
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Naukowe Koło 
Marketingu ju� 
działa... 
 
 
 

Co to jest MARKE-
TING? Wbrew pozorom 
odpowied� na to pytanie 
nie jest prosta i jedno-
znaczna. Pewne jest to, �e 
istnieje wsz�dzie i spoty-
kamy si� z nim na co 
dzie�; kupuj�c, sprzeda-
j�c, negocjuj�c, wymienia-
j�c, handluj�c, rozmawia-
j�c, bawi�c si�. 

Specjalno�� marketing 
jest jedn� z najpopular-
niejszych na studiach, co 
stwarza du�� konkurencj� 
na rynku pracy w tej bran-
�y. Dlatego cz�sto o po-
wodzeniu decyduje tu 
do�wiadczenie i aktyw-
no�� na studiach – udział 
w projektach, konferen-
cjach, seminariach, kołach 
naukowych. Dlatego, aby 
stworzy� tak� mo�liwo�� 
w marcu przy Wydziale 
Zarz�dzania i Ekonomii 
PG rozpocz�ło działalno�� 
NAUKOWE KOŁO 
MARKETINGU. 
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Tytułem wst�pu... 
„A mo�e by tak upu�ci� 

par� chwil i podnie�� znów 
niektóre z nich...”. Zapewne 
nie raz mogliby�cie tak so-
bie w gł�bi ducha pomy-
�le�. Bo jak�e aktualne wy-
daj� si� by� te słowa, kiedy 
w przypływie niepokoj�co 
wa�nych spraw, obowi�z-
ków, nale�y okre�li� swoje 
własne priorytety. Kiedy to  
chciałoby si� odpocz�� lub 
nawet zapomnie� o nurtuj�-
cych nas sprawach. Czy to 
jest proste? Nie wiem. To 
ju� zale�y od Was drodzy 
Czytelnicy. Przy czym pod-
kre�lam: b�d�cie czujni, bo 
jak słusznie zauwa�ył Fran-
cisco Goya „gdy rozum �pi, 
budz� si� potwory”. Tak 
wi�c nie zasypiajcie... co 
wi�cej, nie spoczywajcie na 
laurach minionego semestru 
i niech błogi stan nicniero-
bienia kwietniowo-
majowego (wszak ju� nie-
długo Neptunalia) nie u�pi 
Waszych umysłów. Bo mi-
mo, i� ka�dy zasługuje na 
troch� wytchnienia i odpo-
czynku, wrzucanie na luz 
szybko wchodzi w krew.  
Ale czy� nie o to wła�nie w 
�yciu chodzi?  
...Odrobina 
przyjemno�ci...� nikomu 
nie zaszkodzi 
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Zrzesza ono głównie 
studentów specjalno�ci 
marketing, jest jednak 
otwarte na ka�dego z inicja-
tyw�, ch�ci� działania i 
lubi�cych ci��k� prac�. 
Głównym celem istnienia 
Koła jest przede wszystkim 
prowadzenie bada� i reali-
zacja projektów marketin-
gowych dla firm, organiza-
cji niedochodowych i in-
nych zainteresowanych 
współprac�. Daje mo�li-
wo�� aktywnego wykorzy-
stania i pogł�biania wiedzy 
oraz powi�kszanie do�wiad-
czenia. 

Pomimo tak młodego 
sta�u realizujemy ju� z du�� 
werw� nast�puj�ce działa-
nia: badania marketingowe 
dla Zespołu Szkół, bierzemy 
udział w organizowaniu 
konferencji naukowej orga-
nizowanej przez Katedr� 
Marketingu, współpracuje-
my z AIESEC w ramach 
projektu ITEP (Mi�dzyna-
rodowy Program Wymiany 
Praktyk), opracowujemy 
propozycj� planu promocji 
dla WZiE. 

Na zaj�ciach studenci 
specjalno�ci marketing 
poznaj� dogł�bnie wiele 
rodzajów  

marketingu, od jego pod-
staw, przez marketing 
usług, przemysłowy, rela-
cji, mi�dzynarodowy, 
terytorialny, e-marketing 
czy marketing organizacji 
niedochodowych. Roz-
wi�zywanie case study 
jest bardzo ciekawe i po-
�yteczne, jednak zetkni�-
cie z prawdziwym pro-
blemem, rozwi�zanie go i 
zaproponowanie działa� 
pozwala bardziej uwierzy� 
w swoje siły i mo�liwo�ci 
pó�niejszego sprawdzania 
si� na rynku pracy. 

