
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nr 4 Czerwiec 2002 

 
 

Ten może zarządzać innymi,
kto potrafi kierować sobą

/Solon, polityk i poeta grecki z VI wieku p.n.e./

 
Ogłaszamy nabór do NAUKOWEGO KOŁA MARKETINGU (NKM) 
 
Poszukujemy studentów: 
• kreatywnych i pomysłowych 
• chętnych do pracy i zabawy 
• ambitnych i zaangażowanych 
• zainteresowanych pracą naukową oraz kontaktami z praktyką 

 
Cel:    rozwój intelektualny i emocjonalny członków NKM 
Opiekun Koła: mgr inż. Magdalena Brzozowska 
               Magdalena.Brzozowska@zie.pg.gda.pl 
Naukowe kierownictwo: prof. dr hab. Marianna Daszkowska 

     Marianna.Daszkowska@zie.pg.gda.pl 
Kontakt: Katedra Marketingu Wydziału Zarządzania i Ekonomii 

Politechniki Gdańskiej, ul. G. Narutowicza 11/12, 80-952 
Gdańsk, gmach B, pok. 801 

   Tel. 347 25 71 lub 347 24 55 (sekretariat) 

 Dnia 29.05.2002 r. o godzinie 10:00 odbyły się 
wybory dziekańskie na kadencję 2002-2005. Wybrany 
został dotychczasowy dziekan naszego wydziału - dr 
hab. Bolesław Garbacik, prof. nadzw. PG jako jedyny 
zgłoszony kandydat. Otrzymał on wymaganą liczbę 
głosów od elektorów.
   Gratulujemy i życzymy owocnej pracy oraz udanej 
współpracy zarówno z pracownikami jak i studentami. 
 

5.06.2002r. (środa) 
• Wybory prodziekanów oraz wybory przedstawicieli do senatu z grupy 

profesorów i doktorów habilitowanych 
• Wybory przedstawicieli do Rady Wydziału z grupy NA oraz z grupy 

administracji

Tytułem wstępu 
 

Powiem tylko tak: ach ten 
czerwiec!! Gdyby nie on o ileż 
nieprzespanych nocy bylibyśmy 
bogatsi... i nie mam tu bynajmniej 
na myśli nocy spędzonych w 
miejscach gdzie brać studencka 
próbuje odstresować swe 
przeciążone szare komórki... 

Jak wiele oddalibyśmy 
czasami za chwilę oddechu, za 
myśl o spokojnym kolejnym dniu – 
nie przepełnionym widmem nie 
zaliczonego egzaminu, kolokwium 
o fatalnej niekiedy nazwie „ostatnia 
deska ratunku” lub co gorsza... 
miesiącem (na literę W), który 
może zburzyć czasem wizję 
naszych wspaniałych wakacji... 

Ale... (jakby nie patrzeć) 
czerwiec = wakacje!!! Tylko 
pomyślcie ile wolnego, niczym 
poważnym (czyt. nauka) nie 
zakłóconego czasu. Mieć taką 
wizję przed sobą, to przecież nic 
piękniejszego!!! 
Mam nadzieję, że wśród 
wakacyjnych wojaży nie 
zapomnicie o NAS, czyli 
„gaZiEcie”, no a po wakacjach 
wszyscy dzielnie staniemy w 
szranki z nowym Rokiem 
Akademickim (tylko pomyślcie ile 
nowego przed Wami – nowy 
budynek WZiE...). 

Wszystkim zatem życzę 
udanego wypoczynku – niech 
będzie wyjątkowy i przez Was 
wymarzony, niech przepełniony 
będzie samymi dobrymi chwilami, 
które zaprocentują pozytywnymi 
wspomnieniami!!! 
Do zobaczenia ( oczywiście nie 
wcześniej niż) w październiku ☺  

AniaT 
 

W tym numerze: 
Widziane, słyszane, napisane ..................2  KAROLE......................6&7 
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Przewodnik alfabetyczny.........................4   List do Pani X...............8 
Praktyki – 10 rad......................................4 
Walka o wizę............................................5 
No comment.............................................7 
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Niewątpliwie jedną z ciekawszych 
imprez okazała się debata polityczna w 
Nowym Ratuszu. Wzięli w niej udział 
przedstawiciele wszystkich ugrupowań 
politycznych zasiadających w 
parlamencie, młodzież, a także 
członkowie najróżniejszych organizacji 
czy stowarzyszeń. Zaproszenie goście, 
po krótkim wstępie przedstawiającym 
podejście poszczególnych partii do 
zagadnienia integracji Polski z UE, 
odpowiadali na pytania 
zgromadzonych. Częsta i ostra 
wymiana zdań pomiędzy 
zwolennikami UE a jej przeciwnikami,

 
 
Dni Europejskie 
 

Całkiem niedawno od Gdyni do Gdańska 
rozbrzmiewała, śpiewana przez prezydentów, 
dzieci i młodzież, „Oda do radości” – hymn 
Uni Europejskiej. Wszystko za sprawą Dni 
Europejskich, które odbyły się w Trójmieście. 
Zapoczątkowane w konferencją na temat unii 
walutowej, zakończyły się w kolorowym 
pochodem poprzebieranych młodych ludzi 
wzdłuż ul. Długiej. Na czele parady 
maszerował prezydent Gdańska Paweł 
Adamowicz, który odśpiewał wspólnie z 
młodzieżą hymn Ludvika van Beethovena. 

Wracam z 
konferencji 
– „mgr inż. 
i co z 
tego?” 
 
I co z tego? 
 

