzyny Stankiewicz, 

Przemysława Szletera oraz Mateusza 

Sylwestrzaka. Wykładowcy, którzy pomogli w 

przedsięwzięci „Jazda próbna” to: dr Anna 

Drapińska, mgr inż. Artur Ziółkowski, dr Ewa 

Lechman, dr Aniela Mikulska, dr Katarzyna 

Stankiewicz, dr Katarzyna Kubiszewska, dr Lech 

Jędrzejewski, mgr Marcin Potrykus, dr Dariusz 

Dąbrowski, dr hab. Julita Wasilczuk, dr Marcin 

Forkiewicz, dr inz. J. Koszałka, dr inż. M. 

Grzesiak, mgr Edyta Gołąb, prof. dr hab. 

Marianna Daszkowska, mgr Karol Flisikowski, 

mgr Michał Tomczak.  

Wszystkim jeszcze raz dziękuję za pomoc i 

zaangażowanie!  

Dziekan – prof. Piotr Dominiak  

 

Dzień Chiński 

3 kwietnia na naszym Wydziale, odbył się Dzień 

Chiński. Główną organizatorką przedsięwzięcia 

była mgr Beata Kucwaj. Cel Dnia Chińskiego to 

przybliżenie kultury chińskiej oraz tradycji, jak 

również zintegrowanie studentów chińskich z 

polskimi.  Przy tej okazji mogliśmy gościć 

Konsula Generalnego ChRL – pana Gou Gan 

Hui, oraz Xiang Zaosheng z Konsulatu 

Generalnego, pana Chen Gang – Prezesa Best 

Travelling & Consulting sp. z o.o. oraz Rafała 

Szulkowskiego ze szkoły YMAA. W programie 

przewidziano wystawę przygotowaną przez 

studentów z Chin, na której zaprezentowano 

zostały m. in.: tradycyjną medycynę chińską, 

Tai Chi, kuchnie chińską, latawce, sztukę 

posługiwania się pałeczkami, chińskie zioła. W 

programie znalazł się również kurs języka 

chińskiego, "Podróż po Chinach" - pokaz zdjęć 

oraz kino azjatyckie - projekcja filmu. 

Wieczorem wszyscy chętni będą mogli bawić 

się na "Chinese party", które zorganizowane 

zostało w domu Studenckim nr 1.  

 

 

 



Delegacja WZiE w Chinach 

Prof. P.Dominiak i dr M.Popowska 

prezentowali wraz z dr Andrew Wongiem naszą 

ofertę na międzynarodowych targach 

edukacyjnych  (CIEET) w Pekinie i w Xi-an. Xi-an 

jest trzecim w Chinach (po Pekinie i Szanghaju) 

ośrodkiem edukacyjnym z ogromnymi 

tradycjami. W obu miastach były tłumy 

odwiedzających. Swoje oferty prezentowało 

kilkaset uczelni z całego świata. WZiE PG był 

jedyną polską, publiczną uczelnią mającą 

własne stoisko. Oprócz naszego, były jeszcze 

dwa stoiska prywatnych szkół z Polski. 

Zainteresowanie ofertą WZiE było spore, nasze 

informatory w języku chińskim rozchodziły się 

bardzo szybko. 

Poza udziałem w targach nasi delegaci spotkali 

się z szefami komórek d/s współpracy 

międzynarodowej dwóch uniwersytetów: Xi-an 

University of International Studies i Xi-an 

University of International Programmes. Obie 

te uczelnie mają kilkadziesiąt tysięcy 

studentów i wyraziły zainteresowanie 

wspólnymi przedsięwzięciami edukacyjnymi.  

W Tianjin (10 mln mieszkańców) odbyła się 

prezentacja wydziału na specjalnie 

zorganizowanym seminarium dla potencjalnych 

kandydatów na studia w PG. 

Nasze stoisko na targach w Pekinie odwiedził 

dr Bolesław Kościukiewicz – radca-minister 

Ambasady RP w Chinach (były długoletni 

pracownik Katedry Ekonomii na PG). Ponadto 

prof. P.Dominiak, dr M.Popowska i dr A.Wong 

zostali przyjęci przez szefa Konsulatu RP w 

Pekinie Janusza Taterę. W Pekinie odbyło się 

także spotkanie z reprezentującym 

Województwo Pomorskie w tym mieście 

Panem Sławomirem Berbeciem. 

Efektem wizyty w Chinach powinno być 

pojawienie się na naszym wydziale w nowym 

roku akademickim kolejnej, dużej grupy 

studentów z tego kraju. 

 

 

 

Konferencja Dyrektorów MBA 

W dniach 22-24  marca 2009, mgr Barbara 

Stepnowska wzięła udział w spotkaniu 

Dyrektorów Programów MBA (w AESE-Escola 

de Direccao e Nogocios, Lizbona), w którym na 

zaproszenie EFMD wzięło udział  ponad  100 

osób m.in. z Francji, Włoch, Wielkiej Brytanii, 

USA, Australii.   Motywem przewodnim 

konferencji  był kryzys gospodarczy, który 

według ekspertów ma być dobrym  czasem  dla 

studiów podyplomowych i programów MBA. 

