
   
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TYTUŁEM 
WSTĘPU 
 

Czy 
zauważyliście jak 
czas szybko upływa 
w sesji letniej? 
Dopiero co 
żegnaliśmy zimę, 
cieszyliśmy się z 
pierwszego 
wiosennego 
słoneczka a już 
trzeba zacząć coraz 
poważniej myśleć o 
nieuchronnie 
zbliżających się 
egzaminach... Ale 
póki co mamy 
jeszcze maj, do 
czerwca TROCHĘ 
czasu. A przed nami 
jakże piękne dni – 
Dni Kultury 
Studenckiej, 
powszechnie znane 
jako 
Juwenalia(ewentual
nie Neptunalia, 
Medykalia i 
Bachanalia – to 
ostatnie, od boga 
pewnego napoju w 
odcieniu bursztynu 
☺). Powiem tak: oj 
będzie się działo!!! 
Jeżeli chcecie 
poznać szczegóły – 
odsyłam do lektury 
niniejszego 
numeru... 

Mam nadzieje, 
że tzw. DŁUGI 
WEEKEND (ach 
żeby los tak częściej 
był łaskawy!!!) 
natchnął Was 
dodatkowo – myślę, 
że macie dodatkowy 
zapas sił i na 
zabawę i na... 
naukę.   

AniaT 

Plan „Dni Wydziału 
Mechanicznego oraz 

Zarządzania i Ekonomii 
2002” 

08-11 maja 2002 
 

• Środa 08.05.2002 
Miejsce: Teren przed DS5 
1400-2400 Piknik przed DS5 
Miejsce: Klub U7 
1000-1900 Gry i zabawy w Klubie U7 
 

• Czwartek 09.05.2002 
Miejsce: Żeliwiak lub Wyspa Sobieszewo 
1500-2400  Wyjazd pod hasłem przewodnim „Mega Majówka” 

wyjazd autobusami sprzed Wydziału o godz. 500 do 
leśniczówki 
pieczenie kiełbasek, itp. 
Występy zespołów 
Wspólne śpiewanie 
Powrót autobusami – do 24.00 

2000          METRO 
 

• Piątek 10.05.2002 
Miejsce: Boisko przed DS3 
Dyskoteka pod gołym niebem 
1300-1700  Finał turnieju roczników 

piłka nożna, koszykówka, „Point – bal” 
1800          dyskoteka pod gołym niebem na boisku przed DS3 

Konkursy z ciekawymi nagrodami 
 

• Sobota 11.05.2002 
Miejsce: Plaża koło mola w Brzeźnie 
„Przekop się sam” 
800-930      Rozstawienie sprzętu – siatki, trybuny, nagłośnienie itp.
1000-1100  Rozpoczęcie przyjmowania zapisów do turnieju: piłki 
siatkowej i piłki nożnej 
1100          Oficjalne otwarcie imprezy 
1115-1600  Potyczki Sportowe 
Miejsce: teren na przedłużeniu ul. Hallera 
„III Zjazd Miłośników Motoryzacji” 
1000          Spotkanie uczestników zjazdu na boisku przed DS3 
przy ul. Do Studzienki 32 
1030-1130  Przejazd kolumny uczestników „III Zjazdu Miłośników 

Motoryzacji” ulicami Gdańska na teren na 
przedłużeniu ul. Hallera  

1130-1600  Pokaz pojazdów i turnieje zjazdowe 
1630-1730  Przejazd powrotny uczestników „III Zjazdu 

Miłośników Motoryzacji” ulicami Gdańska na boisku 
przed DS3. Obiad dla przyjezdnych uczestników 
zjazdu 

WSPOMNIEŃ CZAR(?)...
...czyli jak to było 

...Bo kiedyś, 
kiedy miałam 7 lat, 
chodziło się w 
pochodach w tłumie 
ludzi na czele, 
którego była 
orkiestra dęta. 
Kroczyliśmy 
wszyscy razem 
najgłówniejszą z 
głównych ulic 
miasta. My, małe 
brzdące, biegaliśmy 
pomiędzy nogami 
dorosłych niosących 
w rękach 
transparenty z 
różnymi hasłami. Ci 
najmłodsi w 
dłoniach trzymali 
papierowe, biało – 
czerwone flagi 
przymocowane do 
drewnianych 
patyczków. 
Na początku była 
grająca orkiestra, za 
nią grupa górników, 
później strażaków, 
milicjantów, lekarzy 
i przedstawicieli 
innych zawodów. 
Gdzieś dalej 
umiejscowieni byli 
harcerze, a na 
samiusieńkim końcu 
pozostała część 
społeczeństwa wraz 
z dziećmi 
gubiącymi się w 
tłumie. Było 
radośnie i tak jakoś 
całościowo – 
wszyscy razem. 

A oto definicja 
pochodu 1 Maja 
jaką znalazłam na 
jednej ze stron 
internetowych: 

kultowe spędy ludu 
pracującego miast i wsi. Za 
cenę niesienia czerwonej 
szturmówki lub wizerunku 
towarzysza panującego, 
można było zaopatrzyć się 
w, sprzedawane ze 
specjalnych samochodów, 
luksusowe artykuły 
nieosiągalne w innych 
okolicznościach. Po 
sprawdzeniu listy 
obecności można było 
zgubić się w tłumie. 
A teraz? Są demonstracje na 
głównych placach miast, pod 
pomnikami pamięci. Ale czy 
jest tak samo? Czy czujemy 
się w jakiś sposób solidarni? 
Wtedy byłam mała i 
obchody 1 Maja były dla 
mnie ogromną, kolorową 
zabawą. Wszystko co wtedy 
się działo było dla mnie 
piękne i bez skazy. Dziś 
świadomość tego co się 
dzieje w Polsce nie sprawia, 
abym czuła się dobrze. 
Mówi się, że „Pierwszy 
Maja to teoretyczne Święto 
Pracy, ale w dzisiejszej 
rzeczywistości 1 Maja staje 
się dniem ludzi bez pracy, 
albo zagrożonych tym, że za 
chwilę stracą pracę” 

Czy pochody muszą być 
urozmaicane 
przepychankami pomiędzy 
działaczami różnych 
ugrupowań, latającymi 
jajkami i pomidorami oraz 
wybuchającymi petardami? 

P. J

Plan Dni Wydziału       www.pracuj.pl 
Wspomnień czar, czyli jak to z 1 Majem było    O Karolach o ankietach 
Studia: lekko, łatwo i przyjemnie?     Medykalia - plan 
Parę słów o Netvision       Neptunalia - plan 
Wywiad z panią Ewą Hope       Kto to „student”? 
Przewodnik – ABCadło      Czy wiesz, że... 
Karole – co i jak?     Tydzień z życia żaka? 
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Studiowanie 
łatwo, lekko i 
przyjemnie... 
 

Lubimy dążyć do celu 
po najmniejszej drodze 
oporu. Chcielibyśmy niskim 
kosztem zdobyć jak 
najwięcej. Chcielibyśmy 
dojść jak najwyżej ale nie 
lubimy wspinać się pod 
górę. Pragniemy fortuny, 
wiecznego zdrowia, miłości, 
szczęścia, nieśmiertelności, 
chcemy by drugiej osobie 
było dobrze, pod warunkiem 
by nie było jej lepiej od nas. 
W zamian gotowi jesteśmy 
zaoferować niewielki nakład 
pracy, mało aktywny tryb 
życia, nieżyczliwość, 
samodestrukcję i odrobinę 
zawiści. Oczekujemy od 
życia złotych gór w zamian 
za kilka kropelek potu na 
czole. Ironia? 

Sprawiedliwość nie jest 
naiwna. Życie jest ciekawe. 
Może być łatwe, lekkie i 
przyjemne i nie byłoby sobą 
gdyby również nie było 
trudne, ciężkie i „bolesne”. 
Jak jest z naszym 
studiowaniem? Znajdujemy 
się na bardzo modnym 
wydziale. Większość z nas 
ma już za sobą pierwszy 
(chyba najtrudniejszy) rok 
studiów na WZIE. Jakie 
wrażenia pozostały w nas 
samych?  