Opiekunem koła jest 
pani dr Anna Drapi�ska, a 
przewodnicz�cym Magda-
lena Paciorkowska. Na-
ukowe Koło Marketingu 
liczy obecnie 15 osób. 
Pierwszym działaniem 
były Dni Otwarte WZiE, 
gdzie Koło miało swoj� 
ekspozycj�. „Rzuciło” si� 
w oczy nie tylko przy-
szłym kandydatom, obec-
nym studentom, ale rów-
nie� kadrze naukowej. 
Zostali�my zauwa�eni, 
pierwszy cel został osi�-
gni�ty. Sukces! 
 
 

Joanna Czarnecka 
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Co� wi�cej ni�... 
... czyli co mo�e zainteresowa� studenta na WZiE  

Przedmioty od 
� do � 
Przewodnik al-
fabetyczny  
cz. XI 
 

Zanim przejd� do 
clou, tj. do opisu przed-
miotów, nale�y si� Wam 
pewne wyja�nienie. 
Wkrótce minie rok, od-
k�d opu�ciłem mury na-
szej Alma Mater. Przez 
ten czas, cho� staram si� 
trzyma� r�k� na pulsie 
Wydziału, nieco, a nawet 
sporo si� na ZiE zmieni-
ło. Zaczynam si� oba-
wia�, �e z ka�dym kolej-
nym numerem „gaZiEty” 
opisy nieuchronnie prze-
chodzi� b�d� we wspo-
minki weterana. Tote� 
ch�tnie powitamy w re-
dakcji studentów maj�-
cych ochot� podzieli� si� 
bardziej �wie�ym spoj-
rzeniem na wykładane tu 
przedmioty. 
Po tym przydługim wst�-
pie zapraszam do lektury. 
 

M (cz. 1) 
 

Makroekonomia 
Do poprzedniego roku 

akademickiego makro-
ekonomia w wydaniu 
prof. Dominiaka wspo-
maganego wianuszkiem 
asystentek i asystentów 
otwierała przygod� 
z Wydziałem Zarz�dzania 
i Ekonomii. Dodajmy, �e 
raczej zach�cała ni� od-
straszała od studiowania. 
W wyniku pewnych ro-
szad w grafiku makro-
ekonomia wyl�dowała 
dopiero na III semestrze, 
a miejsce „zach�ty” na I 
sem. powierzono przed-
miotowi „Podstawy za-
rz�dzania” z wiadomym 
prowadz�cym. Dawniej 
zalecanym 
 

do tego przedmiotu pod-
r�cznikiem była „Eko-
nomia” keynesizuj�cego 
Paula Samuelsona, na 
szcz��cie ju� pozbawiona 
w latach 90. wykresu, na 
którym w niedalekiej 
przyszło�ci (odsuwanej 
na osi czasu z wydania na 
wydanie) autor pokazy-
wał, jak gospodarka 
ZSRR nieuchronnie prze-
goni pod wzgl�dem PKB 
Stany Zjednoczone. Te-
raz, o ile mi wiadomo, 
studenci czytuj� – prze-
praszam: maj� na li�cie 
literatury – podr�cznik 
bardziej liberalny. 
Przechodz�c do osoby 
samego wykładowcy, to z 
kilkunastu rozmów ze 
studentami mojego 
i młodszych lat wynika, 
�e nikt ciekawiej od pro-
fesora Dominiaka nie 
prowadzi zaj��. Ale przy 
tym nie toleruje rozmów 
w czasie wykładów, a 
dzwoni�cy telefon ko-
mórkowy to ju� niemal 
zbrodnia. Na egzaminie 
te� nie ma pobła�ania. 
 
