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B i u l e t y n 
Wydziału Zarządzania i Ekonomii PG 

        12 listopada 2009 

 

Wielki sukces wydziału! 

Centralna Komisja d/s Stopni i Tytułów 
Naukowych przyznała WZiE PG prawo do 
nadawania stopnia naukowego doktora w 
dziedzinie nauk ekonomicznych w 
dyscyplinie „nauki o zarządzaniu”. To drugie 
takie uprawnienie wydziału (od lat mamy 
prawo do nadawania stopnia doktora w 
dziedzinie nauk ekonomicznych w 
dyscyplinie „ekonomia”). Jesteśmy pierwszą 
politechniką w Polsce posiadającą podwójne 
uprawnienia do doktoryzowania w 
dziedzinie nauk ekonomicznych! Dzięki 
temu będziemy mogli uruchomić (po 
uzyskaniu zgody Rektora PG) studia III 
stopnia (doktoranckie w dziedzinie nauk 
ekonomicznych). O taką zgodę wystąpimy 
jeszcze w tym roku kalendarzowym. 

Olga Radzyner Award 2009 

Dr Aleksandra Parteka i dr Joanna Wolszczak-
Derlacz z Zakładu Ekonomii Międzynarodowej 
(Katedra Nauk Ekonomicznych) otrzymały 
bardzo prestiżową Nagrodę im. Olgi Radzyner 
przyznawaną przez Centralny Bank Austrii dla 
młodych badaczy z  Albanii, Bośni i 
Hercegowiny, Bułgarii, Chorwacji, Czech, 
Estonii, Macedonii, Węgier, Kosowa, Łotwy, 
Litwy, Polski, Rumunii, Serbii, Czarnogóry, 
Słowacji i Słowenii, za najlepsze prace 
badawcze na temat integracji europejskiej. 
Nagrodę przyznano za artykuł: :“The impact of 

trade and outsourcing on skill-specific wage 

convergence in the integrating Europe”.  To 
kolejne (po nagrodzie Premiera RP, stypendiach 
zagranicznych, nagrodzie NBP, grancie firmy 

Ernst&Young) wielkie osiągnięcie naszych 
młodych koleżanek. Serdeczne gratulacje! 
 

Profesor Cezary Orłowski członkiem IFAC 

Technical Committee 
 

Kierownik Zakładu Zarządzania Technologiami 
Informatycznymi, dr hab. inż. Cezary Orłowski, 
prof. PG został nominowany na trzyletnią 
kadencję jako członek Komitetu Technicznego 
federacji IFAC (International Federation of 

Automatic Control) dotyczącym zarządzania i 
kontroli w modelowaniu systemów 
wytwórczych. Prof. Orłowski reprezentuje tam 
Polskie Stowarzyszenie Pomiarów, Automatyki i 
Robotyki (POLSPAR). Od maja 2009 roku prof. 
Orłowski jest także członkiem Komitetu 
Inżynierii Produkcji przy Wydziale IV Nauk 
Technicznych Polskiej Akademii Nauk. 

Nasz student nagrodzony w NBP 

Pan Piotr Hoffman – absolwent informatyki na 
wydziale ETI, obecnie student naszego 
Wydziału, został laureatem III nagrody ramach 
Konkursu "Młody Ekonomista", 
organizowanego przez Towarzystwo 
Ekonomistów Polskich  oraz Fundację Forum 
Obywatelskiego Rozwoju. Nagrodzony student 
otrzyma tym samym 3 tys. PLN. Tematem 
konkursu była praca "Co Polska powinna zrobić, 
żeby dogonić najbogatszych?", którą 
nagrodzony student napisał pod kierunkiem dr 
Joanny Wolszczak-Derlacz. Nagrodzony student 
jest jednocześnie magistrantem prof. Piotra 
Dominiaka. Gratulujemy zwycięzcy !!! 
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Wyróżnieni dyplomanci 

