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Nowy rok akademicki Ponieważ w naszej ocenie lata 2005 i 2006 
przyniosły dalszy wzrost liczby publikacji, 
awansów zawodowych, organizacji konferen-
cji, grantów itp. na ocenę za lata 2005-2008 
możemy patrzeć z optymizmem. Awans do 
kategorii 1 jest w naszym zasięgu! Uczyńmy 
wszystko, by stał się faktem. 

W imieniu władz WZiE PG składam wszyst-
kim Koleżankom i Kolegom oraz studentom 
najlepsze życzenia spełnienia wszystkich za-
wodowych planów, a także sukcesów badaw-
czych i dydaktycznych. Oby wszystkie nasze 
zamierzenia kończyły się powodzeniem, 
a napotykane trudności i przeszkody obyśmy 
potrafili pokonywać z optymizmem i humo-
rem, traktując je jako wyzwania, bez których 
życie byłoby może i łatwiejsze, ale na pewno 
bardziej nudne. Jestem przekonany, że dla 
naszego Wydziału kolejny rok będzie jeszcze 
lepszy niż miniony a ten był przecież okresem 
dużych osiągnięć indywidualnych, pracowni-
ków i studentów, oraz wspólnych – Wydziału 
jako jednostki badawczej i organizacyjnej. 

 
Nagroda Ministra 
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przy-
znał nagrodę za osiągnięcia badawcze w 2005 
roku prof. dr hab. Piotrowi Dominiakowi. 
Podstawą przyznania nagrody była książka 
„Sektor MSP we współczesnej gospodarce” 
wydana przez WN PWN. 
 
Nagrody Naukowe Rektora PG 
Nagrody naukowe Rektora PG otrzymali za 
osiągnięcia w 2005 roku: prof. dr hab. Piotr 
Dominiak (II stopnia); dr hab. inż. Maria 
Szpakowska prof. nadzw. PG i dr hab. inż. 
Cezary Orłowski (III stopnia)  

Życzę wszystkim satysfakcji z pracy w naszej 
wspólnocie akademickiej, pomyślności w ży-
ciu prywatnym i odporności na to, co przynosi 
nam co dnia nasza kochana rzeczywistość. 
Dziekan prof. dr hab. Piotr Dominiak 
  

Nagrody dydaktyczne  
Rok akademicki 2005/2006 – najważniejsze 
fakty i wydarzenia. 

Rektor PG przyznał naszym pracownikom 
nagrody za osiągnięcia dydaktyczne w roku 
akademickim 2005/2006. Nagrody indywidu-
alne otrzymali: prof. Piotr Dominiak (I stop-
nia), dr inż. Andrzej Szuwarzyński (I ),  
dr inż. Krzysztof Leja (II), dr inż. Anita 
Richert-Kaźmierska (III), prof. Maria 
Szpakowska (III), prof. Ewa Grzegorzewska-
Mischka (III), dr Wojciech Wyrzykowski 
(III). Nagrody zespołowe (III) otrzymały  
3 zespoły: prof. Marianna Daszkowska, mgr 
inż. Magdalena Brzozowska-Woś, dr inż. 
Dariusz Dąbrowski, dr Anna Drapińska, 
mgr Edyta Gołąb, dr inż. Elżbieta Kapsa,  
dr inż. Jerzy Koszałka, dr inż. Krzysztof 
Leja, dr inż. Alicja Sekuła oraz: prof. Piotr 
Dominiak, dr inż. Tomasz Korol, prof. Nelly 

 
Awans naukowy! 
WZiE PG został sklasyfikowany, w wyniku 
tzw. oceny parametrycznej dokonanej przez 
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 
w 2 kategorii! To ogromny skok (do tej pory 
byliśmy w kategorii 4) będący efektem pracy 
wszystkich pracowników naukowych. Ocena 
ta była przeprowadzona w oparciu o analizę 
naszej pracy badawczej w latach 2001-2004 
i jest „obowiązująca” do 2008 roku. Osiągnięty 
wynik powinien się przełożyć na znaczący 
wzrost dotacji na DS (działalność statutową). 
Zainteresowanych szczegółami zachęcamy do 
odwiedzenia strony domowej ministerstwa.  
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Daszkiewicz, dr Julita Wasilczuk, dr inż. 
Krzysztof Zięba, mgr Marzena Starnawska. 
Zespół trzeci: dr inż. Tomasz Korol, dr Błażej 
Prusak. 
 
