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Tytu em wst pu...

Pierwsze co si  rzuca w oczy w 
tym wydaniu gaZiEty, to oczywi-
cie nieco zmniejszona jej obj -

to . Winna jestem zatem par
s ów wyja nie : otó  wi kszo  z 
Redaktorów gaZiEty podesz a do 
sesji w sposób typowo naukowy 
(po wi caj c si  temu zdecydo-
wan  cz  swojego cennego cza-
su) i z tego te  powodu czerwco-
wy numer jest nieco „odchudzo-
ny” (co oczywi cie nie oznacza, 
e to, co znalaz o si  na amach 

bie cego wydania, nie ma za-
ch ca  do lektury – wprost prze-
ciwnie). Mówi c j zykiem zbli-
onym do ekonomicznego mamy 

chwilowy deficyt r k do pracy .
Mam tylko nadziej , e ar le-

j cy si  nieustannie z nieba nie 
przeszkodzi Wam w sesyjnych 
podbojach przeró nych zalicze ,
kolokwiów i egzaminów. Wszak 
s o ce powinno dodawa  ener-
gii... Mo e warto to sobie powta-
rza , nie my le  jedynie o tym, e
kto  gdzie  wyleguje si  w b o-
gim spokoju i beztrosce na nad-
morskiej pla y... I w a nie takiego 
niczym nie zm conego spokoju 
ycz  Wam na najbli sze trzy 

miesi ce WAKACJI - jakie by 
one nie by y.
Do zobaczenia w pa dzierniku
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BEST (Board of European Students of Technology) jest najwi ksz  na 
wiecie organizacj  studenck , apolityczn , niedochodow , dzia aj ca na 

uczelniach technicznych. Tworz  j  przyszli in ynierowie, studenci uczelni 
technicznych z 60 miast, 24 krajów Europy. To ludzie kreatywni, otwarci na 
wyzwania i rozumiej cy potrzeby studentów. W BEST mo na realizowa
swoje plany i tworzy  projekty, dla których ograniczeniem jest tylko wy-
obra nia.

To presti owa organizacja tysi ca mo liwo ci. Inspiracj  dla dzia a
cz onków BEST jest satysfakcja z pracy w grupie i mo liwo  zdobywania 
do wiadcze , niezb dnych w pó niejszym yciu zawodowym. Efektem s
projekty, których uczestnicy maja mo liwo  rozwijania umiej tno ci pracy 
w mi dzynarodowym zespole. 
Dla studentów z ca ej Europy jest to tak e okazja do podnoszenia kwalifika-
cji9 oraz zawierania nowych przyja ni. A oto niektóre projekty organizowa-
ne przez BEST: 
KURSY LETNIE  Lokalne grupy BEST, w niemal ca ej Europie, organi-
zuj  krótkie (1-2 tygodniowe) kursy, nazywane „learning events”. Studenci 
mog  si  nauczy  o interesuj cych ich dziedzinach, podszkoli  umiej tno ci
j zykowe, jak równie  pozna  kultur  i studentów innych krajów europej-
skich
TARGI PRACY Bezpo redni kontakt z firmami zainteresowanymi poszu-
kiwaniem pracowników 
PREZENTACJE FIRM
BESTOFERTA.PL Nowy projekt europejski – baza danych cz ca firmy 
ze studentami w sieci BEST`u 
MINEVRA
SKI WEEK; SAILING MEETING; IMPREZY

BEST ju  w Gda sku!!!
Bartosz Lipnicki BARTIBART@WP.PL, kom 0 502 705 292 

www.BEST.eu.org



Przedmioty
od  do 
Przewodnik
alfabetyczny
cz. VIII

Instrumenty fi-
nansowe rynku 
kapita owego

Przyznaj , e
finanse to nie moja 
dzia ka i przedmiot 
znam ze s yszenia. 
Dlatego rozbawi  mnie 
termin „wypuk o
obligacji” w karcie 
przedmiotu. Poza 
obligacjami mowa jest 
na wyk adzie 
o akcjach, opcjach i 
innych instrumentach, 
które trzyma si  w 
tzw. portfelu i którymi 
ten przedmiot uczy 
zarz dza . Je li chodzi 
o mój portfel, to nie-
stety jest w nim g ów-
nie wkl s o .
Integracja eko-
nomiczna Europy