 
Dużo stresów, satysfakcji, że w 
końcu się udało. Jak będzie dalej? 
Przychodzi czas by zadać sobie 
pytanie odnośnie tego, do czego 
chcemy w życiu dojść. Należy 
pozbyć się złudzeń, że sam fakt 
ukończenia studiów z dobrymi 
wynikami jest kluczem do 
osiągnięcia sukcesu. Obecne 
wymagania pracodawców są 
powszechnie znane. Media, my sami 
rozpowszechniamy te informacje, 
wiedząc, że znalezienie pracy 
stanowi istotny problem w naszym 
kraju. Wskaźnik bezrobocia wciąż 
rośnie. Jest coraz gorzej. Można 
bezczynnie poddać się temu 
pesymizmowi społecznemu i 
podążać za nim. A można też już 
teraz, w chwili obecnej, czerpać z 
niego motywację do ciężkiej pracy i 
rozpocząć nakręcanie własnego koło 
sukcesu.  
Kierunek, na jakim studiujemy 
pomimo swojej popularności nie 
zapewnia ostoi spokoju dotyczącej  
przyszłości. Nie należy do łatwych 
znalezienie pracy po obronieniu 
dyplomu na naszym wydziale. Rynek 
jest przesycony „zarządzającymi”, 
nie potrzebuje nas aż tylu. Niektórzy 
pracodawcy zaklinają się, że 
absolwentów zarządzania na pewno 
nie przyjmą do swoich firm. . 
Komentują to butnym zachowaniem 
się tych osób, którzy na dzień dobry 
żądają cieplarnianych warunków w 
postaci samochodu, komórki, 
własnego pokoju, w zamian za 
znikome chęci do pracowania. 
Pojawiają się coraz  

 
częściej pogłoski, które wątpliwym 
czynią sam fakt kształcenia 
studentów na kierunku „Zarządzanie 
i Marketing”. Dlaczego tak jest? 
Studenci po naszym wydziale nie 
cechują się wysokim potencjałem 
jeśli chodzi o wiedzę praktyczną, 
potrafią mało, charakteryzują się 
pewnością siebie. Poza umiejętnością 
zarządzania, nabytą czy rozwijaną tu 
na Uczelni, nie stanowią żadnego 
pożytku dla firmy. Pracodawcy coraz 
śmielej wyrażają opinie odnośnie 
tego, że kunszt zarządzania powinien  
znajdować się w menu umiejętności 
każdego studenta, niezależnie od 
tego czy studiuje on na 
Elektrotechnice, Chemii czy 
Biologii. Tworzenie i kultywowanie 
„produkowania” przyszłych 
bezrobotnych jest błędem, który 
należy naprawić. Apelują, że  nie 
mamy wręcz szans na zatrudnienie.  
Dlatego tak bardzo ważne 
(szczególnie dla nas) jest 
zdobywanie doświadczenia podczas 
naszej pięcioletniej edukacji. Nie 
można rozłożyć rąk w oznace 
bezradności. Praktyki czekają na nas 
wokoło. Wystarczy chcieć, rozejrzeć 
się, obserwować, poznawać, 
angażować się i działać. Opinie takie 
jak: „A kiedy miałam czas na 
praktykę?” „No chyba za darmo nie 
będę pracować”,   

„Nikt nie chce mnie przyjąć” są 
wypowiadane przez osoby którym 
tak naprawdę nie zależy.Jeśli ktoś 
bardzo chce to wszystko mu się uda. 
Nie należy stawiać żądań a przyjąć 
to, co jestoferowane. Należy 
pogodzić się z faktem, że pierwsze 
kroki stawiane podczas praktyk w 
firmach, nie będą hojnie 
wynagradzane a najczęściej nie będą 
wynagradzane w ogóle.  

Studia kojarzyć się mają z 
najpiękniejszymi latami naszej 
młodości. Studia to moment, w 
którym (z reguły) nie zakładamy 
jeszcze rodziny, nie myślimy o 
codziennych troskach, nie szukamy 
pracy na stały etat. Możemy się 
bawić i uczyć naprzemian. Korzystać 
z tego, że ma się te 
dwadzieścia(kilka) lat i życie stoi 
przed nami otworem. Nie można 
jednak zapominać o obecnej, trudnej 
sytuacji, w jakiej przyszło nam być 
studentami. Swoim zachowaniem i 
dobrowolnie obranym sposobem na 
studiowanie, pokazujemy nasze 
starania. Wszyscy pragniemy 
uzyskać satysfakcję z naszego życia i 
dobrze, bo każdy z nas na nią 
zasługuje. Jednak w przyszłości 
poróżnimy się nie marzeniami a 
celami, jakie osiągniemy. Dlatego 
zastanówmy się poważnie nad 
naszymi osobami. Zobaczmy, jacy 
jesteśmy dziś a jacy możemy być 
jutro. Zmieniajmy się i dążmy 
gdzieś, konkretnie. Przecież nie 
chcemy utożsamić się z tymi, co 
liczą dni do kolejnej wypłaty, 
narzekają na zdrowie, politykę, jest 
im wiecznie źle i będzie jeszcze 
gorzej, bo wszystko jest ukartowane i 
nie ma sprawiedliwości. Pamiętajmy, 
że „ Jak sobie pościelimy tak się 
wyśpimy”. Pracujmy by mieć owoce 
naszej pracy. W końcu czas szybko 
mija. 

Ika

 
NetVision II – drugi krok w przyszłość 

Wrażenia z seminarium 
 
12 i 13 kwietnia w Domu Muzyka w Gdańsku odbywało się seminarium NetVision. Była to druga edycja spotkań dotyczących 

zastosowania technik informatycznych w zarządzaniu. 
Co roku w Polsce odbywa się kilkadziesiąt podobnych imprez, jednak NetVision wyróżnia to, że od początku do końca organizowana jest przez 

studentów, i to głównie Wydziału Zarządzania i Ekonomii PG. 
W pierwszej edycji seminarium (12-13 maja 2001) wzięło udział ok. 40 uczestników. Druga edycja zgromadziła ich już 140 (taki był limit miejsc). 

Przez dwa dni mogli słuchać i zadawać pytania przedstawicielom firm zajmujących się wprowadzaniem systemów informatycznych wspomagających 
zarządzanie. 
Prezentacje podzielono na 4 bloki: 
• Human Resources (HR), czyli zarządzanie zasobami ludzkimi, 
• Customer Relationship Management (CRM), czyli zarządzanie kontaktami z klientami 
• Project Management (PM), czyli zarządzanie projektami 
• Information Technology (IT), czyli systemy informatyczne. 

Wśród prezentujących się firm były między innymi: Atena, Symantec, Accenture, Biznesnet, Business Point, Comarch, ING, Jobpilot, Noblestar, 
OptiX, Oracle, Shepherd Institute, Thomson Polkolor. 

Patronat honorowy objęli: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Rektor Politechniki Gdańskiej prof. dr hab. inż. Aleksander Kołodziejczyk oraz dr 
Janusz Lewandowski, minister przekształceń własnościowych w rządzie Hanny Suchockiej. 

Przyglądam się seminarium NetVision to z bliższej, to z dalszej odległości drugi rok z rzędu i wciąż nie mogę się nadziwić, że są studenci, którym się 
chce podejmować tak dużych przedsięwzięć, jak organizowanie imprezy naukowej, a do tego im się to udaje. Jeśli za rok NetVision powróci w trzecim 
wcieleniu, to szczerze polecam udział nie tylko w roli uczestnika, ale także jako organizator. A dla tegorocznej drużyny – duże brawa! 
Ciekawych szczegółowej tematyki NetVision zapraszam na stronę www.netvision.com.pl 

CzAd

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WYWIAD... 
...czyli czas na(poważną) rozmowę

 
KOMUNIKACJA 
Wywiad z dr Ewą Hope, pracownikiem 
naukowym Wydziału Zarządzania i 
Ekonomii PG 
 
Czy można udoskonalić proces komunikowania 
się? 