Tytuły profesorskie 
Miniony rok akademicki był najlepszy w histo-
rii wydziału pod względem liczby nominacji 
profesorskich. Tytuły naukowe profesorów 
w dziedzinie nauk ekonomicznych otrzymali: 
Piotr Dominiak, Andrzej Tubielewicz, 
Edward Szczerbicki. Serdecznie gratulujemy! 
 
Stopnie naukowe 
Stopień naukowy dr habilitowanego w zakresie 
informatyki został nadany dr inż. Cezaremu 
Orłowskiemu przez Radę Wydziału Elektro-
niki, Telekomunikacji PG. Gratulujemy i ży-
czymy dalszych osiągnięć! 
 
Stopnie naukowe doktora w dziedzinie nauk 
ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia zdo-
były w roku akademickim 2005/2006: 
Aleksandra Kordalska, Joanna Wolszczak-
Derlacz z Katedry Ekonomii i Zarządzania 
Przedsiębiorstwem. 
Czekamy na habilitacje! 
 
Awanse zawodowe 
Senat PG powołał w czerwcu prof. Franciszka 
Bławata na stanowisko profesora zwyczajnego 
w PG, a dr hab. Nelly Daszkiewicz na stano-
wisko profesora nadzwyczajnego (na 5 lat). 
 
Nasi ludzie na topie! 
Prof. dr hab. Andrzej Tubielewicz został wy-
brany na kolejną kadencję dwuletnią kadencję 
prezydentem Federacji EUROCOAST zajmu-
jącej się problematyką zarządzania, eksploata-
cji oraz ochrony wybrzeża morskiego. Sekreta-
riat EUROCOAST mieści się w Cardiff  
w W. Brytanii. 
 
Bartosz Lipnicki, student WZiE, został wy-
brany podczas XXIV Zgromadzenia General-
nego BEST (Board of European Students of 
Technology) w Chorwacji na stanowisko Pre-
zesa BEST International. Najserdeczniejsze 
gratulacje! Wielkie osiągnięcie osobiste Pana 
Bartosza i ogromna satysfakcja dla WZiE 
i całej naszej uczelni. 
 
Grzegorz Gwiazdowski, również student na-
szego wydziału wybrany został Prezesem Stu-
denckiego Forum Business Centre Club, jednej 

z największej organizacji młodzieżowych 
w Polsce. To wielkie wyróżnienie osobiste dla 
Pana Grzegorza, ale także powód do dumy dla 
społeczności akademickiej wydziału i uczelni. 
 
Dr Julita Wasilczuk została wybrana do Za-
rządu Stowarzyszenia Edukacja dla Przedsię-
biorczości, mającego swą siedzibę w Krako-
wie, zrzeszającego przedstawicieli uczelni 
publicznych i niepublicznych. Stowarzyszenie 
jest m.in. liderem projektu finansowanego 
przez EFS w ramach którego prowadzimy na 
wydziale 21 studiów podyplomowych. 
 
Dr Ewa Hope została wybrana do pierwszej 
w Polsce Rady Etyki Public Relations. W 9-
osobowej radzie jest nie tylko jedyną kobietą, 
ale również jedyną osobą spoza Warszawy. Dr 
Ewa Hope jest pionierką kształcenia podyplo-
mowego w zakresie PR w Polsce i od la pro-
wadzi studium z tego zakresu na naszym wy-
dziale. 
 