Kto nie był, niech 
żałuje. Spotkanie było 
zorganizowane przez 
Samorząd Studentów PG i 
brali w nim udział władze 
uczelni (zarówno 
aktualne, jak i świeżo 
wybrane), koło 
absolwentów PG, no i ci, 
na których obecność 
najbardziej, jako 
samorządowy liczyliśmy - 
studenci. Ostatni zawiedli 
– studentów spoza 
samorządu można było 
policzyć na palcach jednej 
ręki. Od razu gratuluję 
wszystkim dobrego 
samopoczucia przed 
czekającym każdego 
poszukiwaniu pierwszej 
pracy... 
         Na spotkaniu padło 
wiele gorzkich słów pod 
adresem rektorów, 
pracodawców i przede 
wszystkim studentów. Na 
przykład ze strony 
studentów padły 
oskarżenia, że są  

          
 
pozwoliła poruszyć zagadnienia 
wielu obszarów negocjacyjnych –
zwłaszcza tych nadal nie 
zamkniętych. Zgromadzeni w sali 
obrad Rady Miasta 
przyklaskiwali raz jednym, raz 
drugim – jednakże prawdziwe 
zdanie Nas Polaków (co do 
integracji z UE) poznamy dopiero 
w połowie przyszłego roku, w 
czasie REFERENDUM 

KaKa

nauczyciele akademiccy, 
którzy uczą rzeczy 
nieprzydatnych, często 
technologii, które lata 
świetności dawno mają za 
sobą… Przedstawiciel 
Wojewódzkiego Urzędu 
Pracy pokazała zatrważające 
statystyki dot. zatrudniania 
absolwentów, powiedziała, że 
samo ukończenie studiów nie 
gwarantuje zatrudnienia, 
wtórowali jej inni zaproszeni 
goście, wspólnik w znanej 
firmie doradczej i inni. 
Dawali rady nam, studentom, 
żebyśmy czas studiów 
traktowali jako czas, w 
którym zbieramy kapitał, 
który zaprocentuje później. 
Mówili rzeczy, o których 
wiemy – należy znać nie 
jeden, a dwa języki obce, 
zdobyć doświadczenie. 
Doświadczenie rozumiane nie 
tylko jako te zdobyte w pracy 
na etacie. Również liczy się 
doświadczenie zdobyte w 
kołach naukowych, 
organizacjach studenckich czy 
samorządzie. 

I to mnie zastanawia. Na 
sali z Wydziału Zarządzania i 
Ekonomii było dokładnie 6 
osób (mówię tu o studentach) 
– 4 członków samorządu, 1 
absolwent i, słownie 

Konkursu „Karole” , istnieje 
AIESEC, który skupia 
aktywnych ludzi, co prawda 
dużo mniej niż powinien, co 
prawda coraz częściej spoza 
naszego Wydziału, ale jest i 
chwała im za to. Zgubiła się 
moim zdaniem organizacja 
„CEPRIM”, z resztą i 
AIESEC ma poważne 
problemy, by wykonać tyle 
projektów do których nas 
przyzwyczaił. Powód? Brak 
zaangażowania studentów 
naszego wydziału, brak 
dopływu „świeżej krwi”. 
Zresztą zarzuty też dotyczą 
WRSu, przyznaję 
samokrytycznie.  

Kończąc mój przydługi 
artykuł chciałbym 
zaangażować was w projekty, 
które są w naszym zasięgu… 
Pamiętajcie, im więcej 
zrobimy, tym łatwiej będzie 
nam znaleźć pracę zarówno z 
powodu zdobytego 
doświadczenia, jak i kończąc 
wydział, znany jako kuźnia 
aktywnych managerów. 
Kończę, zapraszając do 
dyskusji(pawel.krzyzak@ds.p
g.gda.pl) lub na łamach 
gaZiEty  
Pozdrawiam  

Paweł S. Krzyżak
 

 

j e d e n student (notabene 
absolwent innego wydziału 
PG).  

Kół naukowych na 
naszym wydziale jest chyba 5 
czy 6, natomiast działa tak 
naprawdę jedno – koło 
reklamy. Jest mi wstyd, że 
pracę koła socjologicznego, 
mam na myśli ankietę dot. 
ocen nauczycieli i studiów 
wykonują pracownicy. 
Przykładów jest więcej: 
poszukując osób chętnych do 
pracy w Wydziałowej 
Komisji Stypendialnej 
musiałem uciekać się prawie 
do przekupstwa ☺. (Na 
szczęście aktualnie w WKSie 
są świetni ludzie). Więcej? 
Pani prof. Marianna 
Daszkowska chce stworzyć 
koło marketingu, wszystko 
jest, brakuje tylko 
zaangażowanych studentów. 
Z tym samym problemem 
boryka się pan mgr Błażej 
Prusak przy tworzeniu koła 
analizy ekonomicznej… O 
stypendium w  Stralsundzie 
stara się tylko 10 osób, bardzo 
niewiele chętnych jest na 
stypendium w Rouen, Lille 
czy Anconie. (A podobno nie 
ma szans na wyjazd 
zagraniczny). Są i jasne 
punkty…Powstało Biuro 
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Wydziałowa Rada Studentów 
 