Podczas spotkań dyskutowano  na temat 

oczekiwań od programów MBA stawianych 

przez head hunterów takich jak: inteligencja 

emocjonalna, etyka w biznesie. Rozważano 

dlaczego marka ma znaczenie dla szkół biznesu 

i „odkryto” potęgę informacyjną internetu. 

Interesujące natomiast okazały się badania 

firmy GMAC, współpracującej z EFMD,  która 

przedstawiła w sposób szczegółowy  jakie są 

trendy rynkowe i szanse dla programów MBA. 

Portugalczyk Vasco da Gama zasłynął wielkimi 

odkryciami geograficznymi,  spotkania 

lizbońskiego raczej nie można zaliczyć do 

odkrywczego, ale nie zmienia to faktu, że 

należy korzystać z doświadczeń dojrzałego 

rynku  programów MBA z Wielkiej Brytanii, 

Francji  i USA ☺ . 

Prezentacje z konferencji są dostępne na 

stronie: 

http://www.efmd.org/index.php/component/e

fmd/?cmsid=090331093034joom 

 

International Panel w Rouen 

Już po raz kolejny dr M.Popowska i prof. 

P.Dominiak wzięli udział w International Panel, 

organizowanym przez jedną z najlepszych 

francuskich szkół biznesu Groupe ESC Rouen. 

International Panel to prezentacje efektów 

praktyk i staży studentów ze szkół tej grupy w 

przedsiębiorstwach. Studenci programu 

International Business mają obowiązkowe  

6-miesięczne praktyki zagraniczne. Efekty i 

doświadczenia z praktyk prezentują w 

raportach pisemnych i ustnych, oraz podczas 



wystąpień przed komisjami składającymi się z 

przedstawicieli różnych krajów (jednej z nich 

przewodniczyła dr M.Popowska). W tym roku 

zaproszono do jury 116 osób z 33 państw – 

profesorów, wykładowców i ludzi biznesu. 

Poziom prezentacji i dyskusji (w języku 

angielskim) był w powszechnej ocenie wysoki. 

Oceny z praktyk wystawiane przez 

międzynarodowe jury mają duży wpływ na 

końcową ocenę z całych studiów.  

 

Rada Wydziału (25 marca 2009): 

1) Pozytywnie zaopiniowano wniosek o 

powołanie prof. dr hab. L.Zawadzkiej na 

stanowisko profesora zwyczajnego PG. 

2) Zatwierdzono program studiów II stopnia na 

kierunku Zarządzanie (dla studiów 

stacjonarnych i niestacjonarnych). 

3) Zatwierdzono zmiany w programie studiów I 

i II stopnia na kierunku Europeistyka (studia 

stacjonarne i niestacjonarne).  

4) Przyjęto wniosek o otwarcie konkursu na 2 

stanowiska adiunktów w ZZTI, termin konkursu 

- do 15 kwietnia, zatrudnienie od października 

2009. 

5) Zatwierdzono Regulamin przyznawania 

wsparcia finansowego WZiE dla nauczycieli 

akademickich starających się o stopień doktora 

habilitowanego lub tytuł profesora.  

6) Wznowiono studia podyplomowe: 

Rachunkowości i Finansów, Prawno 

Menedżerskie, Zarządzania Zasobami Ludzkimi, 

Zarządzanie Administracją Publiczną oraz 

Audytu Wewnętrznego.  

 

Wiosenne imprezy 

22 kwietnia – spotkanie  z Leszkiem 

Czarneckim – nr 1 na liście najbogatszych 

Polaków, w ramach programu 

„Przedsiębiorczość” 

23 kwietnia – akcja „Dziewczyny na 

Politechniki” 

13-14  maja – Dni Wydziału  

9-16 maja – wizyta na naszym Wydziale Grupy 

MBA Rouen. Grupa studentów studiów MBA 

będzie miała okazję poznać uwarunkowania 

oraz specyfikę prowadzenia biznesu w 

Trójmieście. Do współpracy zaproszono firmy: 

Eaton, Young Digital Project, Yeppesen Boing 

Polska, Ziaja. Odpowiedzialną za organizację 

imprezy jest mgr Barbara Stepnowska. 

20 maja – konferencja PR Regionów  

21-22 maja – konferencja Katedr Ekonomii na 

Politechnikach (w hotelu Marina) 

27 maja godz. 13.00 – spotkanie z prof. Jerzym 

Osiatyńskim, byłym ministrem finansów 
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Dziekan  

Prof. dr hab. Piotr Dominiak  

 

 

 
 

 

Redaktor wydania: dr Ewa Lechman, 

eda@zie.pg.gda.pl  


