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WIADOMOŚĆ DNIA 
 Nasz Wydział, w rankingu Uczelni 
Wyższych jaki rokrocznie realizuje �Polityka�, 
zajął pierwsze miejsce wśród Wydziałów 
Zarządzania na uczelniach technicznych w 
Polsce.  
 
WYDARZENIA 

Wydarzeniem kończącym stary rok była 
aukcja dobroczynna pracowników na corocznym 
spotkaniu. W tym roku licytowaliśmy na rzecz 
Domu Dziecka im. J. Korczaka � reportaż 
zdjęciowy można obejrzeć w marcowym 
numerze Pisma PG. Dzięki Państwa ofiarności 
udało nam się zebrać 1.750 zł. 

Natomiast początek roku 
zainaugurowaliśmy balem, który odbył się 31 
stycznia w hotelu Haffner w Sopocie. W balu 
uczestniczyło 110 osób � pracownicy naszego 
Wydziału, zaproszeni goście. Bal był bardzo 
udany - a może tak powtórzyć w przyszłym 
roku? 

Wydział posiada nową tożsamość 
wizualną, a raczej jej elementy w postaci 
nowego logo i dodatkowego koloru [oprócz 
granatu i popielatego, mamy kolor czerwonej 
cegły]. O przyczynach zmiany, przebiegu prac i 
osiągniętych rezultatach, wraz z nowym znakiem 
do pobrania, można przeczytać na  
www.zie.pg.gda.pl/dla pracowników/....... 
 
NAJBLIŻSZA PRZYSZŁOŚĆ 

Z okazji 10-lecia Wydziału, majowy 
numer PISMA PG jest w całości poświęcony 
naszemu Wydziałowi i w całości przez nas 
redagowany � prosimy o dostarczanie gotowych 
prac, powinniśmy zakończyć jego redakcję z 
końcem marca.  

W związku z tym, na początku kwietnia 
chcielibyśmy powtórzyć wspólne zdjęcie � 
pierwsze zrobiliśmy sobie na schodach Gmachu 
Głównego w 1994 roku. Zdjęcie tegoroczne 
będzie też na schodach, lecz własnej siedziby. 
Bardzo prosimy wszystkich pracowników o 
przybycie w ustalonym terminie na w/w schody. 

Ponieważ jest to przedsięwzięcie trudne 
technicznie � [samochód z podnośnikiem, 
ruchliwa ulica itp...] bardzo prosimy o punktualne 
przybycie � o dokładnej dacie poinformujemy 
Państwa niebawem. 
 

W maju na Politechnice Gdańskiej będzie 
realizowany film z okazji 100-lecia naszej 
uczelni. Każdy wydział będzie miał możliwość 
zaprezentowania się - mamy na to 10 minut, a 
zdjęcia, które mogłyby się tam znaleźć będą 
realizowane w ciągu dwóch dni zdjęciowych. 
Ekipa filmowców pojawi się na wydziale na 
początku maja � o dokładnej dacie zostaną Państw 
poinformowani. Przepraszamy za utrudnienia w 
pracy w trakcie kręcenia filmu, jednocześnie 
bardzo prosimy o wyrozumiałość i stosowanie się 
do poleceń scenarzysty.  
 
DOKTORATY i HABILITACJE 

W ostatnich miesiącach odbyły się obrony 
doktoratów p. Edyty Drajskiej - na naszym 
wydziale oraz p. Jacka Jakubowskiego - na 
Uniwersytecie Gdańskim a także habilitacja dr 
Anny Rzeczyckiej. Serdecznie gratulujemy. 
 
AWANSE 

Stanowisko adiunkta od 1 kwietnia 
otrzymali dr inż. B. Ludwiszewski dr inż. W. 
Sipowicz, dr E. Drajska oraz dr J. Jakubowski.  

Z dniem 1 marca dr J. Jakubowski został 
powołany do pełnienia funkcji Pełnomocnika 
Dziekana ds. Promocji na Wydziale Zarządzania i 
Ekonomii PG. 
 
NOWI PRACOWNICY 
 Od 1 kwietnia wśród nowych 
pracowników witamy mgr Wojciecha 
Wyrzykowskiego - wykładowcę w Zakładzie 
Prawa Gospodarczego. 
 
NAGRODY I WYRÓŻNIENIA 

Prof. Wiktor Adamkiewicz otrzymał tytuł 
Professor at The International Institute for 
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Advanced Studies In Systems research and 
Cybernetics. � gratulujemy. 