Sam proces komunikacji jest taki, jaki jest – od zawsze: nadawca, odbiorca, 
przekazywanie komunikatu. Można natomiast poprawić jego skuteczność, 
efektywność. Można na szczęście – i to jest optymistyczne! Problemy związane z 
procesem komunikacji nie są tylko domeną nauk psychologicznych, można 
powiedzieć, że są to problemy interdyscyplinarne, Ja patrzę na te sprawy z punktu 
widzenia raczej filozoficznego, psychologiczne podejście jest mi raczej dalsze. 
Moim studentom powtarzam, aby analizując proces komunikowania, zastanowili się, 
jakie relacje zachodzące miedzy dwiema osobami. Teorie psychologiczne pokazują 
nam raczej co można „zrobić” z drugim człowiekiem. Ja skłaniałabym się raczej ku 
postawieniu problemu: co ja mogę zrobić, aby było lepiej? Należy zacząć od siebie i 
zastanowić się, co ja takiego robię, ze jest taka, a nie inna reakcja. Może nieuważnie 
słucham, może traktuję rozmówcę jako środek do celu, może negatywne 
doświadczenia z kontaktów z innymi ludźmi – bagaż moich doświadczeń – 
„przeszkadza mi” w nowych kontaktach, może stosuję techniki manipulacyjne, a nie 
perswazyjne. Tutaj rozpoczęłabym szukanie rozwiązań. Żyjemy też w czasach, gdzie 
zanikły pewne normy obyczajowe, etyczne. Ludzie częściej traktują siebie 
instrumentalnie, coraz powszechniejsze jest też stosowanie różnych narzędzi 
pośredniczących w procesie komunikacji interpersonalnej – internet, SMS-y, a to 
rodzi nowe problemy. 
 
Co może stać na drodze do porozumienia się, 
zakładając, że dwie osoby mają dobra wolę i 
rozmowa nie ma na celu uzyskania 
jakichkolwiek korzyści? 

Wpływ na rozmowę maja dwa podstawowe czynniki. Dużą rolę odgrywają 
cechy osobowościowe, ważne też są odpowiednie warunki zewnętrzne. Niektórzy 
ludzie są nastawieni wyłącznie na siebie i uwagę swoją skupiają tylko na tym, co oni 
mają do powiedzenia. Taka osoba nie jest zainteresowana tym, co ma do 
powiedzenia drugi człowiek. Jest skupiona wyłącznie na sobie. Ale wrócę do tego, 
co powiedziałam na samym początku. Należy najpierw przyjrzeć się sobie i 
zastanowić się, czy używam języka, który jest zrozumiały dla rozmówcy, czy 
zachowałam spójność między werbalną i niewerbalną stroną. Należy przyjrzeć się 
rozmowie i jej intencjom. Niestety, szansa na to, że informacje przekazane w czasie 
rozmowy zostaną dobrze odebrane i odpowiednio zinterpretowane prze druga osobę, 
jest 50% na 50%. Ale zawsze trzeba zaczynać od tych swoich 50%. 
 
Czy można tak udoskonalić tak technikę 
porozumienia się, aby się zaprzyjaźnić? 

Znajomość technik komunikacyjnych nie wystarczy do zaprzyjaźnienia się, ale 
można popracować nad tym, abyśmy byli lepiej odbierani. Warto zwrócić uwagę na 
ton głosu. Nagrać się na taśmę, przesłuchać ją, przyjrzeć się sobie nijako z punktu 
widzenia chłodnego obserwatora. Możemy nie być świadomi tego jak mówimy, jak 
uczucia „przemawiają” przez nasze ciało. 
 
 
Załóżmy, ze nie wiem jakie znaki, które 
pokazuję przez moje ciało, są rozumiane przez 
odbiorcę? Czy można się tego nauczyć? 

Intuicyjnie wiemy, jak konkretne zachowania mogą wpływać na innych ludzi. 
Do tego nie są potrzebne podręczniki. Wręcz przeciwnie, niektóre książki mogą 
spowodować chaos i na dobrą sprawę większość z nich nie uczy jak rozmawiać – 
uczą albo jak manipulować innymi ludźmi, albo są przepełnione teoriami 
psychologicznymi. Warto przyjrzeć się też różnicom kulturowym – w końcu w 
komunikacja jest procesem osadzonym w kulturze. 
 
Dziękuję za rozmowę 

Rozmawiała Ula Krojec
 
(Przedruk za zgodą MS ”Płyń pod Prąd!” ) 

Przedmioty od Ą do Ź
Przewodnik alfabetyczny 

Czy słysząc po raz pierwszy nazwę „Badania 
operacyjne” nie pomyśleliście, że chodzi 
o czynności, jakie wykonuje chirurg przed 
wzięciem do ręki skalpela? Czy przychodząc na 
przedmiot „Gra kierownicza” zawiedliście się, że 
zamiast komputera potrzebny będzie ołówek i 
gumka? Jeśli tak, to rozpoczynający się cykl 
artykułów jest dla Was. 

Postaramy się, w kilku zdaniach, przybliżyć 
Wam, co kryje się za nazwami przedmiotów, ale 
bez nadmiernego dublowania tego, co można 
znaleźć w informatorze wydziałowym. 
Jeśli zechcecie podzielić się swoimi uwagami, 
chętnie je opublikujemy. 

A 
Administracja publiczna 

Jeśli ktoś nie odróżnia organu administracyjnego 
od urzędu i ustawy od uchwały, a chciałby, to jest 
przedmiot dla niego. Zresztą i tak nie ma wyjścia na 
specjalności Zarządzanie organizacją (mgr uzup.), bo 
administracja publiczna jest tam przedmiotem 
obowiązkowym. 
Godzina wykładu prowadzonego przez dr Elżbietę 
Walkiewicz upływa pod znakiem kolorowych folii. 
Najczytelniejsze są oczywiście te z żółtą czcionką na 
białym tle ;-) 
Dwie godziny ćwiczeń to zazwyczaj też folie, ale 
zdecydowanie mniej barwne i wykonane przez 
studentów. Zgadza się – dwuosobowo przygotowujemy 
prezentacje. 

Przedmiot kończy się egzaminem, z którego 
zwolnieni są ci, którzy z jedynego kolokwium na 
zakończenie ćwiczeń otrzymają, jak mówi prowadząca, 
„powyżej 4,5”. 
Analiza decyzyjna 

Zasięgnąłem języka i dowiedziałem się, że to 
przedmiot dla hazardzistów – można na nim obliczyć, 
czy bardziej opłaca się kupować bilety, czy jeździć na 
gapę. Wychodzi na to drugie, ale w razie wątpliwości: 
patrz  Etyka inżyniera. 

W kwestii formalnej – przedmiot obieralny, po 
godzinie wykładów i laborek tygodniowo. 
Analiza ekonomiczna 

Kto szczęśliwie przebrnął przez mechanikę i 
podstawy projektowania (zwane po staremu PKM-
ami), temu włos na głowie zjeży wiadomość, że na 
kolejnym przedmiocie musi uczyć się o dźwigniach. 
Tym razem będzie to dźwignia finansowa, ale i przy 
niej konieczne są obliczenia. Całe szczęście, że nie 
trzeba dobierać śrubek. 
Analiza finansowa i controlling 

Ponieważ nie było pod ręką nikogo, kto chodziłby 
na ten przedmiot, ta pozycja przewodnika czeka na 
lepsze czasy. Za informatorem wydziałowym można 
jedynie podać, że jest to dwugodzinny projekt 
realizowany na studiach magisterskich w obrębie 
specjalności Ekonomia i finanse. Jeśli ktoś chciałby 
coś do tego dodać, prosimy bardzo. 
Analiza rynku 

I znów dziura w wiedzy. Informator wydziałowy 
(taka gruba broszura, a nie nasz zaufany wtyk w 
dziekanacie) podaje, że 2 godziny wykładu i godzina 
ćwiczeń czeka na studentów studiów mgr 
uzupełniających, którzy przychodzą z innych 
wydziałów. Nazwisko dra Koszałki jako autora 
programu gwarantuje, że na jeden wykład przypadnie 
co najmniej 20 folii. 

cdn. 
CzAd



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Och, Karol !!! 
 