Od grudnia 2005 roku Joanna Westfal 
i Maciej Markowski pełnią funkcje zastępców 
przewodniczącego Samorządu Studentów PG. 
 
Konferencje międzynarodowe 
 
W dniach 18-20.09.2006 WZiE gościł uczest-
ników wielkiej międzynarodowej konferencji 
Littoral 2006, której hasło brzmiało: Coastal 
Innovations and Initiatives. W otwarciu konfe-
rencji wzięli m.in. udział JM Rektor PG prof. 
zw. dr hab. inż. Janusz Rachoń i prezydent 
Gdańska Paweł Adamowicz. Honorowym 
Chairmanem Konferencji był prof. zw. dr hab. 
inż. Bolesław Mazurkiewicz, były rektor PG. 
W konferencji wzięło udział 150 uczestników 
z ponad 30 krajów. Wygłoszono około 80 refe-
ratów. Organizatorami konferencji byli prof. dr 
hab. Andrzej Tubielewicz, dr inż. Marcin 
Forkiewicz, wspomagani przez grupę naszych 
studentów. Konferencja była bardzo interesu-
jąca (jej materiały zostały opublikowane 
w języku angielskim) i przebiegła bardzo 
sprawnie. Zespołowi organizatorów gratulu-
jemy i bardzo dziękujemy za ogrom włożonej 
pracy. 
 
22-23.09.2006 odbyła się na wydziale III Kon-
ferencja ENTIME (Enterprise in Modern 
Economy). Organizatorem była Katedra 
Ekonomii i Zarządzania Przedsiębiorstwem 
(prof. zw. dr hab. Franciszek Bławat, dr inż. 
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Światowej sławy ekonomista prof. Paul de 
Grauwe z Uniwersytetu w Louvain wygłosił 
wykład o przyszłości euro. 

Krzysztof Zięba, dr Błażej Prusak). Do pre-
zentacji zakwalifikowano ponad 30 referatów, 
których autorami byli reprezentanci 8 krajów. 

Ponadto wykład inauguracyjny rozpoczynający 
realizację studiów podyplomowych w ramach 
projektu współfinansowanego przez Europej-
ski Fundusz Społeczny, wygłosił prof. zw. dr 
hab. inż. Edmund Wittbrodt, senator RP, 
były rektor PG i wielki przyjaciel naszego 
wydziału. 

 
25-26.09.2006 we Wdzydzach miała miejsce 
coroczna konferencja zespołu katedr:  Eko-
nomii i Zarządzania Przedsiębiorstwem;  Nauk 
Społecznych i Zakład Zarządzania Wiedzą 
i Informacją Naukowo-Techniczną. Jak zwykle 
oprócz wielu interesujących prezentacji był 
czas na dyskusję nad przygotowywanymi roz-
prawami habilitacyjnymi, doktorskimi oraz 
sprawami dydaktycznymi.  

 
Studia podyplomowe 
Trwa realizacja wielkiego projektu (21 edycji) 
studiów podyplomowych współfinansowanych 
przez EFS. Zainteresowanie nimi od początku 
jest bardzo duże. Liczba zgłoszeń przekracza 
limit (545)  miejsc. Do tej pory uruchomiono 
12 edycji. Przyjęto do tej pory 329 słuchaczy, 
następnych 200 złożyło już pełne dokumenty, 
kolejnych 280 zarejestrowało się i kompletuje 
dokumentację. Stan zaawansowania realizacji 
przekroczył pułap uznawany przez Polską 
Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości za „próg 
sukcesu”. To efekt bardzo ciężkiej pracy i cią-
głej walki z biurokratycznymi procedurami 
toczonej przez koordynatora z ramienia PG  
dr Julitę Wasilczuk oraz wspomagające ją 
mgr Aleksandrę Meksułę i mgr Beatę 
Kucwaj. Jesteśmy pełni uznania dla nich. 