Studenci mają duży wpływ na 
całokształt życia Uczelni i Wydziału poprzez 
organy Samorządu Studenckiego, którego 
podstawową jednostką jest Wydziałowa 
Rada Studentów (WRS). Deleguje ona 
swoich przedstawicieli do większości 
komisji i organów kolegialnych Wydziału. 
Do jej kompetencji należy również wybór 
przedstawicieli do Parlamentu Studentów 
PG, który jest najwyższym organem 
Samorządu na Uczelni. Parlament 
Studentów, na swym pierwszym w kadencji 
spotkaniu, wybiera przewodniczącego, 
Zarząd Uczelniany oraz reprezentację do 
Senatu PG. Wybory do WRS-ów oraz innych 
organów Samorządu odbywają się co dwa 
lata w terminie do końca grudnia. 
W skład Parlamentu Samorządu Studentów 
Politechniki Gdańskiej wchodzą 
przedstawiciele poszczególnych wydziałów 
w liczbie 48, oraz dwóch przedstawicieli 
Rady Osiedla. Dodatkowo osoby pełniące 
funkcję w Zarządzie posiadają tzw. mandaty 
funkcyjne. Na posiedzeniach Parlamentu 
oraz Uczelnianej Rady Samorządu obecni są 
również przewodniczący Komisji Rewizyjnej 
oraz Prawnej z głosem doradczo 
opiniującym. 
Przedstawiciele Wydziału Zarządzania i 
Ekonomii w SSPG:  
 
Zarząd  
Nicolas Massouh - z-ca przewodniczącego ds. 
finansowych  
 
Uczelniana Rada Studentów  
Paweł Krzyżak - student IV-go roku  
 
Komisja ds. Kontaktów z Zagranicą  
Paweł Krzyżak - student IV-go roku  
 
Komisja Dyscyplinarna ds. Studentów  
Patrycja Santor - studentka IV-go roku  
 
Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna ds. 
Studentów  
Katarzyna Majchrzak - studentka II-go roku  
 
Odwoławcza Komisja Stypendialna  
Paweł Krzyżak - student IV-go roku 
 
www.zie.pg.gda.pl/samorzad 
samorzad@zie.pg.gda.pl 

szPieG – Portal Studentów 
Politechniki Gdańskiej 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SzPieG jest serwisem internetowym, który już od ponad 
roku towarzyszy studentom naszej Uczelni. Tworzony jest 
przez studentów dla studentów i już od samego początku 
działalności budzi sympatię odwiedzających i cieszy się dużą 
popularnością. Na jego łamach można znaleźć najświeższe 
informacje z życia studenckiego PG, jak i z życia samej 
Uczelni. Nazwa portalu nie jest bez znaczenia. Wszędzie tam 
gdzie dzieje się coś godnego uwagi, reporterzy szPieGa, czyli 
„szpiedzy” są pierwsi na miejscu, żeby zdać nam  relację. Duże 
litery P i G w nazwie podkreślają, że oczy szpiegowe zwrócone 
są głównie w stronę Politechniki Gdańskiej. 

Co jeszcze na szPieGu? Znajdziecie tu bazę 
najpotrzebniejszych telefonów i adresów oraz katalog stron 
internetowych polecanych lub tworzonych przez studentów. W 
stajni szPieGa powstają także proste gry zręcznościowe. Poza 
tym: system ankiet,  bramkę sms i chat. Dodatkowo 
mieszkańcy Osiedla Studenckiego mają możliwość 
skorzystania z przeglądarki grup dyskusyjnych czy 
wyszukiwarki zasobów znajdujących się w lokalnej sieci 
komputerowej. 

Ciekawe jest to, że tak dużym serwisem zajmuje się 
niewielka liczba osób. Jak to się dzieje? Jego autorzy 
skorzystali z dobrodziejstw Internetu i postawili na jak 
największą automatyzację witryny. To głównie odwiedzający 
współtworzą treść merytoryczną szPieGa, dodając swoje 
komentarze i wypowiedzi, a także nadsyłając artykuły. 
Statystyki wskazują na coraz szersze zainteresowanie i 
popularność wśród studentów oraz Władz Politechniki 
Gdańskiej. Liczba odwiedzających jest imponująca. Dziennie 
przegląda stronę ponad sześćset osób a w ciągu roku 
odwiedzana była ponad sto tysięcy razy.  

Chcesz zostać szPieGiem? Zobaczyć jak to wszystko 
działa od podszewki i współtworzyć duży serwis 
informacyjny? Zrealizować swoje pomysły? Doświadczeń 
jakie tu zdobędziesz nikt ci już nie zabierze. Jeżeli stać cię na 
coś więcej, to biegnij do pierwszego lepszego komputera i pisz 
pod adres szpieg@ds.pg.gda.pl.  

 
Internet: www.szpieg.gda.pl 

Email: szpieg@ds.pg.gda.pl 
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NIE POGRĄŻAJ 
KONKURENTÓW 
 

Jeśli firma, w której 
starasz się o praktykę, 
zaakceptowała twój życiorys 
lub formularz aplikacyjny, 
prawdopodobnie czekają cię 
jeszcze dwa etapy selekcji: 
rozmowa kwalifikacyjna i 
assessment center. W 
większości przypadków 
rozpocznie się właśnie od 
rozmowy. Jak się do niej 
przygotować? Zacznij od 
podsumowania swoich 
dotychczasowych osiągnięć – 
ocen na uczelni, sukcesów w 
organizacjach studenckich 
czy sportowych, dyplomów, 
szkoleń, w jakich brałeś 
udział. Spisz też wszystkie 
swoje zalety – kreatywność, 
pracowitość, 
przedsiębiorczość, świetna 
znajomość niemieckiego, 
komputer...? Równolegle 
oceń, jakie wymagania może 
mieć firma, do której się 
aplikujesz na praktykę. Z 
porównania jednego i 
drugiego wybierz te rzeczy, 
które są zbieżne (np. firma 
oczekuje, że praktykant 
zajmie się projektem 
promocji w Niemczech, a ty 
świetnie znasz niemiecki) – 
to twoje największe zalety, 
które przede wszystkim 
musisz zaprezentować. Nie 
bądź nadmiernie skromny, 
brak odwagi w 
prezentowaniu zalet zgubił 
niejednego kandydata. Ale 
też oceniaj swoje zalety 
realistycznie, bo brak pokory 
także niejedną osobę 
zdyskwalifikował. Kolejny 
etap – dowiedz się o firmie 
jak najwięcej i zastanów się, 
jak odpowiesz na najbardziej 
prawdopodobne pytania. 
Pamiętaj, że ważna jest treść, 
ale i forma odpowiedzi. Np. 
wielu doradców personalnych 
narzeka, że kandydaci na 
pytania odpowiadają tylko 
„tak” lub „nie”, a nie pełnymi 
wypowiedziami. Nie podają 
też konkretnych przykładów 
ze swojego życia, które 
potwierdzałyby np. ich 
zalety. Pamiętaj, że w pamięć 
osoby rekrutującej zapadną 
odpowiedzi ciekawe, 
nieszablonowe. 