Jeszcze niedawno słychać było takie wielkie wzdychania wśród 
wielbicielek serialu „Tulipan”. Teraz Karol stał się marzeniem 
studentów WZiE PG... 
 
  ALE O CO CHODZI ?!? 
Karol to statuetka będąca nagrodą w Konkursie KAROLE, który od 
kilku lat jest organizowany na Wydziale Zarządzania i Ekonomii 
Politechniki Gdańskiej. Przesłaniem konkursu jest wyłonienie i 
nagrodzenie najlepszych prac projektowych wykonywanych przez 
studentów naszego wydziału w wybranych firmach, na podstawie ich 
rzeczywistej sytuacji rynkowej.  

Nie chodzi tu o „tworzenie śmietanki”, wyłonienie elity studenckiej, 
ale nagrodzenie najciekawszych i najlepszych prac. Drodzy Studenci, 
Wasza ciężka praca, dziesiątki a może i setki godzin spędzonych przed 
komputerem  będą docenione! W konkursie biorą udział wszyscy 
studenci oddający projekty. Prowadzący dany przedmiot w 
porozumieniu dokonują wyboru od 3 do 7 najlepszych prac z danego 
przedmiotu. Spośród nominowanych do finału prac Kapituła Konkursu 
podczas uroczystości finałowej, odbywającej się na Dworze Artusa, 
ogłasza najlepszą w  każdej kategorii. Autorów wygranych projektów 
nagradza się statuetką oraz dyplomem honorowym. Warto postarać się 
więc, aby Twój projekt znalazł się wśród najlepszych... 
 W trakcie przygotowań jest już IX Edycja Konkursu Karole. 
Nominacje odbędą się w pięciu kategoriach: organizacja przygotowania 
produkcji, badania marketingowe, biznes plan, plan marketingowy oraz 
zarządzanie przedsięwzięciami. W Konkursie nominowane są prace 
projektowe wykonane w ciągu dwóch ostatnich semestrów. Piszący 
pracę w obecnym  semestrze (biznes plan oraz badania marketingowe) 
będą „walczyć” o nagrodę dopiero podczas jubileuszowej X Edycji. 
    OK. TYLE HAŁASU O MAŁĄ STATUETKĘ ?!? 
Nie! Ideą konkursu jest ułatwienie startu zawodowego studentom 
(poprzez ich kontakt ze światem gospodarczym już w czasie studiów) jak 
i nawiązanie kontaktów z wieloma  ciekawymi firmami jak 
PricewaterhouseCoopers – Generalnym Patronem Konkursu. 
 Oprócz nieocenionej satysfakcji, statuetki i dyplomu, Laureaci 
Konkursu mają  możliwość odbycia szkolenia, stażu, praktyk oraz 
treningów kierowniczych, dzięki którym podniosą poziom swojej wiedzy 
oraz zdobywają doświadczenie, tak niezbędne na niezmiernie 
wymagającym rynku pracy. Przewidziane są również cenne nagrody 
rzeczowe. 
   ALE  DLACZEGO KAROL ?!? 
Konkurs przyjął nazwę KAROLE dla uhonorowania osiągnięć 
wybitnego polskiego uczonego, prof. Karola Adamieckiego (1866-1933) 
− twórcy naukowych podstaw organizacji i zarządzania, prekursora 
nauki o kierowaniu. 
Pierwsza edycja konkursu odbyła się w 1993 roku, a jej 
pomysłodawcami byli dr inż. Marek Wirkus, dr inż. Jerzy Koszałka i 
mgr inż. Władysław Stachowski. Z roku na rok Konkurs Karole ulegał 
rozszerzeniu i dzięki temu zdobył sobie trwałą pozycję w życiu 
Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej, a także został 
spopularyzowany w środowisku gospodarczym regionu i cieszy się coraz 
większym uznaniem firm. 
GDZIE MOŻESZ UZYSKAĆ WIĘCEJ INFORMACJI ?!? 

Znajdziesz naszą gablotkę na drugim piętrze Gmachu B(naprzeciw 
Sekretariatu Dziekanów).Przeczytasz też o konkursie na stronie 
www.zie.pg.gda.pl/karole (strona w trakcie przebudowy). Możesz 
również napisać do nas mail’a na adres karole@zie.gda.pg.pl. Czekamy 
na uwagi i opinię☺ 
 
 
Katarzyna Krzykowska 
Biuro Organizacyjne Konkursu Karole 2002 
przy Samorządzie Studentów Wydziału Zarządzania i Ekonomii PG 

 
STUDIA MBA 
 

Dyplom Master of Business Administration nie gwarantuje już 
–jak kilka lat temu znalezienia świetnej pracy. Ale nadal znacznie 
to ułatwia. Może go zdobyć nie tylko ekonomista. 

W Polsce studia MBA prowadzi już kilkadziesiąt uczelni. 
Jednak MBA nie równy innemu MBA. Są takie, które akredytowało 
Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej FORUM (uczelnie mogą 
dobrowolnie poddać się temu egzaminowi jakości, choć czynią to 
niechętnie), dają dyplom uczelni polskiej i zagranicznej i 
gwarantują zagranicznych wykładowców. Ale są i takie, na których 
kształcenie to ledwie rok, uczelnia nie współpracuje z zagranicą, a 
zajęcia prowadzą wyłącznie ci sami profesorowie co na studiach 
licencjackich. Oczywiście te drugie studia sądużo tańsze. 

Większość uczelni, szczególnie prowadzących bardziej 
renomowane programy MBA, adresuje je do osób z 
wykształceniem magisterskim (niekiedy wymagane jest kierunkowe 
związane z biznesem i ekonomią) i minimum rocznym 
doświadczeniem zawodowym. To pewien minus dla świeżo 
upieczonego absolwenta. Ale są też szkoły (te słabsze), które 
zaakceptują świeżo obroniony licencjat z dowolnego kierunku, nie 
pytając o doświadczenie w pracy. 

Większość uczelni oferuje tylko ogólny, menedżerski MBA. 
Jednak warszawska SGGW poleca także program ukierunkowany 
na rolnictwo, a Politechnika Warszawska – inżynierski. Poszukać 
też można programu skupionego na zarządzaniu medycyną. 
Współpraca polskiej uczelni z zagraniczną najczęściej sprowadza 
się do kopiowania programu tej drugiej (ale wykładają go Polacy). 
Czasem można mieć część zajęć prowadzonych przez 
cudzoziemców, jeszcze rzadziej – odbyć zagraniczną praktykę. 
Możemy też dostać dyplom ukończenia 
zagranicznej placówki, co jest prestiżowym wpisem do CV. Warto 
więc spytać, przed wyborem programu, na czym konkretnie polega 
współpraca uczelni polskiej z zagraniczną. 
Rekrutacja na studia nie jest formalnością. Uczelnie starają się 
utrzymać renomę własnego programu i przepuszczają kandydatów 
przez gęste sito egzaminacyjne. Trafić można na testy 
matematyczne i sprawdzające zdolność analitycznego myślenia, 
testy językowe (albo wymagane jest posiadanie certyfikatu GMAT 
czy TOEFL), rozmowę kwalifikacyjną, testy 
sprawdzające predyspozycje osobowościowe do pracy menedżera, 
prośbę o przedstawienie referencji z firmy. Mimo to kandydatów 
nie brakuje. Nie odstrasza ich także cena. Najtańsze, 
dwusemestralne studia MBA to wydatek 10 tyś zł. Najdroższe, na 
renomowanej uczelni, to ok. 60 tyś zł. Za to studiujemy przez dwa 
lata (bo bywają i kursy jednoroczne). Otrzymujemy jedną lub dwie 
dwu-trzydniowe weekendowe sesje zajęć miesięcznie. Pozwala to 
na pogodzenia nauki z pracą. Ale jeśli ktoś chce studiować w 
systemie dziennym (to oferta 
szczególnie dla świeżo upieczonych magistrów), też znajdzie coś 
dla siebie. 
Studiujących w programie MBA, szczególnie na bardziej 
renomowanych uczelniach, czeka bardzo intensywna nauka. Nie 
jest to jeszcze tak pracochłonne jak na Zachodzie – gdzie 
studenci opowiadają o ostatnich potach i łzach, ale nie należy liczyć 
na lekkie życie. W zamian można otrzymać wymianę doświadczeń 
z menedżerami wielu firm, zajęcia prowadzone metodami 
symulacji, studiów przypadku, gier menedżerskich (także z 
udziałem komputerów). 