Pani Marta Popek, studentka studiów 
magisterskich 5-letnich, otrzymała wyróżnienie 
(nagroda rzeczowa) na I Ogólnopolskim 
Konkursie Prac Dyplomowych z Ochrony Pracy. 
Konkurs został ogłoszony przez Stowarzyszenie 
Ochrony Pracy. Praca została napisana pod 
kierunkiem profesora Marcina Sikorskiego. Ale 
to nie wszystko. Praca magisterska, pana Jacka 
Bargielskiego, pt.”Analiza wskaźnikowa w 
ocenie funkcjonowania kas oszczędnościowo-
kredytowych na przykładzie Kasy 
Oszczędnościowo-Kredytowej im. Świętego Jana 
z Kęt”, zdobyła I wyróżnienie w VII edycji 
ogólnopolskiego konkursu na najlepszą pracą 
licencjacką, magisterską, doktorską dotyczącą 
problematyki kas oszczędnościowo-
kredytowych. Konkurs jest organizowany przez 
Fundację na rzecz Polskich Związków 
Kredytowych w Sopocie. Wyróżniona praca 
została napisana pod kierunkiem dr inż. 
Krystiana Zawadzkiego. Serdecznie gratulujemy 
i życzymy dalszych sukcesów naszych 
magistrantów! 
 
Harvard Business Review Polska partnerem 

WZiE 
Podpisane zostały umowa i porozumienie o 
współpracy pomiędzy firmą ICAN Institute, 
wydawcą Harvard Business Review Polska a 
WZiE. Dotyczą one współpracy przy realizacji 
studiów MBA, organizacji konferencji ENTIME, 
która odbędzie się w czerwcu 2010 r. na WZIE 
(publikacja wybranych artykułów) oraz dostępu 
do bazy studiów przypadków. W rozmowach 
wyrażono również wolę przygotowania 
projektów wspólnych przedsięwzięć 
dydaktycznych i konferencyjnych. 
 

Jakość kształcenia 

Dnia 16 października 2009 na Uniwersytecie 
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu odbyła się I 
Konferencja Studentów „Jakość Kształcenia” 
zorganizowana przez Parlament Studentów RP i 
Państwową Komisję Akredytacyjną. W 

konferencji uczestniczyli studenci z całej Polski, 
będący przedstawicielami Parlamentu 
Studentów RP w zespołach wizytujących PKA, 
przedstawiciele PKA (m.in. wiceprzewodnicząca 
prof. Danuta Strahl), rektorzy, dziekani i 
prodziekani z wielu uczelni. Prelegentami byli: 
prof. Paweł Stępień – pełnomocnik rektora UW 
d/s jakości kształcenia oraz prof. Piotr 
Dominiak (WZiE). System ankietowania 
studentów na WZiE został oceniony przez 
uczestników jako wzorcowy. Cieszy fakt, że 
aktywnymi uczestnikami konferencji byli m.in. 
mgr inż. Maciej Markowski – nasz absolwent, 
obecnie pracownik PKA oraz studentka Joanna 
Boruta. 

Ściąganie i plagiat to grzechy! 

21 października w auli 107 WZiE odbyła się 
konferencja poświęcona poszanowaniu 
własności intelektualnej: „Własność 
intelektualna – nie kradnij!” Sala była 
przepełniona studentami, zaproszonymi 
uczniami liceów, nauczycielami. Prelegentami 
byli: dr Maciej Barczewski z UG, dr Sebastian 
Kawczyński (Plagiat pl.), dr Elżbieta Walkiewicz 
(WZiE), mgr inż. Tomasz Laskowski (WCh PG), 
ks. Krzysztof Niedałtowski – duszpasterz 
środowisk twórczych. Zastanawiano się nad 
istotą własności intelektualnej, umiejętnościami 
właściwego korzystania z cudzej własności w 
pracach naukowych, szkolnych, nad moralnymi 
aspektami przywłaszczania tej własności („czy 
ściąganie jest grzechem?”). W dyskusji 
panelowej wzięli udział poza w/w: Małgorzata 
Pastuszka ze znanego wydawnictwa Wolters 
Kluwer Polska oraz Piotr Rzeczycki z firmy 
muzycznej Universal Music Poland. Dyskusję 
prowadziła doc. dr Ewa Hope. Organizatorom 
konferencji: mgr Pawłowi Ziemiańskiemu i doc. 
Ewie Hopie należą się słowa uznania za trud 
włożony w przeprowadzenie tego 
przedsięwzięcia. 