UBIÓR 
Na rozmowę ubierz się 

oficjalnie. Jak? Jeśli jesteś 
mężczyzną, musisz być 
starannie ogolony (co nie 
znaczy – bez zarostu), 
ostrzyżony i uczesany. 
Obowiązuje standard - garnitur, 
koszula, krawat. Najlepiej w 
stonowanych kolorach 
(szczególnie garnitur: tylko 
szary, czarny, brązowy lub 
granatowy – w zależności od 
cery, koloru oczu itp.). Do tego 
– dobrze dobrane dodatki: 
zegarek, długopis, aktówka – 
niekoniecznie drogie, byle nie 
pstrokate i zaniedbane. Dla pań 
najlepszy jest strój biznesowy, 
w żadnym wypadku uroczysty. 
Oczywiście stonowana 
kolorystyka i materiał, który 
nie błyszczy zbyt mocno. Nie 
warto ryzykować zbyt krótkiej 
spódniczki, odkrytych ramion 
czy głębokiego dekoltu. Do 
tego makijaż - najlepiej niemal 
niezauważalny. Kolor włosów 
także powinien wyglądać 
naturalnie, nawet jeśli 
naturalny nie jest. Oczywiście 
fryzura nie powinna rzucać się 
w oczy. Torebka powinna być 
w spokojnej kolorystyce, 
niezbyt duża. Nie sugeruj, że 
nosisz w niej encyklopedię. 
Postaraj się dobrać takie buty, 
które nie mają zbyt wysokich 
obcasów. Niemile są także 
widziane buty, które podczas 
chodzenia głośno stukają 
podbiciem.  
 

WEJŚCIE  
Witając się, uśmiechnij 

się i uściśnij dłoń rozmówcy. 
Uścisk powinien być 
serdeczny, nie należy ani 
podawać ręki jakby była 
martwą rybą, ale też nie warto 
dokonywać uścisku 
niedźwiedzia. Usiądź na 
krześle wygodnie, ale staranie. 
Nie siadaj na jego skraju, ale 
też nie rozpieraj się jakbyś był 
władcą na tronie. Po prostu 
siądź prosto, ułóż wygodnie 
nogi (nie podkurczaj ich pod 
stół ani nie rozstawiaj jak do 
szpagatu) i postaraj się, aby 
było Ci w miarę wygodnie. 
Możesz np. odsunąć krzesło 
nieco od stołu. Skorzystaj z 
proponowanego napoju, bo 
może Ci zaschnąć w gardle od 
zbyt trudnych pytań. Ale weź 
niegazowaną wodę 

mineralną – nie będą Ci się od 
niej kleiły wargi. Podczas 
rozmowy nie baw się 
długopisem ani nie stukaj 
dłońmi po blacie stołu. Nie 
chowaj też rąk pod stołem. I 
nie pal papierosów. Zadbaj też, 
by nie zadzwonił ci telefon 
komórkowy. To wszystko 
sprawia bardzo złe wrażenie. 
Oczywiście pamiętaj, że cała 
dobra prezencja weźmie w łeb, 
jeśli spóźnisz się na spotkanie. 
A to oznacza, że musisz 
przewidzieć korki, budynek, w 
którym będzie wiele biur i 
kolejka do windy itp.  
 
ASSESMENT CENTER 

Polska nazwa to centrum 
oceny. Polega zwykle na 
wykonywaniu w zespole 
różnych zadań, rozwiązywaniu 
studiów przypadku, dyskusji 
itp. Kilku kandydatów przez 
kilka godzin (lub nawet dwa 
dni) wspólnie pracuje, pod 
okiem obserwatorów – którzy 
oceniają ich zdolności. Co 
może cię czekać? Razem z 
grupą osób zostaniecie 
poproszeni o przedyskutowanie 
możliwych rozwiązań 
problemu braku pieniędzy na 
reklamę w firmie X. Będziesz 
musiał przygotować 
prezentację wymyślonego 
przez samego siebie biznes 
planu. Możesz też spotkać się z 
grami oceniającymi zdolność 
twojej pracy w zespole, 
komunikatywność czy cechy 
przywódcze (np. gra polegająca 
na zespołowym budowaniu 
samochodu z klocków, jakie 
wcześniej musicie 
wynegocjować od 
prowadzących). Pomysłów na 
zadania jest tylu, ilu 
prowadzących centrum oceny. 
Jak sobie poradzić? Przede 
wszystkim – liczy się nie to, 
czy osiągnęliście cel (czasem 
nawet daje się 
nierozwiązywalne zadania), ale 
jak do niego dochodziliście – 
czy potrafiłeś współpracować z 
innymi, czy nie dochodziło do 
konfliktów, czy wykazywałeś 
inicjatywę, czy dopuszczałeś 
innych do głosu, czy 
prezentowałeś oryginalne 
pomysły, czy potrafiłeś się 
dobrze zaprezentować... 
Zwracaj więc uwagę nie tylko 
na to, co robisz, ale przede 
wszystkim – jak to robisz i jak 
to wpływa na prace innych (ma 
pomagać, nie przeszkadzać – 
nie będzie mile  
 