 
Podziękowania 
Władze WZiE wyrażają wielkie podziękowa-
nia Panu Profesorowi Ireneuszowi Durlikowi 
za fundowanie stypendiów dla studentów na-
szego wydziału specjalizujących się w zakresie 
inżynierii zarządzania. W minionym roku aka-
demickim Pan Profesor ufundował 15 stypen-
diów o łącznej wartości 7200 zł. Jako współ-
twórca WZiE, po przejściu na emeryturę, Pro-
fesor Ireneusz Durlik daje nam wszystkim 
przykład przywiązania do uczelni i wydziału, 
przykład godny naśladowania. 
 
Studia w języku angielskim 
Od lutego 2006 uruchomiona została na stu-
diach II stopnia specjalność Small Business 
Management and Economics, prowadzona 
w całości w języku angielskim. Jej koncepcja 
powstała w KEiZP w grupie osób specjalizują-
cych się w badaniach nad sektorem MSP. Peł-
nomocnikiem dziekana ds. tej specjalności jest 
dr Tomasz Korol. Studia są dostępne dla stu-
dentów polskich oraz zagranicznych. Ich uru-
chomienie to duże osiągnięcie zespołu z Kate-
dry EiZP. Obok studiów w zakresie ochrony 
środowiska na Wydziale Chemicznym są to 
jedyne studia prowadzone w języku obcym na 
PG. 

 
Łączna liczba słuchaczy studiów podyplomo-
wych w 2006 roku zbliża się do 1000 osób. 
Najnowsze inicjatywy to: Biznes Elektro-
niczny i Zarządzanie operacyjne w przedsię-
biorstwie. Na rynku pomorskim jesteśmy 
w tym zakresie zdecydowanym liderem. 
 
MAYDAY 
PG jest partnerem w realizacji projektu 
MAYDAY (w ramach EFS – Inicjatywa 
Wspólnotowa EQUAL). Celem projektu jest 
stworzenie modelowych rozwiązań wspoma-
gających grupy pracowników zagrożonych 
utratą pracy. WZiE (lider dr inż. Andrzej 
Szuwarzyński) odpowiada za szereg zadań 
związanych z badaniami, tworzeniem systemu 
szkoleń oraz budową platformy internetowej 
(patrz: www.equal-mayday.org.pl).  

 
Byli naszymi gośćmi! 
Prezydent Lech Wałęsa wygłosił wykład dla 
studentów i pracowników WZiE. Wzbudził on 
ogromne zainteresowanie a nasza największa 
aula nie pomieściła wszystkich chętnych. 
Podobne zainteresowanie towarzyszyło wykła-
dom Ambasadora Republiki Francuskiej 
Pierre’a Menata; dr Henryki Bochniarz 
prezydenta Polskiej Konfederacji Pracodaw-
ców Prywatnych Lewiatan, byłej minister 
przemysłu i handlu. 

 
Szkoła Europejska 
To nowa, dostosowana do obowiązujących 
regulacji prawnych, nazwa dawnych Europej-
skich Studiów Specjalnych. Zainteresowanie tą 
formą kształcenia jest wciąż bardzo duże. 
Obecnie łączna liczba słuchaczy przekracza 
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500 osób. Kierownikiem szkoły jest dr hab. 
Ewa Grzegorzewska-Mischka prof. nadzw. 
PG. 
 
Nowi nauczyciele akademiccy 
Od 1.10.2006 rozpoczynają pracę na stanowi-
skach asystentów dr Bogumił Czerwiński, 
mgr inż. Małgorzata Dąbrowska (ZZWiINT), 
mgr inż. Adam Czarnecki (ZZTI), mgr inż. 
Artur Ziółkowski (ZZTI). Życzymy sukce-
sów! 
Od 1.09.2006 pracę na WZiE rozpoczęła mgr 
Barbara Stepnowska (p.404). Jej głównym 
zadaniem jest zorganizowanie, we współpracy 
z partnerami zagranicznymi, studiów MBA. 
 
