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Witamy nowy rok akademicki! 

U progu nowego roku akademickiego, 

siedemnastego w historii WZiE, Kolegium 

Dziekańskie życzy wszystkim pracownikom i 

studentom wielu sukcesów, satysfakcji z 

pracy i nauki, poczucia, że to wszystko co 

każdy z nas czyni służy nie tylko jemu, ale 

całej społeczności akademickiej wydziału i 

Politechniki Gdańskiej. 

 

 

Nagroda Ministra dla profesora 

Stanisława Macieja Kota 

Profesor Stanisław Maciej Kot, kierownik 

Katedry Statystyki, otrzymał Indywidualną 

Nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego II Stopnia za osiągnięcia 

naukowe, zawarte w jego najnowszej 

książce wydanej przez WN PWN 

„Polaryzacja ekonomiczna – teoria i 

zastosowanie”.  

Serdeczne gratulujemy kolejnego 

sukcesu!!! 

 

 

Nominacja profesor Ludmiły 

Zawadzkiej 

Rektor Politechniki Gdańskiej mianował 

prof. dr hab. inż. Ludmiłę Zawadzką, 

kierownika Katedry Inżynierii Systemów 

Produkcyji, na stanowisko profesora 

zwyczajnego PG. Gratulujemy Pani 

Profesor! 

 

Nowi profesorowie na WZiE! 

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu na 

stanowiska profesorów nadzwyczajnych od 

października 2009 roku, na naszym 

Wydziale prace rozpoczynają:  

dr hab. Hanna Adamkiewicz-Drwiłło prof. 

nadzw. PG oraz dr hab. inż. Piotr 

Grudowski prof. nadzw. PG. Oboje zostaną 

zatrudnieni na okres 5 lat. Profesor Hannie 

Adamkiewicz-Drwiłło planujemy 

powierzyć utworzenie Zakładu Metodologii 

Nauk Ekonomicznych, zaś profesorowi 

Piotrowi Grudowskiemu utworzenie 

Zakładu Zarządzania Jakością.  

Serdecznie witamy i życzymy dobrej 

współpracy! 

 

 

Witamy dr Myles’a Gartlanda! 

Dr Myles Gartland, stypendysta Fulbrighta, 

został zatrudniony na okres 9 miesięcy na 

naszym Wydziale. Myles Gartland jest 

absolwentem University of Kansas, Baker 

University, University of Missouri – Kansas 

City. W roku 2001 uzyskał stopień doktora 

nauk ekonomicznych na University of 

Missouri – Kansas City. Dr M.Gartland 

będzie prowadził zajęcia dydaktyczne, a 

także służył nam radą w sprawach 

związanych z MBA i finansowaniem badań 

naukowych. 

 

 

 

 



Rozwój Zakładu Zarządzania 

Technologiami Informatycznymi 

Od 1.10.2009 roku pracę w ZZTI 

rozpoczynają trzej adiunkci: dr inż. Łukasz 

Balewski, dr inż. Adam Lamęcki, dr inż. 

Rafał Leszczyna. Cieszymy się i życzymy 

sukcesów! 

 

Nagrody za rok 2008 rozdane 

Rektor Politechniki Gdańskiej przyznał 

pracownikom WZiE nagrody za 

wyróżniającą się działalność naukową i 

dydaktyczną. 

Nagrodę zespołową I stopnia otrzymał  

zespół w składzie dr hab. N.Daszkiewicz 

prof. nadzw. PG, dr inż. T.Korol, dr 

E.Lechman, dr. M.Olczyk, dr M.Starnawska, 

dr J.Wolszczak-Derlacz (KNE). 

Nagrody dydaktyczne indywidualne 

stopnia II otrzymali: dr inż. A.Szuwarzyński 

(KZWiI), dr W.Wyrzykowski (ZPG), dr inż. 

K.Leja (KZWiI). Nagrody III stopnia: dr inż. 

G.Zieliński (KISP), dr M.Popowska (KNE). 

Nagrodę zespołową II stopnia za 

działalność dydaktyczną otrzymali: dr hab. 

B. Garbacik prof. nadzw. PG i dr J.Nawrot.  

Nagrody indywidualne za osiągnięcia 

naukowe II stopnia otrzymali: prof. dr inż. 

E.Szczerbicki (KZWiI) oraz dr. M.Olczyk 

(KNE).  

Nagrody  III stopnia : dr hab. S.Zabieglik 

(KNF), prof. dr hab. M.Kot (KS), dr inż. 

M.Grzesiak (KZWiI), dr inż. M.Zięba 

(KZWiI).  

Nagrody zespołowe stopnia II za 

osiągnięcia naukowe otrzymali”:  zespół I – 

dr inż. E.Mazurek-Krasodomska,dr. P.Giruć, 

dr L.Jędrzejewski, dr K.Kubiszewska, dr inż. 

A.Laszuk, dr inż. K.Zawadzki (KF); zespół II 

– dr hab. inż. C.Orłowski prof. PG, mgr inż. 