O angloj -
zycznej wersji tego 

przedmiotu pisa em w nume-
rze marcowym. Dowiemy 
si  tu, e wprowadzenie 
euro jest przedostatnim 
krokiem na drodze do pe -
nej integracji ekonomicznej 
Starego Kontynentu. Pozo-
staje jeszcze sprawa podat-
ków i wiadcze  spo ecz-
nych. A zacz o si  od 
kontroli produkcji w gla i 
wydobycia stali. A mo e
na odwrót? 
Dr Nelly Daszkiewicz jest 
wymagaj ca, ale z drugiej 
strony wstyd nie zna  za-
sad ekonomicznych funk-
cjonowania Unii Europej-
skiej.
Interaktywne doku-
menty WWW

Traktowany jako 
rozszerzenie wiedzy i 
umiej tno ci przekazywa-
nych na projektowaniu 
stron WWW, przedmiot ten 
rozczarowa  mnie bardzo 
teoretycznym podej ciem
do tematu. Przynajmniej w 
mojej grupie. W drugiej 
mia  ruszy  kurs PHP i 
rusza … i rusza … i nie 
wiem, czy ostatecznie ru-
szy . Na ka dym laborato-
rium 

referaty: o grafice, o
d wi kach, o skryptach, o 
Flashu (dost pne tu: 
http://www.zie.pg.gda.pl/m
d/www/index.html). Od 
przygotowania referuj ce-
go studenta zale y, czy 
dane zagadnienie zoba-
czymy w praktyce. Za Go-
ethea skim doktorem Fau-
stem powtórz : „A na to 
zda  mi si  ten trud, em 
jest m dry jak i wprzód”.
Intercultural Com-
munication

Je li chcecie pos u-
cha  wzniesionego na wy-
yny sk adni i s ownictwa

j zyka polskiego, to wybra-
li cie dobrze. Gdy chodzi o 
j zyk angielski, to kwestia 
s ownictwa fachowego 
pozostaje aktualna, za to 
sk adnia i wymowa zni a
loty. Ale któ  z nas jest bez 
skazy? 
Nie wypada mi pisa , e
1/3 zaj  wypada z powodu 
nieobecno ci prowadz cej,
wi c tylko wspomn , e a
2/3 zaj  odbywa si  regu-
larnie. A na zaj ciach refe-
raty: mo na na przyk ad 
dwuosobowo

przedstawi  kultur  wybra-
nego kraju. Prócz tego 
kilku(nasto)stronicowa
praca poruszaj ca temat 
komunikacji mi dzykultu-
rowej i przedmiot zaliczo-
ny. Przyda  si  mo e te
aktywno  na zaj ciach, o 
czym za wiadcza ni ej
podpisany.
Introduction to Basic 
Economics

Pos u  si  w tym 
miejscu opini  Paj ka wy-
ra on  na naszym forum 
(http://forum.zie.prv.pl/vie
wtopic.php?t=5): warto 
wybra  ten przedmiot, by 
otrzaska  si
z terminologi  ekono-
miczn , bo samo „demand” 
i „supply” z „price” na 
dok adk  co prawda jest 
podstaw  poj cia „market”, 
ale na tym ekonomia si
nie ko czy. 
Na tych poj ciach nie ko -
czy si  te  egzamin. Test, 
jak powiedzieli mi koledzy 
i kole anki chodz cy na 
ItBE przed rokiem, atwy
nie jest. Ale wszyscy przez 
niego przebrn li szcz li-
wie.

CzAd

W poprzednim numerze gaZiEty 
(nr 10, maj 2003) przedstawili my par
szczegó ów na temat "Expedition aro-
und the Globe_alisation", czyli
o miomiesi cznej wyprawy dooko a
wiata, w której udzia  bierze mi dzy

innymi dwójka studentów WZiE. Jej 
trasa wie  b dzie przez 22 kraje Ame-
ryki Pó nocnej, Ameryki rodkowej,
Ameryki Po udniowej, Australii oraz 
Azji. Uczestnicy wyprawy pokonaj
oko o 35 000 km l dem oraz oko o 25 
000 km samolotem. 