widziane agresywne zachowanie 
wobec innych kandydatów, choć to 
przecież twoja konkurencja). Na 
koniec assessment center powinieneś 
dostać ocenę – co robiłeś dobrze, co 
źle. Nie spieraj się z obserwatorami, 
bo to, jak przyjmujesz krytykę, też 
jest elementem twojej oceny. Ktoś, 
kto nie potrafi spokojnie przyjmować 
krytyki i wyciągać z niej wniosków, 
ma małe szanse. A wnioski 
wyciągnąć warto – bo nawet jeśli nie 
dostaniesz praktyki, oceniający 
powiedzą ci, co powinieneś 
poprawić, by udało się w innej 
firmie. Albo w tej samej – za rok.  
 

Studenci często nie doceniają 
wagi pierwszego etapu rekrutacji, 
czyli selekcji aplikacji, od której 
przecież zależy, czy zostaną 
zaproszeni na kolejny. Konieczne jest 
dokładne przeczytanie oferty praktyki 
i zastanowienie się, w jakim stopniu 
spełniamy podstawowe wymagania 
pracodawcy. Aplikacja powinna być 
przemyślana i napisana pod kątem 
tych wymagań. Niewłaściwie 
przygotowana aplikacja to przegrana 
szansa. Pierwszym bezpośrednim 
kontaktem z firmą jest rozmowa 
indywidualna. W ciągu około 40 
minut obie strony starają się 
zweryfikować uzyskane wcześniej 
informacje na swój temat, dlatego 
trzeba być przygotowanym na to, aby 
każda umiejętność deklarowana w 
aplikacji mogła być poparta 
konkretnym przykładem z życia. Nie 
należy koncentrować się wyłącznie 
na osiągnięciach zawodowych bądź 
uczelnianych. Warto opowiedzieć o 
swoich zainteresowaniach, pasjach i 
planach na przyszłość. Firmy nie 
lubią rekrutować „sztampy.” 
 
Monika Misztal, Graduate Activity 
Manager, Mars/Master Foods Polska
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Różne kraje w różny sposób ograniczają 

napływ "cudzoziemskiej" siły roboczej na swoje 
terytorium. Przedstawiamy tutaj najważniejsze 
zasady, jakimi kierują się władze tych państw, 
do których Polacy najczęściej jeżdżą - lub 
starają się pojechać.  

USA 
Amerykanie mają kilka rodzajów wiz 

przeznaczonych dla osób ubiegających się o 
pracę (E, H, I, L, P, R oraz Business Visa), 
jednak najważniejszą zasadą jest to, że 
podstawą wydania wizy jest pozwolenie 
wydane przez INS (Immigration and 
Naturalization Service), o które wystąpić musi 
przyszły amerykański pracodawca - niezależnie, 
czy chodzi o zatrudnienie na miesiąc czy na rok. 
Musi on udowodnić, że pracownik-
obcokrajowiec jest niezbędny firmie, a przez to 
i Stanom Zjednoczonym. Załatwianie 
zezwolenia potrwać może i kilka miesięcy.  

NIEMCY 
Od 1973 obowiązuje zakaz zatrudniania 

osób spoza UE. Jednak Niemcy w niektórych 
przypadkach zezwalają cudzoziemcom na pracę 
w ich kraju. Można być zatrudnionym na 
umowę o dzieło, w ramach współpracy między 
firmami polską i niemiecką. Osoby, które 
pracując, chcą lepiej poznać język i doskonalić 
się zawodowo, mogą nabyć status pracownika-
gościa, uprawniający do półtorarocznego 
pobytu w Niemczech. Jest też trzecia kategoria -
pracownicy sezonowi. Zatrudnieni mogą być na 
maksymalnie trzy miesiące, preferowani są 
wówczas bezrobotni. Zgodę na zatrudnienie 
wydaje Urząd ds. Cudzoziemców właściwy dla 
miejsca zatrudnienia. W przypadku studentów 
wymagane jest zaświadczenie o imatrykulacji. 
Cała procedura trwa około 6-8 tygodni.  

WIELKA BRYTANIA 
W Wielkiej Brytanii nie ma szansy na 

legalną pracę fizyczną, rzemieślniczą, biurową 
lub domową. Poza tym bardzo rzadko się 
zdarza, aby pozwolenie otrzymała osoba, która 
miałaby zarabiać mniej niż 20 tysięcy funtów 
rocznie.  

Brytyjczycy mają trzy rodzaje pozwoleń. 
Pierwsze z nich. fast track, przeznaczone jest 
dla tych, którzy mają umiejętności lub 
doświadczenie brakujące na lokalnym rynku 
pracy. Dodatkowym wymogiem jest zarabianie 
minimum 50 tysięcy funtów rocznie. 
Pozwolenie takie otrzymują przede wszystkim 
ci, którzy awansując w zagranicznej firmie, 
trafiają do centrali w Wielkiej Brytanii.  
Pozwolenie typu standard można otrzymać 
wówczas, gdy nikt z obywateli UE nie spełnił 
wymagań pracodawcy, mimo upływu 4 tygodni 
od publikacji pierwszego ogłoszenia w prasie.  
Ostatnia kategoria to keyworker. Wymogi są 
podobne jak w przypadku standard, jednak 
władze oczekują, że keyworker będzie posiadał 
jakieś szczególne umiejętności, które następnie 
przekaże obywatelowi brytyjskiemu tak, aby on 
mógł go zastąpić.     Piotr Henzler

