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Wizytacja Państwowej Komisji 
Akredytacyjnej 

 
W dniach 20-21.02.2010 (sobota-niedziela) 
gościliśmy zespół Państwowej Komisji 
Akredytacyjnej. Jego członkowie: 
przewodniczący PKA, senator RP prof. Marek 
Rocki (SGH), prof. Wojciech Maciejewski 
(WNE UW), prof. Stanisław Czaja (UE 
Wrocław), Artur Gawryszewski (PKA) i 
przedstawiciel Parlamentu Studentów RP, z 
ogromną Ŝyczliwością, ale i wielką 
starannością przyglądali się naszym 
działaniom związanym z kształceniem na 
kierunku „Zarządzanie”.  W trakcie wizytacji 
zespół hospitował kilka zajęć na studiach 
niestacjonarnych, spotkał się z pracownikami 
WZiE oraz ze studentami reprezentującymi 
WRS i koła naukowe. Zapoznał się takŜe z 
wieloma dokumentami dotyczącymi kadry 
firmującej kierunek „Zarządzanie”, 
programów i planów studiów, organizacji 
dydaktyki, działania dziekanatu, biblioteki, z 
infrastrukturą dydaktyczną itd., itp. Celem 
wizytacji było odnowienie akredytacji dla 
tego kierunku. Raport zespołu otrzymamy w 
ciągu 6 tygodni. Jednocześnie chcę bardzo 
serdecznie podziękować wszystkim 
KoleŜankom i Kolegom, którzy włoŜyli ogrom 
pracy w przygotowanie do wizytacji. Przede 
wszystkim doc. Andrzejowi 
Szuwarzyńskiemu, członkom Kolegium 
Dziekańskiego, mgr inŜ. Arturowi 
Ziółkowskiemu, doc. Ewie Hope, Paniom: 
Helenie Szkałubie, Lidii Małek, Hannie 
Krasińskiej; Barbarze Bernatek, Pani Marioli 
Kummer i wszystkim pracownicom 
dziekanatu, obsłudze technicznej budynku. 
Dziękuję KoleŜankom i Kolegom, którzy 
wzięli udział w sobotnim spotkaniu z 
zespołem wizytującym. Dziękuję studentom 
z WRS i z Kół Naukowych.  

Dziekan WZIE – prof. Piotr Dominiak 
 

 

Eduniversal – ranking 2009 
 

Kolejny sukces naszego Wydziału na polu 
konkurencji międzynarodowej między 
najlepszymi uczelniami typu „Business 
Schools” z całego świata. W rankingu z 2009 
roku, Wydział ZIE otrzymał 3 Palmy wśród 
tak zwanych „EXCELLENT Business Schools”. 
Głosowanie trwało od listopada 2008 do 
marca 2009 roku. Przypomnijmy, Ŝe 
uprawnieni do głosowania są jedynie 
dziekani w ramach tzw. EDUNIVERSAL Offcial 
Selection. W roku 2009 otrzymaliśmy 78 ‰ 
tzw. rekomendacji na 1000 głosów. To duŜy 
sukces! 
 

Ruszają studia doktoranckie 
 

Od marca 2010 na Wydziale ZIE rusza 
pierwszy semestr studiów doktoranckich w 
dziedzinie nauk ekonomicznych (w 
dyscyplinie ekonomia i nauki o zarządzaniu). 
Na semestrze tym rozpocznie naukę łącznie 
30 osób (część z nich w trybie stacjonarnym, 
część w trybie niestacjonarnym). 
Kierownikiem studiów doktoranckich jest 
prof. Franciszek Bławat, zaś jego zastępcą dr 
hab. Hanna Adamkiewicz-Drwiłło prof. PG. 
Przypomnijmy, Ŝe wszyscy pracownicy 
naszego Wydziału, którzy zamierzają 
otworzyć przewód doktorski na WZIE w 
dziedzinie nauk ekonomicznych, są 
zobowiązani do uczestnictwa w zajęciach do 
czasu złoŜenia rozprawy doktorskiej. Studia 
trwają 8 semestrów. Zajęcia na studiach 
doktoranckich w trybie niestacjonarnym są 
odpłatne. Obsługę administracyjną studiów 
prowadzi pani Hanna Krasińska (tel: 25-81).  
 