MBA jest zwykle opłacalną inwestycją. Na świecie – jak 
podaje dziennik Rzeczpospolita – 80 do 90% absolwentów MBA 
znajduje świetną pracę. W Polsce takich statystyk nie ma, ale i tak 
można poszukać banku, który chętnie udzieli kredytu na studia 
MBA, szczególnie realizowane na Zachodzie (najlepiej w 
INSEAD). Wie, że absolwent takiego kursu z łatwością spłaci 
kredyt. 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

czwartek, 9 maja 2002 

16:30 Otwarcie X Międzynarodowej Studenckiej 
Konferencji Naukowej Budynek Zakładów Teoretycznych AMG  

15:00 II Wernisaż Sztuki Studenckiej Kawiarnia "U Źródła" przy Duszpasterstwie Akademickim AMG  
16:00 Dzień poezji Kawiarnia "U Źródła" przy Duszpasterstwie Akademickim AMG  
20:00 Otwarcie Imprezy Klub Medyk  
20:15 
 
23.00 

Wieczór Varieté  
kabarety studenckie oraz kabaret HIFI  

White Fartuch Party  
Klub Medyk  

piątek, 10 maja 2002 

9:00 
Wykłady i prezentacje w ramach X 
Międzynarodowej Studenckiej Konferencji 
Naukowej 

Budynek Zakładów Teoretycznych AMG  

13:00 I Otwarte Igrzyska Medyczne Osiedle Studenckie AMG, plac przed Klubem Medyk  

17:30 
spotkanie z prof. Zbigniewem Lwem-
Starowiczem (wykład pt. "Seksuologia XXI 
w.) 

Budynek Zakładów Teoretycznych AMG, sala wykładowa  

20.00 
 
23.00 

Wieczór Miłości  
koncerty zespołów: Trip, For friends, 
Mnóstwo Dobra Zabawa, Kobiety  

Love Party  

Plac przed Klubem Medyk  

sobota, 11 maja 2002 

8:00 
Wykłady i prezentacje w ramach X 
Międzynarodowej Studenckiej Konferencji 
Naukowej 

Budynek Zakładów Teoretycznych AMG  

10:00 Mecz piłki nożnej studenci vs. Władze 
Uczelni Boisko na Wydziale Farmacji, ul. Hallera 

10:00 Konferencja "Porozmawiajmy o śmierci" Budynek Zakładów Teoretycznych AMG  

12:00 Pokazy ratownictwa medycznego i nauka 
udzielania pierwszej pomocy Stare Miasto, Długi Targ  

15:00 Uroczyste zamknięcie X Międzynarodowej 
Studenckiej Konferencji Naukowej Budynek Zakładów Teoretycznych AMG  

14:00 

Koncerty zespołów:  
Wydrsz ooo!!!, Debesters, Skarpeta,Chassis  
El Vehiculo , Paragraf 22 , Partia ,Homo 
Sapiens, HEY  

Plac przed Klubem Medyk  

04:00 Uroczyste zamknięcie Imprezy Klub Medyk 

Czas na wnioski... 
...czyli co wiemy o KAROLACH 
„Wiem tylko tyle, że nic nie wiem” tak można by podsumować wyniki 

przeprowadzonej w ubiegłym tygodniu na naszym wydziale ankiety dotyczącej 
konkursu Karole. Jej celem było poznanie opinii studentów na temat wyżej 
wymienionego konkursu a także stopnia ich zainteresowania nim. Wśród 116 
badanych „żaków” prawie 35% z nich w ogóle nie słyszało o tym konkursie. W 
większości byli to studenci I roku, którzy dopiero poznają kalendarz imprez 
kulturowych i naukowych wydziału ZiE. Ich starsi koledzy i koleżanki znają główne 
cele, założenia i idee Karoli, choć zaskakujące wydaje się być stwierdzenie, że 
konkurs przyczynia się do wykorzystania możliwości płynących ze współpracy z 
krajami z Unii Europejskiej ( tak uważało 21% ankietowanych). Założenia są 
słuszne, ale póki co nierealne do wykonania. Może staną się faktem, gdy będziemy 
członkami Unii Europejskiej. Ciekawe tylko skąd nasi koledzy wzięli te nowinki???  

Generalnie nieocenionym źródłem informacji o konkursie są wzajemne 
rozmowy pomiędzy studentami ( tak zadeklarowało 47% ankietowanych), 
wydziałowa gablotka (39,5% studentów śledzi umieszczane tam informacje) a także 
wykładowcy prowadzący zajęcia projektowe( opinia 26% żaków). Duży odsetek 
studentów uważa jednak, że zakres umieszczanych tam informacji jest 
niewystarczający, mało konkretny a sam konkurs źle promowany. Może warto więc 
uruchomić dodatkowy kanał, jakim jest Internet, który obecnie jest powszechnie 
stosowanym narzędziem komunikacji, przyjaznym młodym ludziom. 

 Oburzenie budzi również ograniczony dostęp do uczestnictwa w gali finałowej 
konkursu, a także niezdrowa rywalizacja, które pociągają za sobą pewne 
zniechęcenie i brak motywacji do wykonywania dobrych projektów. Tu jawi się 
wielkie wyzwanie przed organizatorami żeby wprowadzić zasady czystej gry fair 
play. Mimo to duża ilość studentów deklaruje gotowość do większego 
zaangażowania się w realizowane przedsięwzięcia projektowe, licząc na 
zwycięstwo. Oczywiście „uznanie za najlepszego” pospolitemu żakowi nie 
wystarczy (tym tytułem zadowoli się 5% studentów). Dlatego najcenniejszą nagrodą 
w konkursie są praktyki i nawiązywanie kontaktów z renomowanymi firmami 
(swoje zdanie w tej sprawie wyraziło 78% ankietowanych).  

Zatem ”do pracy rodacy”, bo jak sami uważacie projekty dają możliwość 
„wykazania się”. Mimo, że część z was ma zastrzeżenia co do sposobu ich 
prowadzenia to jednak zgodnie przyznajecie, że stanowią jeden z najlepszych 
sposobów zdobywania wiedzy... 
Powodzenia!!!    Członek Biura 

Organizacyjnego Konkursu Karole 
Aśka Wej

 

 
 

www.sar.pg.gda.pl 

Przeprosiny!!! 
 
   Chciałbym przeprosić Kasię Kiwior za moje 
stwierdzenia w „Ad vocem artykułu 
„Co to jest ECTS ?”(marzec 
2002) które mogły Ją urazić.  