!!!UWAGA!!!
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Walka o wizę 
 

Studenci mają wiele 
możliwości legalnych wyjazdów, 
zarówno wakacyjnych, typu 
"Work&Travel" czy "Au Pair", jak 
i na odbywające się w różnych 
terminach praktyki zawodowe. 
Jednak często młodym Polakom nie 
udaje się dostać legalnej, stałej 
pracy za granicą, zwłaszcza na 
Zachodzie. Dzieje się tak 
najczęściej wtedy, gdy nie 
wyjeżdżają poprzez zorganizowany 
program wymiany, ale 
indywidualnie.  
- Niestety, nie pojechałem - żali się 
Marek - Ambasada USA nie dała 
mi wizy z pozwoleniem na pracę. 
Amerykański urząd 
odpowiedzialny za napływ 
cudzoziemców do kraju, INS 
(Immigration and Naturalization 
Service) stwierdził, że Stany 
Zjednoczone nie potrzebują 
sprowadzać takiego pracownika jak 
ja.  

Polacy nie mogą niestety 
przejrzeć ofert firm niemieckich 
czy norweskich, wysłać aplikacji, 
wsiąść w samolot i zacząć pracy. 
Od lat siedemdziesiątych w krajach 
Unii Europejskiej obowiązuje 
zakaz zatrudniania obywateli 
państw spoza niej - nie dotyczy to 
oczywiście wspomnianych 
wcześniej zorganizowanych 
wyjazdów uczniów i studentów.  
- Nie rozumiem, dlaczego polskie 
pielęgniarki mają prawo masowo 
wyjeżdżać do niewielkiej 
Norwegii, i Norwegom to nie 
przeszkadza, natomiast jeden polski 
absolwent marketingu nie może 
pojechać do pracy do wielkich 
Stanów Zjednoczonych - skarży się 
Marek.  

Odpowiedź jest prosta. 
Rynkiem pracy rządzą te same 
prawa, co rynkiem ekonomicznym 
- prawa popytu i podaży. W USA 
jest widocznie wystarczająco dużo 
marketingowców, natomiast w 
Norwegii brakuje pielęgniarek. W 
Szwecji lekarzy. A w Niemczech, 
USA, Irlandii, Australii i 
Singapurze - informatyków. I 
poszczególne kraje wpuszczają 
tylko osoby o tych specjalnościach, 
którymi są zainteresowane. Choć 
oczywiście zawsze są wyjątki...  



Czy wiesz, że...  
...czyli przeczytaj uważnie! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Konkurs Karole’02, organizowany przez studentów trzeciego roku 

Wydziału Zarządzania i Ekonomii, nabiera tempa i rozmachu. Dokonano już 
nominacji prac w poszczególnych kategoriach konkursowych. Oto nazwiska 
tych, których prace uznano za najciekawsze pod względem merytorycznym i 
wizualnym: 

Badania Marketingowe  
∗"Wprowadzenie na rynek nowego 
produktu (buty z regulowaną 
wysokością obcasów)" Wioletta 
Kozakiewicz, Joanna Sokalska, Julia 
Synowiecka 
∗"Test koncepcji nowego produktu za 
pomocą badań marketingowych" 
Marzena Budna, Jarosław Kawula, 
Maciej Suchecki 
∗"Badanie zapotrzebowania na rynku na 
damskie obuwie z wymiennymi 
obcasami" Anna Dobieszewska, Eliza 
Pszenna, Jolanta Sobecka 
∗"Test koncepcji nowego produktu-
doniczka z mocowaną podstawką" 
Arkadiusz Bujak, Małgorzata Kopytko 

Zarządzanie przedsięwzięciami 
∗"Plan wprowadzenia na rynek nowego produktu przez firmę Marcplast" Beata Liss, Katarzyna Rozenberg, Olaf 
Pospischil 
∗"Plan realizacji Neptunaliów studenckich 2002"* Tomasz Płaszko – Tyndzik, Maciej Piechota 
∗"Projekt komputeryzacji banku" Michał Krużycki, Jakub Bronk, Jakub Bieszke 
∗"Zarządzanie przedsięwzięciem cateringowym"* Patrycja Santor, Kasjana Cisowska, Mariusz Sadowski 
∗"Plan Realizacji robót remontowo - budowlanych w latarni morskiej w Rozewiu"* Agnieszka Winkel, 
Przemysław Goryainow, Michał Barabanow 
∗"Remont trzeciego piętra budynku PBK w W-wie przy ul. Towarowej 25A" Katarzyna Kiwior, Piotr Dolata, 
Jan Błaszkiewicz 
∗"Komputerowe wspomaganie kooperacji między przedsiębiorstwami"* Joanna Janasek, Joanna Kabat, Marek 
Gawdzik 

Organizacja przygotowania produkcji 
∗"Projekt organizacji przygotowania nowego wyrobu w 
firmie MARCPLAST" Beata Liss, Olaf Pospischil, 
Katarzyna Rozenberg 
∗"Projekt wprowadzenia nowego produktu-gramofonu 
specjalistycznego w firmie RADMOR S.A." Maciej 
Kochanowski, Piotr Komorowski, Marcin Wątor 
∗"Projekt wprowadzenia nowego produktu -talerz 
bermudzki, w firmie LUBIANA S.A." Piotr Dolata, Jan 
Błaszkiewicz, Wojciech Gidzielski 
∗"Projekt komory parowej dla NOTON sp. z o.o." 
Katarzyna Kiwior, Artur Unton, Radosław Lubotzki 
∗"Organizacja Przygotowania Produkcji. Projekt " 
Emilia Drozd, Katarzyna Ehlert, Monika Kempiela 
∗"Organizacja Przygotowania Produkcji. Projekt lampy" 
Anna Drozdowska, Anna Finc, Bożena Haras, Sylwia 
Rękawek 
∗"Organizacja Przygotowania Produkcji. Projekt biurka" 
Anna Bastek, Magdalena Kretowicz, Agnieszka 
Rymarczyk 