J.Czuchnowski, mgr inż. L.Zięba, mgr inż. 

A.Czarnecki, mgr inż. T.Sitek, mgr inż. 

A.Ziółkowski (ZZTI). 

Zespół w składzie: prof. dr hab. L.Zawadzka 

prof. zw. PG, dr inż. J.Łopatowska, dr inż. 

L.Zięba, dr inż. A.Maciaszczyk, dr hab. inż. 

M.Wirkus, dr inż. G.Zieliński (KISP) 

otrzymał nagrodę III stopnia. 

Nagrodę dla młodych pracowników za 

osiągnięcia naukowe w 2008 roku 

otrzymała dr Aleksandra Parteka (KNE). 

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!  

  

Granty Ernst & Young – nasi wśród 

najlepszych 

Program Ernst & Young „Sprawne 

Państwo” już od czterech lat udziela 

grantów badawczych najlepszym polskim i 

zagranicznym naukowcom, chcącym badać 

efektywność naszych instytucji 

publicznych. W tym roku Komisja 

Konkursowa przyznała finansowanie trzem 

projektom. Jednym z nich jest projekt 

autorstwa dr Joanny Wolszczak-Derlacz i 

dr Aleksandry Parteki. Projekt dotyczy 

konkurencyjności i innowacyjności uczelni 

technicznych w Polsce, ("The 

competitiveness of research and scientific 

efficiency of Polish technical universities"). 

Wysokość grantu – 60 tys PLN. 

 

Grant dla programu MBA! 

Dzięki staraniom Barbary Stepnowskiej, 

dyrektora Programu MBA ma WZIE, 

Wydział Zarządzania i Ekonomii 

Politechniki Gdańskiej otrzymał 

dofinansowanie na realizację 2 projektów 

w ramach programu MBA. Wsparcie 

finansowe otrzymano w ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki, na realizację 

kształcenia na  studiach „MBA Zarządzanie: 

Strategiczne, Programami i Projektami” 

oraz na studiach „MBA Zarządzanie w 

Sporcie: Zarządzanie w sporcie gwarancja 

wzrostu kwalifikacji menedżerów sportu 

przed EURO 2012”.  

Wielkie podziękowania należą się też 

współpracującej z nami w tym zakresie 

warszawskiej firmie CRM! 

 



Nowy Pełnomocnik Dziekana 

W dniu 1 sierpnia 2009, dr Marzena 

Starnawska (KNE) została powołana na 

Pełnomocnika Dziekana Wydziału do 

spraw rozwoju dydaktyki na studiach 

licencjackich Bachelor in Mangement 2009-

2012.  

 

Dr Elżbieta Walkiewicz ekspertem 

Dr Elżbieta Walkiewicz (KNS) została 

mianowana, przez Ministra Nauki i 

Szkolnictwa Wyższego, na eksperta 

Procesu Bolońskiego na kadencję 1 lipca 

2009 – 30 września 2011. Zadaniem dr 

Walkiewicz będzie przede wszystkim 

wspieranie Procesu Bolońskiego w polskim 

szkolnictwie wyższym.  

Gratulacje! 

 

Nominacje docent Ewy Hope 

Nasz pełnomocnik Dziekana ds. Public 

Relations – dr Ewa Hope docent PG (KNF), 

otrzymała nominację do nagrody "Łeb 

Public Relations". Nagroda ma charakter 

honorowy, przyznawana jest raz na dwa 

lata i ma na celu wyrażenie uznania 

środowiska dla osoby i dzieła Laureata, 

którego dorobek zawodowy  

i publiczny stanowi ważny wkład w rozwój 

branży Public Relations w Polsce. 

Nominowanych było 5 osób. Zaś druga 

nominacja to nominacja do nagrody 

PROTONY w kategorii "Osoba/zespół 

zajmujący się edukacją w PR" - nagroda 

przyznawana przez środowisko 

specjalistów PR. Gratulacje! 

 

Studia Zarządzanie Zasobami Ludzkimi 

– „polecę przyjaciołom”! 

Według badania przeprowadzonego przez 

portal HR Standard (http://hrstandard.pl) 

studia Zarządzanie Zasobami Ludzkimi na 

WZIE zostały uznane za jedne z najlepszych 

w kraju. Ocenie poddano poziom 

merytoryczny studiów, przygotowanie 

wykładowców do zajęć, organizację 

studium, tzw. „zwrot z inwestycji”, czyli czy 

uczestnictwo w studium pomogło 

słuchaczom w karierze zawodowej. Co 

ważne w kategorii „czy poleciłbyś studium 

przyjaciołom” , studium ZZL zostało 

ocenione najwyżej wśród innych 

ocenianych. Niewątpliwie do sukcesu 

studium przyczynili się jego wykładowcy 

m.in.: dr P.Banasik (ZPG), dr. B.Krawczyk-

Bryłka (KNS), dr. K.Stankiewicz (KNS), mgr 

M.Kaczorek-Dąbrowska. Również na 

pochwałę zasługuje mgr Aleksandra 

Todorowicz, która wyjątkowo sprawnie i 

rzetelnie prowadzi obsługę 

administracyjną studium. Kierownikiem 

studium jest prof. Ewa Grzegorzewska 

(ZPG).  