Paweł S. Krzyżak 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Środa - 8 maja 
 Wydział Elektrotechniki i Automatyki 

 XI Rejs Elektryków na Hel 
• 10.15 - wymarsz spod DS 6 (ul. Wyspiańskiego 9) 
• 11.15 – przemarsz i festyn z ELEKTROCIEPŁOWNIĄ 

GDAŃSK  
na ul. Bohaterów Monte Cassino „Monciak” w Sopocie przy 
akompaniamencie orkiestry dętej „Pstrong” 

• 12.00 – zaokrętowanie na statek (sopockie molo) 
• 13.45 – zejście na ląd w porcie cywilnym na Helu 
• 14.00 – 16.15 – biesiada (szanty, wojskowa grochówka i bigos, 

zwiedzanie fokarium, konkursy) 
• 16.30 – zaokrętowanie na statek 
• 18.30 – powrót do Gdańska 

 Bal Elektryka - Klub Studencki „KWADRATOWA”, godz. 20.30 
 Wydział Budownictwa Wodnego i Inżynierii Środowiska  

 Impreza w Klubie Studenckim „U-Boot” przy DS 3, godz. 20.00 
 Wydział Architektury 

 
 21:00  „Bal Architektury” – Klub „Galaxy”, Sopot. Bal 

przebierańców, temat „Galaktyka”; dla Mistrza/Mistrzyni i jego 
towarzysza/-szki balu weekend  
w jednym z wybranych ośrodków na terenie całej Polski. 

 
 Wydziały: Mechaniczny oraz Zarządzania i Ekonomii 

 Piknik za DS 5 – godz. 14.00 - 24.00 
• występy trójmiejskich zespołów 
• „Śpiewać każdy może” - konkurs talentów wokalnych 
• przegląd najlepszych filmów krótkometrażowych 
• gwiazda wieczoru - „Shrek” 

 Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej 
 Turniej szachowy- sala nauki DS 9, godz. 13.00 
 Otwarty turniej gier sieciowych - sala 202 Gm. Gł. PG, godz. 14.00 
 Turnieje: piłkarzyki, bilard, dart - Klub Studencki „Hi-Fi”, godz. 

15.00 
 Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki 

 Oficjalne Rozpoczęcie Dni Wydziału ETI 2002 – Gm. WETI 
 Turniej gier sieciowych - WETI 
 Ogólnowydziałowy Turniej Brydża Wydziału ETI PG - WETI  

SAR party - Klub Studencki „Melmak”

Czwartek - 9 maja 
 Wydział Architektury 

 
 "Architektura nad morzem" - Sopot, plaża przy klubie „Galaxy” - 

aktualne informacje na stronie internetowej 
www.arch.pg.gda.pl/dni02/ 
• 13:00 - 17:00 - „Architektura na piasku” – konkurs na budowlę 

z piasku temat „Ciało ludzkie”; nagrody to między innymi – 
programy komputerowe 
do projektowania dla architektów MicroStation, prenumeraty 
miesięcznika „Architektura”. 

• 14:00 - 17:00  - „Siatkówka Plażowa” - rozgrywki o puchar 
Dziekana Architektury; nagrody to m.in. programy Nemetschek 
Allplan. 

• 20:00 - 22:00 – koncert rockowy na plaży (taras klubu 
„Galaxy”) 

• 19:00 - do rana – impreza  klubowa z konkursami i rozdaniem 
nagród („Galaxy”)  

 
 Wydział Elektrotechniki i Automatyki 

 Wyścigi gokartów – „pod” Multikinem, godz. 12.00 – 16.00; cena 
biletu 2 zł 

 Rozgrywki sieciowe w Counter Strike’a - klanówki (szczegóły na 
serwerach CS’a i w radiu SAR), godz. 20.00 

 Impreza - Klub Studencki „Infinium”, godz. 20.00 
 Wydziały: Mechaniczny oraz Zarządzania i Ekonomii 

 Mega Majówa – Żeliwiak, Dolina Radości, godz. 15.00.-24.00 
• 15.00 –PG - wyjazd autokarami do leśniczówki  

- pieczenie kiełbasek, grochówka, itp., 
- występy zespołów, 
- wspólne śpiewanie, 
- konkursy 
– do 24.00.- powrót autokarami 

 "Domowe" Neptunalia 2002 - Klub „Metro” (ul. Miszewskiego 
12/13),  
godz. 22.00 

 Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej 
 Poszukiwanie Skarbów, godz. 11.00 
 Piknik z Einsteinem, skwer przed DS 5, godz. 14.00- Matematycy 

kontra Fizycy: walka o grill, przeciąganie liny, gry zespołowe i inne 
 „Niech żyje bal!"- Klub Studencki „Hi-Fi” - godz. 19.00 - koncert, 

wręczenie nagrody laureatowi  konkursu na logo Wydziału, karaoke 
 Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki 

 Zawody sportowe - AOS PG 
Dzień sportu z szerokim wyborem dyscyplin sportowych i typów 

rywalizacji sportowej. Turnieje w następujących dyscyplinach: piłka 
nożna, koszykówka, piłka siatkowa, zabawy na basenie, tenis ziemny, 
turniej gier sieciowych, turniej brydżowy, pokaz sztuk walki 

 Finał Konkursu Serca Piosenki Radującej - Aud. Novum  
Konkurs Piosenki Serca Radującej – III edycja; eliminacje 

odbywają się 
w ostatni czwartek miesiąca, o godzinie 20.00 w Klubie Studenckim 
„Infinium” podczas imprezy pod nazwą „Piosenka Miesiąca”. Udział 
w eliminacjach, jak 
i w finale, jest bezpłatny. Dla najlepszych przewidywane są nagrody 
rzeczowe oraz możliwość zaprezentowania się podczas 
Ogólnopolskiego Przeglądu Piosenki Studenckiej w Krakowie. 
Koncert finałowy uświetni występ znanego zespołu nurtu poezji 
śpiewanej. Konkurs ten ma być rodzajem promowania własnej 
twórczości literacko – muzycznej i tylko osoby prezentujące swój 
własny repertuar mogą zaistnieć w Konkursie Piosenki Serca 
Radującej...  

 Wydział Inżynierii Lądowej 
 Maraton filmowy – Multikino, filmy od 23:00 do... 

 Wydział Budownictwa Wodnego i Inżynierii Środowiska 
 Mecz koszykówki - przy DS 3, godz.12.00 

 

Piątek - 10 maja 
 Wydziały: Mechaniczny, Zarządzania i Ekonomii oraz Inżynierii Lądowej 

 Fresh Dicho - boisko przed DS 3 
• 13.00 - 17.00 - finał turnieju roczników 

  - piłka nożna, koszykówka, paint-ball 
• 18.00 -...-dyskoteka pod gołym niebem, boisko przed DS. 3. 

(konkursy  
z  ciekawymi nagrodami) 

 

Sobota - 11 maja 
 Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki 

 Rajd Elektroników 2002 
• studencki pociąg po na trasie Gdańsk Gł. – Puck 
• regaty żeglarskie w klasie PUCK 
• wyścig łodzi drużynowych 
• koncert szantowy - gwiazda: Jurek Porębski i Andrzej Korycki 

(część Starych Dzwonów) 
 Wydział Inżynierii Lądowej 

 Dzień sportu 
• turniej piłki nożnej- za DS 1 
• turniej piłki siatkowej 
• turniej gry w ping ponga i inne zabawy 

 Wydział Elektrotechniki i Automatyki 
 Dzień Sportu – AOS, od godz. 9.00 – (zapisy drużyn do rozgrywek w 

siatkówkę (6 osób), piłkę nożną (7 osób) i koszykówkę (5 osób) – 
jadzia@ds2.pg.gda.pl 

 Występ kabaretu LIMO - Klub Studencki „Infinium”, godz. 
20.00 

 Wydziały: Mechaniczny oraz Zarządzania i Ekonomii 
 „Gry i Zabawy na plaży” - plaża koło mola w Brzeźnie 

• 10.00-11.00 - rozpoczęcie przyjmowania zapisów do turnieju: piłki 
siatkowej  
i piłki nożnej 