Biznes Plan  
∗"Biznes Plan dla firmy KAPPA EXPAC w Pruszczu Gdańskim" 
Joanna Bystrzyńska, Wioletta Kucharska, Monika Mroz 
∗"Uruchomienie produkcji zaworów zwrotnych do układów 
pneumatycznych taboru kolejowego" Iwona Piotrowicz, Tomasz 
Lachowicz, Adam Sikorski 
∗"Biznes Plan przygotowany dla IZOLACJA NIDZICA S.A." 
Katarzyna Grabowska, Wioletta Kępczyk, Piotr Figura 
∗"Projekt modernizacji procesu produkcyjnego ubrań roboczych w 
firmie ROBOD S.A." Ryszard Szefler, Justyna Węgrzynowska 
∗"Biznes Plan dla nowego produktu RANIGAST-tabletki 
musujące" Mariusz Kowalewski, Marcin Puszkiewicz, Zbigniew 
Sulewski 
∗"Projekt usprawnień funkcjonowania wytwórni beczek stalowych 
do olejów silnikowych w RAFINERII GDAŃSKIEJ S.A." 
Radosław Drozd, Bogdan Komola, Ryszard Kwaśniewski 
∗"Biznes Plan przygotowany dla firmy ELWIT Sp. z o.o." Adam 
Gruchała, Maciej Borys, Cyprian Kwaśny 

Plan Marketingowy 
∗"Plan marketingowy dla P.P.U.H. MERCOR" Lidia 
Pieścikowska, Marta Sadoch, Marcin Wierzchowski 
"Marketing projekt. Podlaskie Gorzelnie SURWIN sp. z 
o.o." Joanna Mielewczyk, Joanna Piękoś, Agnieszka 
Urbańska 
∗"Plan marketingowy wprowadzenia na rynek konserw 
rybnych w zielonym sosie pomidorowym " Dorota 
Kucharska, Bartłomiej Milinkiewicz 
∗" Plan Marketingowy dotyczący wprowadzenia na rynek 
nowego oleju silnikowego do samochodów ciężarowych 
TURDUS SYNTETIC" Karol Brzoskowski, Anna 
Kochańska 
∗"Plan marketingowy PTHM AUTO - PLUS Sp. z o.o." 
Bartosz Bukowski, Michał Zając 
∗"Marketing Plan -Baton PETIT ROUGE" Roksana Musiał, 
Anna Kaszubowska, Anna Tuz 
∗"Przedsięwzięcie wprowadzenia nowego produktu - 
gramofonu specjalistycznego, w warunkach ZR RADMOR 
SA." Maciej Kochanowski, Piotr Komorowski, Marcin 
Wator 
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No comment... 
...czyli należy wziąć pod rozwagę, że..." 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Czy wiesz, że... 
...czyli 

przeczytaj 
uważnie!

(ciąg dalszy)

 
Konkurs KAROLE - 
procedura 
 
• wszyscy studenci piszą prace 
projektowe w ramach określonego 
przedmiotu; 
• najlepsze prace zostają 

nominowane przez 
prowadzących projekty do 
konkursu KAROLE, praca 
zostaje przekazana 
organizatorom; 

• nominowani wyrażają zgodę na 
uczestnictwo pracy w konkursie; jej 
brak skutkuje wycofaniem z 
konkursu; 
• prace zostają zakodowane; 

zaklejona zostaje strona tytułowa 
z nazwiskami autorów; 
nadawany jest numer 
identyfikacyjny;  

• powoływana jest Kapituła 
Konkursu; Kapituła składa się z 
pięciu Komisji oceniających 
prace w poszczególnych 
kategoriach; w skład Komisji 
wchodzą przedstawiciele uczelni 
oraz firm i instytucji 
współpracujących; nie mogą być 
to osoby prowadzące projekty;  

• w obradach Komisji uczestniczą 
również Ci członkowie Biura 
Organizacyjnego, którzy nie 
zostali nominowani do 
Konkursu; uczestniczą oni w 
obradach bez prawa głosu, w 
charakterze sekretarzy. 

• Komisje Konkursowe 
samodzielnie oceniają nominowane 
prace;  
• wyniki obrad Kapituły są tajne

do momentu ogłoszenia ich w 
czasie Wielkiego Finału; jedynie 
sekretarze Komisji mają 
możliwość zapoznania się z 
werdyktem w celu 
przygotowania stosownych 
dyplomów. 

 
Biuro Organizacyjne Konkursu

KAROLE 

 
A miało być tak 
pięknie 

Dawno, dawno temu... (jak by 
nie patrzeć parę miesięcy minęło) 
narodził się pewien klub. Nowe 
dziecko Gdańska. Mowa tu o klubie 
muzycznym, tudzież dyskotece- jak 
kto woli. 