 
 
 
 
 



„InnoDoktorant – stypendia dla 

doktorantów” 

W ramch II-giej edycji konkursu 
„InnoDoktorant”,  który przeprowadza 
Pomorski Urząd Marszałkowski  ze środków 
UE, stypendium otrzymał mgr inŜ. Sebastian 
Wilczewski (absolwent WZiE, 2000, 
pracownik firmy komputerowej). 
Przygotowuje on rozprawę doktorską na 
temat zarządzania kapitałem 
oprogramowania  po kierunkiem dr hab. inŜ. 
Marka Wirkusa. Stypendium jest udzielane 
na 8 m-cy i wynosi 30 tys. Co waŜne nie ma 
potrzeby dokumentowania ich 
wydatkowania☺. Do 2013 Urząd planuje 
jeszcze przyznać ponad 200 tego typu 
stypendiów w  kolejnych edycjach programu. 
Szczegóły moŜna znaleźć na stronach 
www.wrotapomorza.pl/pl/innodoktorant 
 
 

Granty pracowników WZiE 
 

Kilku naszych pracowników otrzymało środki 
finansowej na realizacją badań naukowych. 
Mamy jeden grant zespołowy MNiSW - prof. 
Piotra Dominiaka, dr hab. Julity Wasilczuk 
oraz dr Marzeny Starnawskiej, pt,: 
„Przedsiębiorczość produktywna i 
nieproduktywna”.  
Prof. Maciej Kot otrzymał grant indywidualny 
MNiSW, pt.: „Dobrobyt ekonomiczny na 
świecie”. Dr Krzysztof Zięba, otrzymał grant 
habilitacyjny z MNiSW – tytuł grantu „Analiza 
postaw preprzedsiębiorczych i ich 
determinant wśród uczniów i studentów na 
terenie Trójmiasta”. Dr Aleksandra Parteka 
otrzymała grant zagraniczny, z CERGE- EI w 
Pradze. Tytuł grantu "Skilled-unskilled wage 
inequality in the enlarged EU". śyczymy 
owocnej pracy! 
 

Nowe studia MBA – Zarządzanie w 
Sporcie 

 
W lutym 2010 ruszyły na WZiE pierwsze w 
Polsce Studia MBA Zarządzanie w Sporcie 
(współfinansowane przez Unię Europejską w 
ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego). Podczas pierwszego zjazdu 
słuchacze mieli zajęcia z przedmiotu 
Strategic Management, oraz Leading 
Change. Zostały one poprowadzone przez 
profesora Stuarta Westa, z brytyjskiego  
University of Loughborough,  jednej  z pięciu 
szkół  na świecie słynącej z nauk zarządzania 
sportem jak i  z tworzenia  najnowszych 

technologii sportowych. Naukowcy  z 
Loughborough  są  twórcami m.in.   słynnego  
LZR Racer  dla firmy Speedo. Grupa  MBA 
zarządzanie w Sporcie liczy 20 osób, w której 
m.in. mamy słuchaczy z Warszawy, Łodzi, 
Konina, Płocka oraz Trójmiasta. 
 

Nowe studia podyplomowe 
 

Na WZiE zostały uruchomione dwa nowe 
studia podyplomowe. Pierwsze to studium 
„Audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza w 
jednostkach sektora finansów publicznych”, a 
jego kierownikiem jest prof. Ewa 
Grzegorzewska-Mischke. Zaś drugie to 
„Zarządzanie Logistyką  i Spedycją dla 
nauczycieli” – kierownikiem jest dr Marzena 
Starnawska.  
 

Wizyta Rity Klapper z ESC Rouen 
 

W grudniu 2009 na naszym Wydziale – w 
ramach programu ERASMUS Teaching Staff 
Mobility - gościła prof. Rita Klapper z Ecole 
Superieur de Commerce z Rouen (Francja). 
Przeprowadziła zajęcia ze studentami na 
specjalności Small Business and 
Management. Podjęliśmy równieŜ z prof. 
Klapper rozmowy dotyczące jej udziału we 
współorganizacji planowanej na czerwiec 
2010 konferencji międzynarodowej ENTIME 
związanej z promowaniem 
przedsiębiorczości.  
 