A oto jak dosz o do WYPRAWY:
gaZiEta: 
rozmawiamy dzi  z uczestnikiem wy-
prawy dooko a wiata, prosz  powie-
dzie  sk d taki pomys ?
UCZESTNIK:
to sta o si  niespodziewanie, kolega 
wróci  z Mongolii i Chin, spotkali my 
si  na pla y w Sopocie, mieli my kilo 
wie ej trawy, wi c kiedy ko o pó nocy 

sk d  pad o has o "mo e by tak dooko-
a wiata?" wszyscy si  zgodzili my, 

potem nie by o ju  wyj cia... 
G: Pan raczy artowa ?
U: Oczywi cie, e tak, ale to dobrze 
brzmi prawda? Przecie  ka demu 
wydaje si e trzeba mie  nierówno 
pod sufitem, eby co  takiego robi ,
tymczasem eby zaplanowa  sobie 8 
miesi cy na nieznanych kontynentach 
trzeba mie  sporo oleju w g owie ... 
G: No wi c jak to naprawd  by o? 
U: Z pomys em? 
G: Tak... 
U: Pewnego popo udnia zrobili my 
sesj  heurystyczn  co robi  dalej w 
yciu, z której wysz y nam

3 pomys y: pobi  rekord Guinessa w 
le eniu do góry brzuchem, za o y
fabryk  okularów lub pojecha  dooko a
wiata... 

G: Wybrali cie t  ostatni ?
U: Nie do ko ca, po czyli my wszyst-
ko naraz. 
G: Jak to mo liwe? 
U: Teraz le ymy do góry brzuchem 
robi c 2 semestry przed sesj  a za 
chwil  wyruszamy, ... 
G: A co z okularami? 
U: Okulary kupujemy we W oszech i 
b dziemy je rozdawa  biednym dzie-
ciom w Ugandzie. 
G: Ale przecie  nie jedziecie przez 
Afryk ?
U: Teraz nie ale kiedy  na pewno si
tam wybierzemy...  

Uroczysty start "Expedition 
around the Globe_alisation":
16.06.2003, godzina 12.00 
sprzed gmachu WZiE. 
Wi cej szczegó ów na
www.wyprawa.pg.gda.pl
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Doktorat...

Dzienne studia 
doktoranckie trwaj
na ró nych uczel-
niach 3 lub 4 lata. - 
Przewód doktorski 
otwiera si  zwykle 
po 4 semestrze, a 
obroniony doktorat 
trzeba mie  na ostat-
nim roku studiów, co 
zreszt  niewielu si
udaje – przyznaje 
doktorant z Akade-
mii Ekonomicznej w 
Katowicach. Tomek, 
w a ciciel du ej
agencji reklamowej 
w Katowicach, mu-
sia  zrezygnowa  z 
drogi do stopnia 
naukowego, ponie-
wa  trudno mu by o
pogodzi  prac  za-
wodow  i pisanie 
pracy doktorskiej. - 
W firmie pracuj
kilkana cie godzin 
na dob , wi c czasu 
na samodzieln  na-
uk  nie mia em pra-
wie

wcale – przyznaje 
Tomek – dodatkowo 
w moim przypadku 
zaistnia  problem z 
promotorem i mu-
sia bym broni  dok-
torat z dziedziny, 
któr  si  nie interesu-
j . Ka dy student 
studiów doktoranc-
kich musi prowadzi
zaj cia ze studenta-
mi. Liczba godzin 
jest zale y od uczelni 
i waha si  mi dzy 30 
a 90 rocznie. Z tego 
obowi zku zwolnieni 
s  jednak studenci 
zaoczni. Innym atu-
tem studiów w tym 
trybie jest tak e to, 
e atwiej jest si  na 

nie dosta  oraz, e
zaj cia odbywaj  si
w weekendy. Jednak 
w wypadku podj cia 
takich studiów kan-
dydat do stopnia 
naukowego musi 
sam op aci  czesne. 
Waha si  ono od 
2500 z  do 10000 z
za semestr. Je li kto
studiuje zaocznie, 

zwolniony jest za to z 
op aty za obron  dok-
toratu. Studenci dzien-
nych studiów dokto-
ranckich musz  zap a-
ci  za ostatni etap 
drogi do doktoratu 
nawet 6000 z . Studia 
zaoczne umo liwiaj
równie  prac  w pe -
nym wymiarze godzin, 
ale czas, który student 
musi przeznaczy  na 
samodzielne studiowa-
nie, pozostaje ten sam. 