Zapowiadało się wspaniale... 
Ciekawy wystrój, jakże odmienny od 
innych takich miejsc w naszym 
kochanym mieście. Parter bardzo 
nastrojowy ze sporym barem i 
wygodnymi miejscami na kanapach. 
Pierwsze piętro z propozycją 
pub’owej muzyki i równie 
wygodnymi siedzeniami. Żyć nie 
umierać. A na samej górze parkiet,( 
na którym każdy mógł przeżyć 
„szaleństwo sobotniej nocy”) 
połączony z kilkoma stolikami i 
barem, a jakże... 
Nie same ściany jednak tworzą 
klimat. Przejdźmy do obsługi. Przy 
wejściu bardzo miły misiek. 
Kulturalny ( co chyba jest 
rzadkością...), grzeczny, zawsze 
uśmiechnięty i schludnie ubrany. 
Barman też nie zostaje w tyle. Z 
szerokim uśmiechem nalewa drinki i 
inne napoje chłodzące lub 
rozgrzewające- to już kwestia 
zamówienia, bawi chwilą rozmowy, 
nie zaniedbując przy tym pracy... Nie 
wierzycie, prawda? To jeszcze nie 
wszystko! Kelnerka- najmilsza jaką 
ktokolwiek w życiu widział. Uwija 
się jak mróweczka, biegnie oddać 
pieniądze jeśli ktoś omyłkowo 
zapłacił zbyt wiele, organizuje stolik, 
dla nieznanych w końcu jej ludzi, 
gdy nikt nie ma jeszcze prawa 
wstępu na imprezę... Chodzący 
Anioł. A przy tym jaka rozmowna i 
kochana... Nawet szatniarz w tym 
klubie, to przemiły gość. Myślicie 
sobie pewnie, że to jakaś bujda. Ale 
zapewniam, tak było! Dodam jeszcze 
tylko, że muzyka też była świetna. 
Praktycznie każdy mógł znaleźć coś 
dla siebie. Ceny również nie zwalały 
z nóg. Podkreślam czas przeszły...!  
Jednak od tych pięknych czasów 
troszeczkę się zmieniło. Od czego by 
tu zacząć. Może od tego, że za wstęp 
pobiera się teraz opłaty. To przecież 
nic złego, wszędzie się płaci wjazd i 
nikt nic nie mówi. Owszem, ale cena 
powinna być jakoś uzasadniona... 
kierowanie się humorem lub aktualną 
pogodą może być  

dezorientujące dla klienta. Szczególnie dla 
studenta. Bo ile by tu zabrać kasy na imprezę? 
Hmm... w zeszłym tygodniu płaciłem 10 zł... 
Ale nie. NIESPODZIANKA!!!! Dziś pada 
deszcz i opłata za wstęp wynosi 25 zł. To tylko
przykład. Idąc dalej... Nie ma miejsca do 
siedzenia, impreza zaczyna się za godzinę i 45 
minut. „A czekajcie sobie na schodach...!”  Nie 
polecam. A jak wyjdziecie zaczekać w innym 
klubie, to skasują was za wejście po raz drugi ☺
To jest dopiero pomysł, co nie? Tylko 
pozazdrościć takiej inwencji... Ale nie 
zatrzymujmy się na takich szczegółach. 
Zarezerwujemy stolik- przecież jak zechcemy 
usiąść po wyczerpującej dawce tańca, to 
musimy mieć gdzie. A tu kolejna 
niespodzianka!!! Cena z tygodnia na tydzień 
wzrosła o 100 %. I to nie mała cena... Na 
pytanie „dlaczego?” – przecież grzecznie 
pytamy o powód- słyszymy opryskliwą 
odpowiedź kelnerki (zaznaczam ,że nie w/w, bo 
tamta się zwolniła- swoją drogą ciekawe 
dlaczego): „ nie muszę się tłumaczyć!!!” Gdyby 
nie kraty, to mam wrażenie, że ktoś doznałby 
uszczerbku na zdrowiu... i nie mam tu na myśli 
kelnerki... 

Po długich oczekiwaniach, przyszła 
nareszcie pora tańców i swawoli... Trzeba by 
było coś zamówić do picia... O idzie kolejna 
kelnerka... Halooooo! Cudownie, wszystkie 
stoliki obsługuje, ale nasz nie... O! W końcu i 
do nas doszła. Zamawiamy... czekamy... 
czekamy... czekamy... po 20 minutach 
dostajemy, to czego chcieliśmy, a nawet więcej-
oj ktoś nie umie liczyć. O ktoś źle wydał resztę, 
i uparcie twierdzi, ze te 11 osób zamawiających 
się myli w rachunkach. To kolejny przykład... 
Myślicie, że się przyznała do błędu? Nigdy w 
życiu! Następnym razem poprosiliśmy żeby 
usługa była bez opłaty manipulacyjnej...  
Obsługa dała plamę na całej linii, to może 
muzyka będzie dobra... ale nieeeeeee! Po co? 
Przecież można słuchać tych samych kawałków 
kilka razy. A jak się chce zamówić piosenkę, to 
albo jej nie ma, albo DJ nie jest w nastroju do 
puszczania jej akurat teraz...  Chwileczkę... 
Wraca kelnerka( ta od rachunków) i oświadcza 
oficjalnie, że „tu są kamery” Jeżeli ktoś wniósł 
alkohol, to będzie wyprowadzony przez 
ochronę. O przepraszam... taki oskarżający ton 
do nas? I gdzie tu szacunek do klienta...? 
Zastanawiające, że tylko naszemu stolikowi 
zakomunikowała tę wiadomość. Czyżbyśmy jej 
podpadli...?  
Wniosek z tego jeden. Moja noga już tam 
więcej nie postanie, chociaż mieli ze mnie 
stałego klienta. Mam wrażenie, że kiedy 
ostatnio byłam w tym klubie, nieco się 
przerzedziło... 
 A miało być tak pięknie... 
Gall Anonim 
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