Wykład przez Internet 
 

W ramach zajęć na studium  podyplomowym  
„zarządzanie projektami” w dniach 21 
listopada i 12 grudnia  2009, odbyły się – 
poprowadzone przez Internet - dwa 
dwugodzinne wykłady pt. „Zasady 
prowadzenia projektu”. Wykład poprowadził 
Prof. Mirosław J. Skibniewski z University of 
Maryland w USA. Słuchacze przebywali w sali 
107 a Profesor  w Waszyngtonie. RóŜnica 
czasu wynosiła 6 godzin. Przy okazji 
przećwiczono praktycznie aspekty 
prowadzenia i słuchania tego typu wykładów. 
MoŜna stwierdzić, Ŝe taki sposób 
prowadzenia wykładu jest bardzo atrakcyjny 
i wcale nie jest nudny. Słuchacze mimo Ŝe 
były normalne przerwy nie opuszczali 
wykładu. Tego typu sposób prowadzenia 
wykładu daje duŜe moŜliwości, ale trzeba go 
odpowiednio przygotować od strony 
technicznej. Teraz nie wszystko przebiegało 
tak jak powinno. Jeszcze na naszym 
Wydziale nie posiadamy oprogramowania i 



sprzętu do właściwego prowadzenia w ten 
sposób wykładu. Warto by o tym pomyśleć.  
 
 

Mianowanie Julity Wasilczuk  
Od dnia 1 stycznia 2010, dr hab. Julita 
Wasilczuk, kierownik Zakładu Ekonomiki i 
Zarządzania Przedsiębiorstwem (w ramach 
Katedry Nauk Ekonomicznych), została 
mianowana na stanowisko profesora 
nadzwyczajnego Politechniki Gdańskiej. Dr 
hab. Julita Wasilczuk ma duŜy dorobek 
naukowy, więc mamy nadzieję na szybki 
tytuł profesora. Gratulujemy!  
 

Obrony doktoratów 
 

Na przełomie lat 2009/2010 na naszym 
Wydziale odbyły się 3 obrony doktoratów. 
Dnia 16 grudnia 2009, tytuł doktora nauk 
ekonomicznych otrzymała dr Edyta Gołąb. 
Tytuł jej pracy to: "Jakość i relacje z 
klientami na rynku usług hotelarskich". 
Promotorem rozprawy była prof. dr hab. 
Marianna Daszkowska, zaś recenzentami - dr 
hab. Hanna Adamkiewicz-Drwiłło, prof. 
nadzw. PG oraz dr hab. Jacek Otto, prof. 
nadzw. Politechniki Łódzkiej. Dodajmy, Ŝe 
był to pierwszy obroniony na WZIE doktorat 
w dyscyplinie „nauki o zarządzaniu”. Dnia 6 
stycznia 2010 odbyła się obrona dr Marcina 
Musiałka – tytuł pracy:  „Długość cyklu 
obrotowego i finansowego a efektywność 
funkcjonowania firmy na przykładzie branŜy 
motoryzacyjnej”. Promotorem rozprawy była 
dr hab. Anna Rzeczycka prof. nadzw. PG, zaś 
recenzentami byli prof. dr hab. Franciszek 
Bławat prof. zw. PG,  oraz prof. Krzysztof 
Marecki ze Szkoły Głównej Handlowej w 
Warszawie. Dnia 24 lutego 2010 – odbyła się 
obrona  dr inŜ. Magdaleny Brzozowskiej-Woś. 
Tytuł rozprawy to: „Zachowania 
konsumentów na polski rynku internetowych 
serwisów handlowych”. Promotorem 
rozprawy była prof. dr hab. Marianna 
Daszkowska, zaś recenzentami: prof. dr hab. 
GraŜyna Światowy z Uniwersytetu 
Ekonomicznego we Wrocławiu oraz dr hab. 
inŜ Marcin Sikorski prof. nadzw. PG z 
naszego Wydziału. Wszystkim serdecznie 
gratulujemy! 
 