 

Habilitacje 

Na czerwcowym posiedzeniu Komisja ds. 

wsparcia finansowego dla osób 

przygotowujących rozprawy habilitacyjne 

przyznała „stypendia” następującym 

osobom: dr inż. T.Korolowi (KNE), dr A. 

Drapińskiej (KM) , dr inż. K. Ziębie (KNE). 

„Stypendium” (2000 zł miesięcznie) 

zostało przyznane na okres 6 miesięcy (od 

1 października 2009). Życzymy 

powodzenia! 

 

Konferencja „Własność Intelektualna. 

Nie kradnij” 

Dnia 21 października 2009, odbędzie się na 

naszym Wydziale konferencja „Własność 

intelektualna. Nie kradnij”. Spotkanie jest 

organizowane przy współpracy z firmą 

„Plagiat.pl” i ma na celu ukazanie różnych 

aspektów poszanowania i ochrony 

własności intelektualnej. Skierowana jest 

przede wszystkim do studentów i uczniów 

trójmiejskich szkół średnich. W debacie 

udział wezmą m. in. Piotr Rzeczycki - 

dyr.Universal Music Poland, Stanisław 

Rosiek - dyrektor Wydawnictwa 



Słowo/Obraz Terytoria, ksiądz 

K.Niedałtowski – opiekun gdańskich 

środowisk twórczych, dr E. Walkiewicz 

(KNS) prowadząca na naszej uczelni 

przedmiot związany z ochroną własności 

intelektualnej, muzycy m.in z zespołu 

Myslovitz.  

Patronat honorowy na wydarzeniem objęli: 

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 

Marszałek Województwa Pomorskiego, 

Pomorski Kurator Oświaty, Rektorzy: 

Politechniki Gdańskiej, Uniwersytetu 

Gdańskiego, Akademii Wychowania 

Fizycznego i Sportu, Gdański Uniwersytet 

Medyczny, Akademia Sztuk Pięknych oraz 

Akademia Muzyczna. Zapraszamy 

wszystkich pracowników do działu w 

konferencji.  

Z ramienia WZiE organizatorem 

konferencji jest mgr Paweł Ziemiański 

(KNS). 

 

 

Dofinansowanie projektu badawczego 

Dzięki staraniom dr hab. Julity Wasilczuk, 

udało się złożyć wniosek o dofinansowanie 

projektu "Zarządzanie projektem 

badawczym i komercjalizacja wyników 

badań. Studia podyplomowe dla 

pracowników jednostek naukowych i 

podmiotów działających na rzecz 

nauki".Projekt miałby być realizowany do 

2013 roku. Partnerami przedsięwzięcia są: 

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 

Stowarzyszenie - zarządzający projektem, 

Akademia Ekonomiczna w Katowicach, 

Politechnika Wrocławska,  Uniwersytet 

Szczeciński, Akademia Leona 

Koźmińskiego, Instytut Podstawowych 

Problemów Techniki PAN - Krajowy Punkt 

Kontaktowy, Stowarzyszenie Project 

Management Polska 

 

 

 

Nowi studenci 

Od października na naszym Wydziale 

rozpocznie naukę: 

1) Na studiach I stopnia (stacjonarne) 

– 175 osób na kierunku 

Zarządzanie, 146 osób na kierunku 

Europeistyka, oraz 58 na kierunku 

Informatyka i Ekonometria 

2) Na studiach I stopnia 

(niestacjonarne) – 118 na kierunku 

Zarządzanie, 90 na kierunku 

Europeistyka 

3) Na studiach II stopnia (stacjonarne) 

– 65 osób na kierunku Europeistyka 

4) Na studiach II stopnia 

(niestacjonarne) – 120 osób na 

kierunku Zarządzanie 

 

 

Nowy pracownik w dziekanacie 

W wyniku konkursu, na który zgłosiło się 

kilkuset kandydatów, do pracy w 

dziekanacie przyjęta została  mgr Edyta 

Półrola. Życzymy miłej pracy! 

Jednocześnie Pani Teresa Bryła, która 

dotychczas pracowała w dziekanacie, 

przeszła do administracyjnej obsługi KISP i 

KNF. Pani Barbara Bernatek przejęła 

natomiast obsługę ZT i powielanie 

materiałów dydaktycznych. 

 

Dar AXCIOM-u 

Firma AXCIOM przekazała WZiE dar w 

postaci kilkudziesięciu książek naukowych 

i podręczników. Ich tytuły zostały 

uzgodnione w rozmowach z KZWiI oraz z 

ZZTI.  

Dziękujemy i liczymy na dalszą 

współpracę! 

 

 

Redaktor wydania: 

Ewa Lechman, eda@zie.pg.gda.pl 