Inn  form  d enia 
do doktoratu jest tryb 
eksternistyczny. Pole-
ga on na samodzielnej 
pracy, prowadzeniu 
bada , publikowaniu w 
czasopismach nauko-
wych. Najwa niejszy 
jest jednak wybór 
promotora. Niewielu 
samodzielnych pra-
cowników nauki chce 
zgodzi  si  na prowa-
dzenie takiego dokto-
ranta. - Brak ram cza-
sowych i narzuconych 
form studiowania 
powoduj , e prace 
jeszcze nawet przed 
otwarciem przewodu 
doktorskiego przeci -
gaj  si  w niesko czo-
no . Taka próba pod-
niesienia swojej wie-
dzy z danego 

zakresu rzadko ko czy 
si  powodzeniem. 
Cz sto brak czasu, 
motywacji i rodków, 
eby taki doktorat 

sko czy  i obroni .
Czy warto zdecydowa
si  na kilka lat po wi -
ce , niestabilnej sytu-
acji finansowej i ci -
kiej samodzielnej 
pracy nad problemem 
badawczym? Czy 
osoba z doktoratem w 
oczach pracodawcy to 
lepszy kandydat do 
pracy? - Czasami po-
siadanie tytu u nauko-
wego bardziej prze-
szkadza ni  pomaga. 
Pracodawcy boj  si
zatrudnia  osoby ze 
zbyt wysokim wy-
kszta ceniem, ponie-
wa  maj  one niekiedy 
wygórowane ambicje 
p acowe. Dodatkowo 
zarzuca si  ludziom ze 
stopniem doktora brak 
do wiadczenia, ale to 
nie do ko ca prawda. 
Cz sto doktoranci 
kierunków ekono-
micznych, aby zebra
materia y do swojej 
pracy, musz  odwie-
dzi  wiele firm lub 
za o y  w asn . Wtedy 
mog  sprawdzi , jak 
udowadniana teoria 

dzia a naprawd  nie 
maj  by  mo e do-
wiadczenia z jednego 

czy dwóch przedsi -
biorstw, ale raczej 
ogólny przegl d sytu-
acji w ró nych fir-
mach.

Droga do doktoratu 
jest d uga i kr ta. Je li
kto  nie mo e praco-
wa  na uczelni w cha-
rakterze pracownika 
naukowego, musi si
bardzo stara , by uzy-
ska  stopie . Dzienne 
studia doktoranckie to 
ma e dochody, zaoczne 
to du e wydatki, a tryb 
eksternistyczny –
wieczna walka ze 
swoimi s abo ciami. 
Cho  doktorat kosztuje 
du o wysi ku i wyrze-
cze , mo na pozna
przez to wielu cieka-
wych ludzi, du o si
nauczy , zdoby  niez
prac . I motywacj ,
aby i  dalej. 

Nic dla nas bez nas...
...czyli warto wiedzie , e

Organizacja Yo-
ung Project Mana-
gement Program 
(YPMP) powsta a w 
lipcu 2001, aby po -
czy  potrzeby studen-
tów i absolwentów 
uczelni wy szych z 
potrzebami przedsi -
biorstw.
W tym roku ju  po raz 
trzeci organizuje kon-
kurs, którego celem 
jest rekrutacja i sko-
munikowanie z fir-

polskich studentów, zna-
j cych teoretycznie i 
praktycznie zagadnienia 
zwi zane z project mana-
gement, w zamian, za co 
firmy te zobowi zuj  si
do przyj cia wybranych 
osób na p atne praktyki 
na stanowisko asystenta 
menad era projektu. Aby 
wzi  udzia  w konkursie 
nale y zarejestrowa  si
na stronie 
www.spmp.org.pl/ypmp 
oraz do 15.06.2003 prze-
s a  swoje CV i prac
konkursow  (esej) na 
jeden z tematów: 

1. Jak zorganizowa em(am)
nast puj ce przedsi wzi -
cie...
2. Jestem urodzonym orga-
nizatorem poniewa ...
3. Chcia bym pracowa
jako Project Manager po-
niewa ...

Eseje zostan  ocenione 
przez Komisj  Oceniaj c
SPMP. Kryteriami jakimi 
kierowa  si  b dzie Komi-
sja to znajomo  zagadnie
project management, zain-
teresowanie narz dziami i 
technikami PM oraz przy-
wo anie osobistych do-
wiadcze  w zarz dzaniu

projektami. 
Zwyci zcy konkursu 

powiadomieni listem pole-
conym oraz poczt  elektro-
niczn  i zaproszeni do 
udzia u w II Etapie Kon-
kursu.