Francusko - Polskie Studium w 
Dziedzinie Finansów otrzymało �znak jakości� 
Fundacji France-Pologne Education. Procedura 
przyznawania znaku odbyła się w Lyonie [21-23 
lutego] na spotkaniu partnerów polsko-
francuskich szkół wyższych i miała na celu nie 
tylko weryfikację istniejących programów, ale 
też otworzenie drogi do pozyskiwania funduszy, 
wzbogacenie pola działania poprzez wsparcie 
Fundacji France-Pologne Educations. Nasze 
Studium było jednym z trzech, które zdobyły 
aprobatę i uzyskały �znak jakości�. Gratulujemy.  
 
STUDIA 

25 lutego odbyła się inauguracja 
Europejskich Studiów Specjalnych � jednych z 
dwóch istniejących w Polsce tego typu studiów, 
kieruje nim prof. dr hab. Ewa Grzegorzewska. 
Wykład inauguracyjny wygłosił senator Edmund 
Wittbrodt "Debata nad  przyszłością UE". 
  Powołane zostało Podyplomowe 
Studium Kadry Menedżerskiej  do współpracy ze 
strukturami Unii Europejskiej, kierownikiem 
studium jest dr Helena Gulda. 
 
SEMINARIA, SPOTKANIA  
I KONFERENCJE 

W dniach 13 � 17 listopada odbyło się w 
Hamburgu seminarium, zorganizowane przez 
Instytut Polityki i Gospodarki HausRissen i Klub 
Rzymski �Zarządzanie zrównoważonym 
rozwojem�, w którym uczestniczyli nasi 
studenci, członkowie Koła Naukowego 
Samorządu Terytorialnego. 

W ramach Politechniki Otwartej, w 
styczniu prof. P. Dominiak wygłosił wykład 
�Przyszłość małych i średnich przedsiębiorstw�. 
 
STUDENCI 

Na Wydziale powstało nowe Koło 
Naukowe Project Management � opiekunem jest 
mgr inż. W. Stachowski. 
Natomiast 4 lutego 30 studentów odebrało 
certyfikaty Microsoftu, potwierdzające 
ukończenie kursu MS Project.  

W konkursie im. Lucjana Hofmana na 
najlepsze prace magisterskie, wyróżnienia 
otrzymali absolwenci naszego Wydziału 
Agnieszka Mazur i Marcin Gola � promotorami 
prac byli dr Nelly Daszkiewicz i prof. Piotr 
Dominiak. 
 
 
 

 
 
 
 

19 marca odbyły się Dni Otwarte  - nasz 
Wydział po raz pierwszy mógł się zaprezentować 
kandydatom na studentów we własnej siedzibie, 
dzięki temu w pełni mogły się zaprezentować koła 
naukowe i organizacje studenckie. Zaintere-
sowanie wydziałem było bardzo duże, dlatego 14 
kwietnia powtórzymy te formułę promowania 
Wydziału.  
 
Z  PLACU  BUDOWY 

Od paru tygodni funkcjonuje nowa strona 
domowa � niektóre działy są jeszcze uzupełniane 
a niebawem pojawi się jej wersja angielska. 
Zwracamy się do Państwa z prośbą o 
uaktualnianie wszelkich danych, zamieszczanie 
ważnych informacji tak dla studentów, jak i 
wszelkich odbiorców zewnętrznych za 
pośrednictwem webmastera. 
 

Zakończył się remont na VIII piętrze 
gmachu B, pomieszczenia zostały odświeżone, 
zmodernizowane. Nastąpiło trochę zamieszania z 
numeracją pokoi i na dodatkowej stronie 
podajemy zaktualizowane informacje dotyczące 
VII piętra. 
Remont piętra VII prawdopodobnie zacznie się 
nie wcześniej, jak w czerwcu.  
 

Na parterze nowego gmachu funkcjonuje 
już bar z prawdziwego zdarzenia. W przyszłym 
miesiącu pojawią się nowe, wygodne stoliki i 
krzesła, przewidziana jest część tylko dla 
pracowników i ich gości. W barze można 
zamówić pełne dania obiadowe � przyjmowane są 
zapisy na abonamenty miesięczne. 
 
NOWOŚCI 
 Dzięki zawartym przez PG umowom o 
Świadczenie Telekomunikacyjnych Usług 
Międzystrefowych mamy możliwość dokonania 
wyboru prefiksu operatora międzystrefowego: 
1033, 1044, 1055, 1066. 
 
IMIENINY 

Wszystkim, którzy obchodzili swoje 
imieniny lub będą to robić w najbliższym czasie � 
Maria, Jerzy, Wojciech, Marek - składamy 
serdeczne życzenia. 