Marketing (mi�dzy-
narodowy, organiza-
cji niedochodowych, 
personalny, przemy-
słowy, relacji, strate-
giczny, terytorialny, 
usług, w handlu, 
w turystyce) 

Niejedna włoska re-
stauracja nie ma w menu 
tylu rodzajów pizzy, ile 
nasz wydział ma obsza-
rów nauczania marketin-
gu, a i tak si� boj�, �e 
jakiej� odmiany nie wy-
mieniłem. S� jeszcze 
podstawy marketingu, ale 
one trafi� pod liter� P. 
Niemniej student wybie-
raj�cy si� na specjalno�� 
marketingow� nie b�dzie 
mógł 

narzeka�, �e brakuje mu 
przedmiotów zwi�zanych 
z kierunkiem. 
Z tych wszystkich gatun-
ków ja skosztowałem 
tylko marketingu strate-
gicznego w wydaniu 
dra Koszałki i jego nie-
zliczonych folii. Z cza-
sem zaczynam docenia� 
obranie sobie tego 
przedmiotu, chocia� ko�-
cowy egzamin przypomi-
na test na prawo jazdy – 
wykuwszy stare zestawy 
pyta� mo�na rozwi�za� 
arkusz z 80 pytaniami w 
15-20 minut. Utrwala to 
(niestety) słuszno�� zasa-
dy 3xZ. 
 
 
 
 

Matematyka 
Czy wykłady nadal s� 

w r�kach profesora Mie-
loszyka? Je�li tak, to wina 
cz��ciowo spada na mój 
rocznik oraz na dziekana 
Szuwarzy�skiego. A było 
to tak… 

Rok akademicki 
1998/99 zacz�ł si� nad-
spodziewanie dobrze dla 
studentów Fizyki. Oto 
znikn�ł stamt�d nieco ju� 
leciwy wykładowca (dr 
Henryk Ugowski, ale 
mniejsza o nazwisko), 
którego �aden wydział 
nie chciał, zatem „rzuca-
no” go na coraz nowe 
odcinki pracy dydaktycz-
nej, a� w ko�cu nie ostał 
si� prawie �aden wydział, 
na którym by 
dr Ugowskiego nie zna-
no. Tak wi�c w pami�t-
nym pa�dzierniku 1998 
roku, gdy Fizyka �wi�to-
wała mnieman� emerytu-
r� wspomnianego wykła-
dowcy, my odkrywali�my 
uroki matematyki prowa-
dzonej przez dr Ugow-
skiego. Jednym z nich, 
poza cichym głosem, była 
niezwykła koordynacja  

obu r�k wykładowcy, 
która kazała mu niemal 
od razu maza� lew� to, co 
stworzyła prawa r�ka. 
Wygl�dało to niemal jak 
spełnianie biblijnego 
nakazu, by lewica nie 
wiedziała, co robi prawi-
ca. 

Teraz doł�cza kolejna 
osoba dramatu, zapowia-
dany dziekan Szuwarzy�-
ski. I on, lecz 25 lat 
wcze�niej ni� my, był 
studentem dr Ugowskie-
go. Przy okazji jakiego� 
spotkania spytał, jak nam 
si� podoba prowadz�cy i 
zasugerował, �e kolejny 
semestr mo�e przynie�� 
zmiany. My (o naiwni!) 
rado�nie podchwycili�my 
pomysł dziekana. I tak po 
feriach zastali�my przy 
tablicy wówczas jeszcze 
tylko doktora in�yniera, 
Eligiusza Mieloszyka. Co 
prawda działk� pt. „Or-
ganizacja pracy z tablic�” 
miał wy�wiczon� do per-
fekcji (kto był na wykła-
dzie, ten wie), ale uczucie 
przej�cia z deszczu pod 
rynn� było dojmuj�ce. 
Równie� z powodu wy-
maga� formalnych profe-
sora: na egzaminie papier 
kancelaryjny (bez dziurek 
po zszywkach!!!) podpi-
sany pismem technicz-
nym pochyłym. 
 
Matematyka finan-
sowa 

Przy matematyce bez-
przymiotnikowej to „pi-
ku�”. Do tego nawet „pi-
ku�” przydatny: oblicza-
nie odsetek, przyszła 
warto�� inwestycji, progi 
rentowno�ci, dyskonta 
matematyczne i handlo-
we, rozliczanie kredytów, 
obliczanie wska�ników 
inflacji. 
c.d.n. 

CzAd 

 

-2- 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KULTURKA... 
...czyli jak nie utkn�� w martwym punkcie 

 

Pasja... 
 