Szczegó owe informa-
cje dla wszystkich zainte-
resowanych Trzeci  Edycj
Konkursu YPMP oraz 
dzia alno ci  organizacji 
znajduj  si  na stronie 
konkursu:
www.spmp.org.pl/ypmp .
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Stopka redakcyjna, czyli kto tym wszystkim kr ci:
Prowadzenie: Anna Tomczyk 
Wspó praca Adam Czarnecki, Bartosz Lipnicki, Jan B aszkiewicz i Piotr Dolata, www.pracuj.pl, 
www.zie.pg.prv.pl

Kontakt:  aniat@chelm.gda.pl  lub gazieta@wp.pl 

„gaZiEta” powstaje przy Wydziale Zarz dzania i Ekonomii Politechniki Gda skiej 
Redakcja zastrzega sobie prawo korekty nades anych materia ów 

POLISH IDIOMS, CZYLI NASI ZA GRANIC

W sam raz na wakacyjne woja e...

Don't make a village - nie rób wiochy 
don't turn my guitar - nie zawracaj mi gitary 
A shit is going around me – g.. mnie to obchodzi 
I tower you - wierz  Ci 
I'll animal to you - zwierz  Ci si
Thanks from the mountain -dzi kuj  z góry 
I feel train to you - czuj  do Ciebie poci g
Go out on the people - wyj  na ludzi 
Without small garden - bez ogródek 
Baltic see of room - Ba tyk morzem pokoju  
You're quite a walking stick - niez a z Ciebie laska 
Don't make me into a horse - nie rób mnie w konia 
To tell hungry pieces - opowiada  g odne kawa ki
After birds - po ptakach 
After bords - po ptokach (wersja slaska) 
Animal self - zwierza  si
Coffee on the table - kawa na aw
Don't boat yourself - nie ud  si
Don't tear yourself - nie drzyj si
Brain tire fire - zapalenie opon mózgowych 
To go to the second page of the street - przej  na drug  stron  ulicy
To cut procentage feet - obci  stop  procentowa 
Give me the second time - daj mi sekund  czasu 
The Universal Pregnancy Law - prawo Powszechnego Ci enia
He kill her the nail - zabi  jej wieka
Rail on you - kolej na Ciebie 
The profits are flying into the hole - zyski lec  w dó
Serious music concert - koncert muzyki powa nej 
Close meetings of the third grade - bliskie spotkania trzeciego stopnia 
He was her right hand in driving the left businesses - by  jej prawa r k  w prowadze-
niu lewych interesów 
Can you throw me up ? - mo esz mnie podrzuci  ? 
My girfrend is very expensive to me - moja dziewczyna jest mi bardzo droga 
Tom divided their lottery cupon - Tom podzieli  ich los 
Time swimming allowed - czas p ynie wolno  
First from the shore - pierwszy z brzegu 
" Day - memory is flying" - " Dzie  -wspomnienie lata" 
To cut a mosquito - przyci  komara

Aby wakacje nie min -
y na „nicnierobie-
niu”, spróbuj odpo-
wiedzie  na par  pro-
stych pyta :

Dlaczego s o ce przyciemnia 
skór , a rozja nia w osy? 

Dlaczego kobiety nie mog
umalowa  oczu z zamkni tymi
ustami? 

Dlaczego nie ma takich tytu ów 
w gazetach "Wró ka wygra a w 
totka"? 

Dlaczego, eby sko czy  prace 
w Windowsach trzeba nacisn
na "Start"? 

Dlaczego sok cytrynowy jest 
robiony z koncentratu, a p yn 
do mycia naczy  z prawdziwej 
cytryny? 

Dlaczego cz owiek, który inwe-
stuje wasze pieni dze, nazywa 
si  niszczyciel (broker)? 

Dlaczego nie ma pokarmu dla 
kotów ze smakiem myszy? 

Dlaczego Noe nie zabi  tych 2 
komarów? 

Dlaczego samoloty nie s  ro-
bione z tego samego materia u,
co czarne skrzynki? 

Jaki jest synonim s owa "syno-
nim"? 

Dlaczego w lodówce jest wia-
t o a w zamra alniku nie? 

Kaczor Donald zawsze chodzi 
bez dolnej cz ci garderoby, 
dlaczego wiec je eli           
wychodzi spod                  
prysznica to jest                    
zakryty  r cznikiem?? ??
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