• 11.00- oficjalne otwarcie imprezy 
• 11.15-16.00 - potyczki sportowe 

 „III Zlot Miłośników Motoryzacji”- teren na przedłużeniu ul. Hallera.  
• 10.00 - spotkanie uczestników zlotu - boisko przed DS. 3 
• 10.30 - 11.30 - przejazd kolumny uczestników „III Zlotu 

Miłośników Motoryzacji” ulicami Gdańska na teren na przedłużeniu 
ul. Hallera 

• 11.30 - 16.00 - pokazy pojazdów i turnieje zjazdowe 

Niedziela - 12 maja 
 Zakończenie Neptunaliów: 

 12.00–17.45 -– Trójmiejska Scena Otwarta - Akademicki Ośrodek 
Sportowy Politechnika Gdańska 

 Gry i zabawy: 
• paintball 
• rodeo 
• bungee run 

 Występy trójmiejskich zespołów amatorskich 
 17.45 – Koncert główny – konkurs – do wygrania wycieczka 

zagraniczna! 
• Rzepczyno Folk Band  
• Kapela Przyjaciela 
• Kobranocka 
• Acid Drinkers 
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STUDENCKA BRAĆ... 
...czyli MY

Aby odpowiedzieć 
na to jakże trudne 
pytanie należałoby 
najpierw określić 
takiego osobnika. Od 
czego by tu zacząć...? 
Według mojej teorii są 
trzy rodzaje studentów: 
studenci, Studenci i 
STUDENCI. Wydawać 
by się mogło, że 
różnica jest tylko w 
pisowni, ale 
zapewniam was, że to 
nie wszystko. 
Pierwszy z nich- 
student jest bardzo 
przyjaznym homo 
sapiens. Wyluzowany, 
otwarty, niczym się nie 
przejmuje... (tylko 
pozazdrościć). Bo i 
czym się tu stresować? 
Studia się olewa 
(przepraszam za 
wyrażenie), przyszłość 
jest nieważna, trzeba 
żyć dniem dzisiejszym 
i nie zwracać na nic 
zbytniej uwagi, a z 
życia czerpać to, co 
najlepsze nie dając nic 
w zamian. 

O tak. To jest dopiero 
coś! A gdzie można 
takiego studenta 
spotkać? Z pewnością 
nie na uczelni. Na 
wykłady nie chodzi ( 
bo po co tracić czas), 
na ćwiczeniach bywa 
sporadycznie 
(wymówka zawsze się 
znajdzie). Jednym 
słowem nie poświęca 
„nauce” więcej czasu 
niż jest to absolutnie 
konieczne. Notatki na 
ogół kseruje bez 
żadnych skrupułów od 
kolegów z roku, 
egzaminy zdaje za n - 
tym podejściem lub 
korzysta z udogodnień 
w postaci np. warunku. 
W jego przypadku 
bycie studentem polega 
na imprezowaniu, 
korzystaniu z 
przywilejów i 
żerowaniu na 
pracowitości i dobrym 
sercu innych. 
Kolejnym rodzajem 
studenta jest Student. 

Wersja pośrednia między 
studentem a 
STUDENTEM. Jest to 
człowiek (w 
przeciwieństwie do 
trzeciego rodzaju, ale o 
tym później), który stara 
się pogodzić swój rozwój 
intelektualny z 
młodzieńczym sercem 
wyrywającym się do 
zabawy. Myśli co będzie 
jutro, ale nie zapomina o 
tym, by od czasu do czasu 
pofolgować odrobinę. Na 
uczelni przebywa na ile 
mu nerwy pozwolą - no 
bo jak można siedzieć na 
zajęciach, gdy słońce 
świeci za oknem, lekki 
wiaterek rozwiewa włosy, 
ptaki śpiewają wesoło, a 
wewnętrzny głos 
podpowiada: „jak raz nie 
pójdziesz na zajęcia, to 
świat się nie skończy... ☺ 
I co ma biedny student 
począć? Czasem trzeba 
ulec Przeważnie jednak 
chodzi na ćwiczenia, a na 
wykładach bywa 
regularnie, z wyjątkiem 
sytuacji, 

w których sumienie zasypia i 
wola się łamie... Na imprezy 
Student tez chodzi. Nie za 
często, nie za rzadko. W sam 
raz. Z nauką stara się sobie 
radzić, choć nie zawsze mu to 
wychodzi. No cóż. Nikt nie jest 
doskonały... Egzaminy raczej 
zalicza, niekoniecznie za 
pierwszym podejściem, ale na 
ogół sesja poprawkowa 
wystarcza. I żyje Student nie 
przemęczając się zanadto i nie 
leniuchując zbyt wiele. Potrafi 
zorganizować sobie czas i nie 
dostać przy tym wrzodów na 
żołądku lub tiku nerwowego. 
Ostatnią odmianą żaka jest 
STUDENT. Przypomina on 
raczej maszynę niż człowieka. 
Jego życie polega głównie na 
uczeniu się, uczeniu się i 
uczeniu się. nauka jest dla 
niego wszystkim. Chodzi na 
wszystkie zajęcia, czasem 
również na dodatkowe, Gdy 
wraca do domu szybciutko 
otwiera kajecik i uzupełnia 
wiadomości potrzebne na 
następne zajęcia. I tak w kółko. 
Kontakty z rówieśnikami 
ogranicza do wymiany notatek 
i omówienia zagadnień 
dotyczących wykładów. Życia 
towarzyskiego praktycznie nie 
prowadzi, bo nie widzi w tym 
większego sensu lub nie 
odczuwa takiej potrzeby. 
Wpada w panikę, gdy nie uda  

mu się zaliczyć sesji 
podstawowej, co może 
prowadzić do załamania 
nerwowego lub uszczerbku na 
zdrowiu, zarówno psychicznym 
jak i fizycznym. 
Taka właśnie klasyfikacja 
wielkiej rodziny studentów 
może się niektórym nie 
podobać, mogą ją odebrać jako 
krzywdzącą i płytką. Zgadzam 
się w zupełności. Zagłębiając 
się w ten temat można by było 
napisać książkę ( to zostawiam 
zapalonym badaczom natury 
ludzkiej). Ja poprzestanę na 
w/w podziale. A swoją drogą, 
ciekawe, do której kategorii 
sami się zaliczacie... 

 B.
 

 
 
 
 
 

CZY WIESZ, ŻE... 
...czyli wiedza - dobra rzecz

Young Project 
Management 
Program (YPMP)
 

to organizacja studencka, której 
celem jest pozyskiwanie praktyk dla 
najlepszych studentów project 
management. 

Organizacja powstała w lipcu 
2001, aby połączyć potrzeby 
studentów i absolwentów uczelni 
wyższych z potrzebami 
przedsiębiorstw. Twórcy projektu to 
ósemka studentów ostatnich lat z 
Wydziałów Zarządzania 
Uniwersytetu Gdańskiego i 
Politechniki Gdańskiej. Głównym 
patronem, partnerem i 
współinicjatorem YPMP jest 
wspierające inicjatywę 
merytorycznie oraz organizacyjnie 
Stowarzyszenie Project Management 
Polska (SPMP). 

Główną działalnością YPMP jest 
organizacja konkursu dla studentów. 
YPMP chce w ten sposób 
przeprowadzić rekrutację i 
skomunikowanie z firmami 
najlepszych polskich studentów, 
znających teoretycznie i praktycznie 
zagadnienia związane z project 
management, w zamian, za co firmy 
te zobowiązują się do przyjęcia 
wybranych osób na płatne praktyki 
na stanowisko asystenta menadżera 
projektu. 

Przypomnijmy, że Pierwsza Edycja 
Konkursu YPMP zaowocowała 
wyłonieniem 13 zwycięzców – autorów 
najlepszych esejów konkursowych i, 
dzięki nawiązaniu współpracy z 
firmami na terenie całej Polski, 
przyznaniem zwycięzcom 13 praktyk w 
5 renomowanych polskich firmach.  