 
 
Dawno �aden film nie 

wzbudził takich emocji, 
cho� traktuje o rzeczach 
znanych i jest „jedynie” 
kolejn� adaptacj� filmo-
w� historii sprzed dwóch 
tysi�cy lat. Mel Gibson 
(re�yser) przedstawił 
�mier� Jezusa Chrystusa 
w odmienny, nowatorski 
sposób. Pono� ten film 
nie był dla niego wył�cz-
nie sposobem na zarobie-
nie du�ych pieni�dzy – 
chciał w ten sposób 
zwróci� uwag� na inn� 
stron� M�ki Pa�skiej. Nie 
pokazał jej w sposób 
wyniosły, egzaltowany, 
wyidealizowany. U Gib-
sona Odkupienie jest 
uj�te od strony bardzo, 
bardzo ludzkiej. Zarówno 
Jezus, jak i Jego ucznio-
wie byli lud�mi, lud�mi 
równie� byli �ołnierze, 
oprawcy, bezimienny 
tłum i najbli�si, którzy 
towarzyszyli Zbawicie-
lowi a� do ko�ca, jak 
Jego matka, Jan i Maria 
Magdalena. Jezus jest 
człowiekiem, ma ciało, 
odczuwa ból. Na pocz�t-
ku filmu modli si� w 
Ogrodzie Oliwnym, bar-
dzo boi si� tego, co ma 
nast�pi�. W czasie bi-
czowania podnosi si�, 
kiedy dostrzega swoj� 
matk� – wie, �e nie jest 
sam, nie tylko On cierpi. 
Ale nie jest „zwykłym” 
człowiekiem. Jest  

silniejszy ni� Piotr, mimo 
�e Jego siła nie polega na 
t��y�nie fizycznej, tylko 
na pot�dze ducha. 

Film jest miejscami 
drastyczny, ale nie do 
ko�ca rozumiem stwier-
dzenia niektórych wi-
dzów: „Jak co� takiego 
mo�na pokazywa�?!”. 
Prawie codziennie wi-
dzimy podobne sceny: na 
małym i du�ym ekranie, 
w programach informa-
cyjnych, reporta�ach, 
filmach – trup �ciele si� 
g�sto, obna�ane s� ciem-
ne strony ludzkiej natury, 
stajemy oko w oko z czy-
im� cierpieniem, nie-
sprawiedliwo�ci�. Tylko 
nie wszyscy akceptuj� 
poł�czenie groteski pro-
cesu oraz naturalistycz-
nego obrazu biczowania i 
Drogi Krzy�owej z posta-
ci� Jezusa Chrystusa. 
Re�yser skupił si� na 
cierpieniach fizycznych, 
ale pokazał w ten sposób 
równie� wn�trze Boga-
człowieka, który do ko�-
ca, do samej �mierci po-
został Dobry, przebacza-
j�c swoim oprawcom, 
dodaj�c otuchy dobremu 
łotrowi, �egnaj�c si� z 
rodzin�. Wielu z Was 
przynajmniej raz w tygo-
dniu mówi „… um�czon 
pod ponckim Piłatem 
…”, ale jak si� t� m�k� 
zobaczy w detalu, to sło-
wa modlitwy nabieraj� 
gł�bszego znaczenia.  

Nie twierdz�, �e Mel 
Gibson przekazał dokład-
ny opis m�ki  

Chrystusa; w niektórych 
momentach wydawało 
si�, �e nieco przesadza, 
ale takie jest jego prawo – 
film jest jego wizj�. Nie 
nale�y te� zarzuca� mu 
niezgodno�ci z Bibli� 
(np. Szymon cyrenejczyk 
był w filmie pół-
bohaterem), poniewa� nie 
chodziło o dosłowne 
przedstawienie tre�ci 
Pisma �wi�tego. Poza 
tym, nawet Ewangelie 
ró�ni� si� mi�dzy sob� i 
to do�� znacznie, a nikt 
nie podwa�a ich wiary-
godno�ci.  