Nowa struktura organizacyjna WZiE 
Przypominamy, że w nowy rok akademicki 
wkraczamy z nową jednostką Zakładem Za-
rządzania Technologiami Informatycznymi 
(Kierownik dr hab. inż. Cezary Orłowski). 
Ponadto Zakład Nauk Filozoficznych został 
przekształcony w Katedrę Nauk Filozoficz-
nych a Zakład Nauk Społecznychi w Katedrę 
Nauk Społecznych. Zmieniła się także nazwa 
Katedry Zarządzania i Technik Informatycz-
nych w Katedrę Zarządzania. 
 
Wymiana zagraniczna studentów 
Liczba studentów wydziału wyjeżdżających na 
studia zagranicę szybko rośnie. Wzrasta też 
liczba przyjeżdżających do nas studentów 
z innych krajów. Większość wymiany odbywa 
się w ramach programu Socrates/Erasmus, za 
który na WZiE odpowiada dr Magdalena 
Popowska. To dzięki jej pracy w minionym 
roku akademickim wyjechało do zagranicz-
nych uczelni 34 osoby (W.Brytania, Dania, 
Francja, Hiszpania, Niemcy, Włochy); przyje-
chało 7 osób (Niemcy, Dania). W roku 
2006/2007 wyjedzie 49 osób (plus poza 
Socratesem prawdopodobnie 13). Mamy już 
potwierdzony przyjazd 8 osób z zagranicy, ale 
lista nie jest zamknięta. 
 
Rekrutacja 2006/2007 
Studia stacjonarne na WZiE wybrało łącznie 
648 osób (wg tzw. pierwszej preferencji) – to 
największa liczba kandydatów na kierunek 
studiów (na budownictwo zgłosiło się 646). 
Przyjęliśmy łącznie (na zarządzanie i marke-
ting oraz tzw. specjalność europejską) 217 
osób. Mieliśmy najwyższy wskaźnik liczby 
kandydatów na jedno miejsce na PG (2,99); 
jednak niższy niż w roku ubiegłym. poziom 

konkursu świadectw był wysoki (minimum 
52,3 pkt na 150 na specjalność europejską 
i 85,55 na zarządzanie i marketing). 
Natomiast nabór na studia niestacjonarne był 
o około 40% niższy niż w latach ubiegłych . 
 
Studenci 
Ewa Lebbihiat została laureatką XI edycji 
konkursu „Grasz o staż” organizowanego 
przez firmę PricewatershouseCoopers oraz 
„Gazetę Wyborczą”. Gratulacje! 
W IV edycji Konkursu „Twoja Wizja Rozwoju 
Przedsiębiorczości” organizowanego przez 
Studenckie Forum BCC pod patronatem Mar-
szałka Województwa Pomorskiego, Rektora 
PG oraz Kanclerza Gdańskiej Loży BCC 
Zbigniew Piotrowski zdobył I miejsce, 
Katarzyna Gunia – III miejsce, a Dariusz 
Kurowski – wyróżnienie. Serdeczne gratula-
cje. 
 
Nowe książki 
Dr Wojciech Wyrzykowski (Zakład Prawa 
Gospodarczego) wydał książkę „Księgi, ewi-
dencje i rejestry podatkowe małych przedsię-
biorców”. Polecamy. 
Dr Małgorzata Gawrycka i dr Julita 
Wasilczuk (KEiZP) wraz z dr Patrycją Zwiech 
z Uniwersytetu Szczecińskiego opublikowały 
w warszawskim wydawnictwie CeDeWu 
książkę „Szklany sufit i ruchome schody – 
kobiety na rynku pracy”. Może być hit! 
 
Zmiana organizacji pracy dziekanatu 
Powstał jeden punkt przyjęć (pok.101) obsłu-
gujący zarówno studentów studiów stacjonar-
nych i niestacjonarnych. Wydłużono godziny 
otwarcia tego punktu. Wprowadzono możli-
wość załatwiania pewnych spraw telefonicznie 
i przez internet (dotyczy to zamawiania za-
świadczeń). 
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