Konferencja Corporate Social Responsability 

Dzięki staraniom naszych studentów – zaś w 
szczególności pani Marleny Nidegorskiej – dnia 
27 października 2009, odbyła się konferencja 
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dotycząca zagadnień związanych ze społeczną 
odpowiedzialnością biznesu. W trakcie 
konferencji mogliśmy wysłuchać wykładu 
docent Ewy Hope pt. „Społeczna 
odpowiedzialność biznesu źródłem przewagi 
konkurencyjnej”. Wykład ten odbył się w 
ramach projektu, który ma na celu zachęcać i 
inspirować studentów do odpowiedzialności w 
szerokim kontekście – etycznym, społecznym, 
środowiskowym i biznesowym. Wykłady 
edukacyjne odbywają się w 17 ośrodkach 
akademickich w całej Polsce. Wydarzenie 
zostało objęte patronatem Ministra Skarbu 
Państwa – Aleksandra Grada. Po konferencji 
zorganizowano „Podwieczorek przy CSR”, czyli 
spotkanie dyskusyjne "przy kawie", podczas 
którego można było porozmawiać z 
przedstawicielami grupy LOTOS na tematy 
związane z odpowiedzialnym biznesem. 
 

Kreator innowacyjności  
 

Dzięki staraniom Zakładu Zarządzania 
Technologiami Informatycznymi udało się 
pozyskać dla Wydziału Zarządzania i Ekonomii 
środki na realizację projektu w ramach 
programu Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego „Kreator innowacyjności — wsparcie 
innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej”. 
Głównym celem projektu jest pomoc przy 
tworzeniu innowacyjnych przedsięwzięć 
badawczych z zakresu informatyki i nowych 
technologii, które byłyby realizowane przez 
pracowników naukowych Politechniki 
Gdańskiej w bliskiej współpracy z 
przedsiębiorstwami technologicznymi Pomorza. 
Zaplanowane działania obejmują wykreowanie 
popytu na innowacje skierowane ku potrzebom 
rynku, zapewnienie ich podaży oraz uzyskanie 
wysokiego poziomu współpracy uczestników 
rynku innowacji. Projekt służyć ma także 
zarządzaniu wymianą informacji i wiedzy. 
Wartość przyznanych środków to 176 800 zł. 

Projekt Quick 

WZiE PG jest jednym z partnerów projektu 
Quick (Qualifications, Innovations, Cooperation 

and Keybusiness for SMEs in the Baltic Sea 
Region). Projekt, którego liderem jest Parlament 
Hanzeatycki uzyskał dofinansowanie i będzie  
realizowany przez 40 instytucjonalnych 
uczestników (głównie izby gospodarcze). 
Przedstawicielami WZiE w projekcie są dr 
Marzena Grzesiak (KZWiI) oraz prof. Piotr 
Dominiak (KNE). Wartość projektu około 3,7 
mln euro (udział WZiE ok. 100 000 euro). 
 

Projekt EURO 2012 

W dniach 26-28 odbyło się drugie już 
seminarium w ramach projektu EURO 2012, 
szanse i zagrożenia dla Pomorza, z udziałem 
naukowców z Portugalii. Projekt jest 
współfinansowany przez EFS, a realizowany 
przez zespół pracowników z Zakładu Prawa 
Gospodarczego, Katedry Nauk Ekonomicznych, 
Katedry Finansów oraz Zakładu 
Towaroznawstwa. Kolejne seminarium 
przewidziane jest na styczeń 2010.  
 

Wizyta przedstawicieli IBM 
 

Steve Wells, odpowiedzialny za projekty 
techniczne w Europie Wschodniej, Afryce i na 
Bliskim Wschodzie z IBM w Londynie, oraz 
Mariusz Ochla z IBM Polska uczestniczyli w  
ceremonii wręczenia dyplomów absolwentom 
WZiE PG 22 października 2009. Wręczyli oni 
świadectwa odbycia praktyk przez naszych 
studentów w oddziałach IBM. Praktykanci 
uzyskali bardzo wysokie oceny i część z nich 
zapewne znajdzie zatrudnienie w tym 
koncernie. Przedstawiciele IBM podkreślali 
bardzo dobrą współpracę z WZiE, przede 
wszystkim z prof. Cezarym Orłowskim (ZZTI), 
któremu bardzo dziękujemy za wielki wkład 
pracy w budowanie więzi z IBM. 
 