W tej chwili rozpoczyna się Druga 
Edycja Konkursu, w której YPMP 
rozszerza obszar swojej działalności na 
firmy zagraniczne. W sumie organizacja 
ma w planach zebranie puli około 20 
miejsc praktyk.  

Rekrutacja i selekcja kandydatów 
na praktyki odbywać się będzie w 
dwóch etapach: Pierwszą część stanowi, 
konkurs na esej o tematyce związanej z 
project management, natomiast w 
drugiej odbędą się rozmowy z 
kandydatami przeprowadzone przez 
Komisję Oceniającą złożoną z 
członków SPMP. 

W planach obecnej Edycji jest 
dotarcie do większej liczby studentów, 
co zapewni jeszcze wyższy poziom 
merytoryczny konkursu. YPMP 
zamierza dotrzeć do około 60 000 
studentów wydziałów technicznych 
oraz ekonomicznych w całej Polsce. 
Szczegółowe informacje dla wszystkich 
zainteresowanych Drugą Edycją 
Konkursu YPMP oraz działalnością 
organizacji znajdują się na stronie 
konkursu: www.spmp.org.pl/ypmp 

Mamy nowych DOKTORÓW!!!
 
Jacek Lipiec - Katedra Inżynierii Systemów  
Produkcji 
Piotr Giruć – Katedra Finansów 
Lech Jędrzejewski – Katedra Finansów 
Aniela Mikulska – Katedra Ekonomii i Zarządzania 
Przedsiębiorstwem 
Krzysztof Zięba – Katedra Ekonomii 
Ewa Mazurek-Krasodomska – Katedra Finansów 
 
Marcin Forkiewicz – Katedra Zarządzania i 
Technik Informatycznych( obrona 8 maja 2002)

Już 10 maja 2002 odbędą się na 
uczelni wybory rektora 
Politechniki Gdańskiej. Oto kilka 
faktów: 

• Kadencja trwa 3 lata 
• Funkcję rektora można pełnić nie dłużej niż 2 

kadencje 
• Uczelnia powołuje kolegium elektorskie 
• Kolegium elektorskie zgłasza kandydatów 
• Zwycięzca musi zdobyć co najmniej połowę głosów 

elektorów 
• Kandydaci na rektora PG: 

o Prof. Piotr Dominiak (WZiE) 
o Prof. Jan Godlewski (WFTiMS) 
o Prof. Jacek Namieśnik (WChem.) 
o Prof. Antoni Nowakowski (WETI) 
o Prof. Włodzimierz Przybylski (WMech.) 
o Prof. Janusz Rachoń (WChem.) 
o Prof. Krzysztof Rosochowicz (WOiO) 
o Prof. Andrzej Stepnowski (WETI)
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TYDZIEŃ Z ŻYCIA STUDENTA (dok. z poprzedniego numeru) 
 
    W Gdyni Gł. wysiadłem, miałem w ...... nosie „pana samego siebie”. Znalazłem WC i odetchnąłem z ulgą☺ Wracając na 
dworzec usłyszałem znajome buczenie odjeżdżającej kolejki. Wskoczyłem do pociągu „w biegu”, drzwi zatrzasnęły się tuż 
za moimi plecami. Cały szczęśliwy i dumny z tego, że tak „fachowo i superancko” wskoczyłem, usiadłem i otworzyłem 
książkę. Po około kwadransie przypadkiem rzuciłem okiem za okno i zastałem widok jakiego nie spodziewałbym się w 
najgorszym koszmarze......Sopot! Znowu?? No tak, wskoczyłem w nie tą kolejkę (ale przynajmniej „fachowo i 
superancko”). 
Podchodząc do domciu, jak zwykle mijam bramę i stalowym spojrzeniem zamrażam ujadającego psa. 
Mój pies to dwudziestokilogramowy jamnik (normalnie ta odmiana waży 7 kg, ale lubi sobie 
pofolgować), wabi się Bumer, choć ja mówię na niego Przemysław, bo ma twarz podobną do mojego 
kumpla z podstawówki. 
W mojej ukochanej, przytulnej chatce odpoczywam (wyciągam wszystkie kolczyki i ćwieki z nosa, brwi, uszu, sutków, 
pępka i innych części ciała, nakładam słuchawki, podkręcam jakąś ostrą muzę na maxa, chwytam za hantelki i jadę po 
hardkorze). 
A po dobranocce idę spać, jak każdy grzeczny chłopczyk. 
 
 
 
 
 
WTOREK 
    Dzwoni budzik. Wstaję czując kapcia w ustach. Czołgam się do stolika z budzikiem, który jest po drugiej stronie pokoju. 
Pół godziny później budzę się leżąc pod stolikiem. Następnym razem zostawię budzik koło łóżka.  
Śniadanko. Pyszne jabłuszko. Ma nawet robaczka. Jaki fajny. Jak słodko wodzi oczkami. Tymi oczkami – paciorkami. W 
sumie dziś nie piątek. Świeże mięsko. Mniam. 
Poranna toaleta. Gdzie moja szczoteczka? Uuuuuuu, chyba będę zmuszony użyć tej dużej, co stoi koło muszli. 
Przynajmniej pasta jest dobra. 
Kolejka. Tym razem zdążyłem. O! Kanary. Zabawię się ich kosztem. (Z kanarami to jest tak, że jak już upatrzą sobie ofiarę, 
to są tak szczęśliwi, że nie sprawdzają innym biletów). Gdy podszedł do mnie jeden i zażądał biletu, zacząłem udawać, że 
nie mogę go znaleźć. W tym czasie sporo ludzi mogło się ulotnić, wliczając w to takich, którzy naprawdę nie mają biletów. 
Trwało to ładnych kilka minut. Z wyrazem zakłopotania na twarzy przeszukiwałem wszystkie kieszenie torby, kurtki i 
spodni. Kanar coraz bardziej zdenerwowany, powiedział w końcu: „Poproszę pana dokumenty. Będzie mandacik”. Ja mu 
na to: „Zaraz. Chwilunia. Przecież na pewno gdzieś go mam”. Facio, wnerwiony nie na żarty, zwołał swoich kumpli. Wtedy 
ja z uśmiechem „od ucha do ucha” pomachałem im biletem i legitką przed nochalami. Ha! Zabiłem im ćwieka :-P 
Na uczelni to co zwykle. powrót był standardowy. No może byłby standardowy gdyby nie ci dwaj smutni panowie tak 
dziwnie śmierdzący mięsem. 
Później brama, pies. „Cicho bądź, bo kotami poszczuję”.  
Dziś imprezka, więc robię się „na bóstwo”. Ulatniam się z domu około dziewiętnastej. Ciemna uliczka, niepotrzebnie ją 
wybrałem, tu zawsze kręcą się jakieś menty. Oo! Miałem rację, jakaś grupa wyrostków (bynajmniej nie robaczkowych ;) 
gnębi biednego dzieciaka (urocze). Tak nie może być. Załatwię ich moją supertajną bronią – MEGA PLASKACZEM (czyli 
popularnie „z liścia”). Podchodzę bliżej...    Na imprezie, jak to na imprezie. Wino, kobiety i śpiew. A może piwo, kotlety i 
brecht ? W każdym razie pifko (bezalkoholowe oczywiście ;-) było wyjątkowo dobre; orzeźwiający, bursztynowy aromat, 
który urzeka i zniewala; z lekką nutką dekadencji.... 
Budzę się. O nieeeeeee! Znowu poniedziałek. Nie lubię poniedziałków. Następny morderczo ciężki tydzień przede mną. 
Totalny hardcore. Eeeee, pośpię jeszcze z 5 minut. Dzwoni budzik. Wstaję czując laczka w ustach. Czołgam się do stolika z 
budzikiem, który jest po drugiej stronie pokoju. Pół godziny później budzę się leżąc pod stolikiem. Następnym razem 
zostawię budzik koło łóżka

 

 