„Dni otwarte” i „Jazda próbna” 
Dnia 17 marca b.r. odbędzie się na naszym 
Wydziale Dzień Otwarty. Wpisuje się on w 
terminarz Dnia Otwartego Politechniki oraz 
Targów "Akademia" organizowanych na 
Uniwersytecie Gdańskim. W programie 

tegorocznego Dnia Otwartego planujemy 
ponownie ująć akcję pod nazwą „Jazda 
próbna – zostań studentem na próbę”. 
Przewiduje ona udział licealistów 
trójmiejskich szkół w zajęciach 
prowadzonych na naszym Wydziale. „Jazda 
próbna” będzie realizowana w dniach od 18 
marca do 24marca 2010. Zapraszamy! 
 
 

Najaktywniejszy student i najlepszy 
pracownik – 2 konkursy! 

W końcowych dniach pięknego miesiąca 
kwietnia będzie miał miejsce finał dwóch 
konkursów organizowanych przez studentów 
WZiE  -konkursu o nagrodę Dziekana dla 
najaktywniejszego studenta Wydziału oraz 
konkursu dla pracowników Wydziału pt. 
„preZiEs z ZiE”. Jakkolwiek idea pierwszego 
konkursu wydaje się być znana, tak idea 
drugiego przynajmniej zastanawia. Uchylając 
rąbka tajemnicy moŜna powiedzieć, Ŝe 
chodzi o wyłonienie najlepszych nauczycieli 
akademickich w kategoriach m.in. „preZiEs 
Roku” czy „preZiEs preZiEsów”. Ponadto 
konkurs ma na celu wyróŜnienie 
pracowników administracji za ich niemały 
wkład pracy na rzecz Wydziału. Oba 
konkursy będą przebiegały równocześnie, 
stąd teŜ będzie moŜliwość zagłosowania i na 
najaktywniejszego, studenta, i na 
najlepszych pracowników WZiE. JuŜ teraz 
zapraszamy na kwietniową galę finałową. 
 
Nowe publikacje naszych pracowników 

 
Mamy nowy dorobek „ksiąŜkowy” naszych 
pracowników. Na przełomie roku 2009/2010 
wydano kilka nowych pozycji. Jesienią 2009 
ukazała się monografia, której współautorem 
jest doc. Ewa Hope - "Budowanie 
społeczności lokalnej. Jak rozwijać trwałe 
relacje pomiędzy samorządem a jego 
społecznym otoczeniem", wydana przez 
Akademię Ekonomiczną w Katowicach.  W 
grudniu 2009 ukazała się monografia „What 
do we know (and would like to know) about 
entrepreneurship in Poland” pod redakcją 
naukową dr hab. Julity Wasilczuk prof. nadw. 
PG, oraz „Rozwój społeczny i gospodarczy – 
wybrane problemy” pod redakcją naukową dr 
Ewy Lechman. RównieŜ w grudniu ukazał się 
podręcznik autorstwa dr hab. Piotra 
Grudowskiego, prof. nadzw. PG, pt.: 
"Projektowanie, nadzorowanie i doskonalenie 
systemu jakości według normy PN-EN ISO 
9001:2009 w oparciu o podejście procesowe 
(z uwzględnieniem specyfiki sektora MŚP)". 



KsiąŜka jest w komplecie z tzw. 
"suplementem elektronicznym" 
umoŜliwiającym korzystanie z materiału w 
sposób interaktywny dzięki łączom 
hipertekstowym. Pod koniec roku 2009 
ukazała się monografia wydana przez 
Politechnikę Poznańską ("Ergonomia - 
technika i technologia - zarządzanie"), której 
współautorem jest prof. Cezary Orłowski. 
RównieŜ w 2009 roku została wydana 
monografia „Entrepreneur in Poland” 
autorstwa dr hab. Ewy Grzegorzewskiej prof. 
nadzw. PG oraz dr Wojciecha 
Wyrzykowskiego.  
W styczniu 2010 ukazała się ksiąŜka 
„Classical and modern concepts of corporate 
objectives” pod redakcją naukową prof. dr 
hab. Franciszka Bławata prof. zw. PG. 
RównieŜ dr Myles Gartland odniósł sukces – 
jest  współautorem ksiąŜki wydanej w 
prestiŜowym wydawnictwie PALGRAVE. Tytuł 
ksiąŜki to „The Hidden Dynamics of Path 
Dependence”. RównieŜ w styczniu 2010, 
nakładem wydawnictwa SPRINGER ukazała 
się ksiąŜka „Smart Information and 
Knowledge Management”, gdzie swój wkład 
twórczy mieli prof. Cezary Orłowski, mgr inŜ. 
Tomasz Sitek oraz mgr Jakub Chabik. 
RównieŜ w wydawnictwie SPRINGER-VERLAG 
ukazały się dwie pozycje, których 
redaktorem jest prof. Edward Szczerbicki. Są 
to: „Intelligent Systems for Knowledge 
Management” (w 2009), oraz  “Smart 
Information and Knowledge Management: 
Advances, Challenges, and Critical Issues” 
(w 2010). Serdecznie gratulujemy 
imponującego dorobku! 
 