Praktyki dla studentów z Chin 

Dnia 22 października 2009 roku odbyło się 
spotkanie studentów WZiE (głównie studentów 
z Chin) z przedstawicielami firmy ACXIOM. 
Lucas Ho, Dyrektor Operacji Biznesowych 
Acxiom GSC China i Joanna Wszeborowska, 
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Menedżer HR,  przedstawili możliwości odbycia 
praktyk studenckich lub podjęcia pracy w 
nowym oddziale firmy w Nantong w Chinach. 
Oferta spotkała się z dużym zainteresowaniem 
ze strony studentów. Mamy nadzieję, że 
wkrótce, pierwsi absolwenci studiów 
licencjackich Business in Management 
skorzystają z tej możliwości zatrudnienia. 
 

Goście zagraniczni na WZIE 
 

Miesiąc październik obfitował w wizyty gości z 
zagranicy. Nasz Wydział gościł: Daniel Baudin z 
La Rochelle Business School; Bohumil Falia, 
Maria Sciskalova, Irena Orszulik, Emil Horky – z 
Silesian University in Opava; Eberhard Holh z 
University of Applied Sience in Ravensburg; 
Mike Danson z University of West Schotland. 
Goście spotkali się z Dziekanem oraz 
Prodziekanami WZIE. Dodatkow Eberhard Holh 
poprowadził zajęcia na anglojęzycznej 
specjalności SB&M z zakresu przywództwa.  
 

Przedsiębiorczy student? 
 

Zakład Ekonomiki i Zarządzania 
Przedsiębiorstwem przeprowadził już drugi rok 
z rzędu ankietę wśród studentów pierwszego 
roku, dotyczącą ich postaw przedsiębiorczych. 
Wyniki ankiety zeszłorocznej są dostępne na 
stronie wydziału. Badania spotkały się z 
zainteresowaniem pracowników Politechniki 
Poznańskiej, którzy w tym roku włączyli się w 
nie, ankietując swoich studentów. Dziękujemy 
wszystkim wykładowcom pomagającym nam 
przeprowadzić badania i studentom za udział w 
nich. Kolejny raport już wkrótce.    
 

Nowe publikacje naszych pracowników 

Na szczególną uwagę zasługują 3 pozycje 
książkowe, wydane przez naszych 
pracowników. Pierwsza z nich to książka pt. 
„Growth and innovation – selected issues”, pod 
redakcją dr Marzeny Starnawskiej. 
Współautorzy książki to: dr Tomasz Korol, dr 
Ewa Lechman, dr Magdalena Olczyk, dr 
Aleksandra Parteka, dr Anna Szymczak oraz dr 

Joanna Wolszczak-Derlacz. Prof. Ewa 
Grzegorzewska-Mischka oraz dr Wojciech 
Wyrzykowski to autorzy kolejnej pozycji 
książkowej pt.: „Przedsiębiorczość, 
przedsiębiorca, przedsiębiorstwo”. Książkę 
wydano w Bookmarket-VM Media VM Group 
Gdańsk. Wśród nowości mamy również zbiór 
zadań z makroekonomii, napisany wspólnie 
przez dr Aleksandrę Kordalską, dr Ewę 
Lechman oraz dr Magdalenę Olczyk. Tytuł 
książki to „Podstawy makroekonomii w 
przykładach i zadaniach”, a została wydana w 
CeDeWu. Zapraszamy do lektury! 
 

Spotkanie w U-7 

Tradycyjnie już Katedra Nauk Ekonomicznych 
spotkała się na torach kręglowych klubu U-7 w 
Gdańsku. Tym razem w obsadzie 
międzynarodowej z udziałem dr Myles’a 
Gartlanda, jego żony i czwórki dzieci oraz dr 
Eberharda Hohla z Ravensburga. Małżeństwo 
Gartlandów nie dało nam szans. Rewanż 
wiosną. 

Chwila sportu 
 

Na hali Centrum Sportu Akademickiego PG 
(dawny AOS) przy al. Zwycięstwa w każdą 
sobotę od 10.30-12, już od ponad roku zresztą  
się odbywają treningi sportowe pracowników 
WZIE. Gramy tam w „kosza”, czasem „w nogę”, a 
w planach są spotkania pomiędzy wydziałami 
PG, nami a podmiotami z zewnątrz (firmy), 
pracownikami a studentami itp. Póki co – 
frekwencja czasem jest słabiutka. A szkoda,  bo 
warto podnieść kondycję fizyczną. Paweł 
Bykowski – odpowiedzialny za sportowe 
spotkania – serdecznie zaprasza! 
    

 

 

Redaktor wydania: dr Ewa Lechman 

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