Noworoczne spotkanie pracowników 
 
W grudniu – jeszcze 2009 roku – odbyło się 
tradycyjne spotkanie pracowników Wydziału 
ZIE. Jak zawsze spotkanie to było dobrą 
okazją do złoŜenia sobie Ŝyczeń 
noworocznych oraz „odnowienia starych 
znajomości”. Mieliśmy równieŜ okazję do 
zapoznania się z projektem nowej strony 
internetowej naszego Wydziału. Podczas 
spotkania, niestrudzona doc. Ewa Hope, 
zbierała fundusze na wsparcie domu dziecka, 
którego działalność staramy się regularnie 
wspierać. Wszystkim ofiarodawcom 
dziękujemy. 
 
 

 
 
 

Nabór – lato 2010 
 

W nowym semestrze letnim 2010, rozpocznie 
na WZIE naukę w sumie 100 studentów. Z 
czego połowa będzie uczęszczać na zajęcia 
studiów MSU-4 oraz MSU-5 (na kierunku 
zarządzanie) w trybie stacjonarnym, zaś 
druga „50”  - równieŜ na studiach 
uzupełniających w trybie niestacjonarnym.  
 
 

Podczas Rady Wydziału… 
W styczniu 2010: 
1. Pozytywnie zaopiniowano kandydaturę 

prof. dr hab. F.Bławata prof. zw. PG na 
stanowisko kierownika studiów 
doktoranckich WZIE, zaś na jego 
zastępcę – dr hab. Hannę Adamkiewicz-
Drwiłło.  

2. PrzedłuŜono stypendium doktorskie na 6 
miesięcy – od dnia 1 lutego 2010, dla 
mgr inŜ. P.Figury; 

3. W ZEiEST zatrudniono dr inŜ. Michała 
Szymańskiego na 1 rok; 

4. Pozytywnie zaopiniowano wniosek o 
przedłuŜenie zatrudnienia na stanowisku 
prof., nadzw. PG na 3 lata dla dr hab. inŜ. 
M.Sikorskiego; 

5. PrzedłuŜono zatrudnienie dla mgr 
M.Kaszubowskiego w KS na 4 lata; 

6. WyraŜono zgodę (na podstawie dorobku) 
na prowadzenie prac prac doktorskich w 
dyscyplinie nauki o zarządzaniu, przez dr 
hab. inŜ. Cezarego Orłowskiego, prof. 
nadzw. PG; 

7. Zatwierdzono sylwetkę absolwenta i 
zmiany w programie studiów II stopnia 
na kierunku zarządzanie; 

8. Udzielono zgody na prowadzenie prac 
dyplomowych przez dr. inz. 
Ł.Balewskiego, dr inz. A.Lamęckiego, dr 
inŜ. R.Leszczynę, dr P.Parszutowicza.  
 

oraz w lutym 2010: 

1. W Katedrze SIP zatrudniono dr inŜ. 
Ryszarda Bielskiego na stanowisku 
starszego wykładowcy, na 1 rok; 

2. Przyjęto program (w trybie 
stacjonarnych oraz niestacjonarnym) 
Studiów Doktoranckich na WZIE. 
Studia ruszają od marca 2010. 

3. Wznowiono studia podyplomowe 
„Zarządzanie projektami” (9 edycja). 

 
Redaktor wydania: 
dr Ewa Lechman 

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