W filmie jest wiele in-
teresuj�cych postaci dru-
goplanowych. Kajfasz 
post�puje według zasady 
„cel u�wi�ca �rodki”, zna 
ludzk� psychik�, prawa i 
zasady rz�dz�ce ówcze-
snym �wiatem i wykorzy-
stuje te niuanse do osi�-
gania swoich zamiarów. 
Piłat ma dobre ch�ci, 
chce uratowa� Jezusa, ale 
jednocze�nie nie chce 
narazi� si� arcykapłanom 
i cezarowi. Jest zagubio-
ny, próbuje odnale�� 
siebie. Ka�dy znajdzie 
swoje odbicie w jednej z 
postaci, oby nie w Juda-
szu … 

 
Jakie sceny najbar-

dziej mi si� podobały? 
Wybrałem dwie przeciw-
stawne – jak noc i dzie�. 
Jedn� z nich jest fragment 
ze łz� spadaj�c� z nieba, 
zapowiadaj�c� całe za-
mieszanie, apogeum na-
pi�cia, zniszczenia i cha-
osu, jakie nast�puje chwi-
l� potem. Wszystko si� 
trz�sie, wali, nie ma gdzie 
szuka� oparcia. Drugi 
moment to zmartwych-
wstanie, „wyparowanie”  
 

Chrystusa (pokazane z 
bliska, dokładnie jak bi-
czowanie) i ukazanie Jego 
postaci wychodz�cej z 
grobu ze �ladami m�ki na 
ciele. Dobro jednak trium-
fuje. 

Jezus w „Pasji” jest 
ukazany przede wszystkim, 
jako człowiek do ko�ca 
oddany Bogu. Czuje ból, 
wie, �e zostanie zgładzony 
w brutalny sposób, czuje 
si� opuszczony przez wi�k-
szo�� swoich przyjaciół, 
ale modli si� i idzie dalej. 
Jezus zmienił �wiat nie 
przez rewolucj�, podpo-
rz�dkowanie sił� adwersa-
rzy. Nie wyci�ł w pie� 
wszystkich złoczy�ców. 
Pokazał natomiast, �e 
mo�na �y� inaczej. Dzi� 
(przynajmniej w Polsce) 
nikt nie umiera za swoje 
pogl�dy, przekonania i styl 
�ycia. Jednak zawsze i 
wsz�dzie, pod ka�d� szero-
ko�ci� geograficzn� mo�na 
by� odrzuconym, wzgar-
dzonym, wy�mianym i 
poni�onym, oskar�onym i 
skazanym niesłusznie. 
Słowem – mo�na cierpie�. 
„Pasja” przedstawia ostat-
nie godziny z �ycia Jezusa, 
ale mo�na te wydarzenia 
odnie�� do naszego, zwy-
kłego �ycia. My te� prze-
chodzimy podobn� drog�, 
mo�e nawet codziennie … 
Tylko czy jeste�my Pio-
trem, Janem, Mari� Mag-
dalen�, Jezusem, Piłatem, 
Kajfaszem, Judaszem …? 
Czy jeste�my prze�ladowa-
ni, czy sami jeste�my 
oprawcami niewinnych 
osób?  

Ten film jest z pewno-
�ci� dobrym drogowska-
zem, tak� „bibli� paupe-
rum” XXI wieku.  

 
Karol 
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Nabór jak do pracy 

  
Wiosn� wiele firm ogłasza 
nabór na praktyki studenc-
kie. Procedury rekrutacyjne 
trwaj� czasem od lutego do 
maja, a sta� zaczyna si� w 
wakacje. Czemu potrzeba 
na to a� tyle czasu? 
 

Firmy organizuj�ce prak-
tyki studenckie chc� wybra� 
najlepszych sta�ystów – orga-
nizacja dobrej praktyki ozna-
cza bowiem wysokie koszty 
dla pracodawcy. A �adna 
firma nie chce inwestowa� w 
nieodpowiedni� osob� i zle-
ca� jej wykonywanie cz�sto 
wa�nych zada�. Jest te� druga 
strona medalu – inwestuj�c w 
przyjmowanie praktykantów 
firmy cz�sto licz�, �e spo�ród 
grupy studentów uda im si� 
wyłowi� osoby, którym b�-
dzie mo�na zaproponowa� 
stał� prac� – nawet nie zaw-
sze od razu po praktyce, cza-
sem dopiero po zako�czeniu 
przez nich studiów. 

Te wszystkie aspekty 
praktyki powoduj�, �e wybór 
odpowiedniego studenta cz�-
sto niemal niczym si� nie 
ró�ni od rekrutacji na stano-
wisko pracy. W wi�kszo�ci 
przypadków nie wystarczy ju� 
dzisiaj przesłanie cv i listu 
motywacyjnego lub wypeł-
nienie zamieszczonej na stro-
nie internetowej aplikacji. 
Standardem stała si� ju� roz-
mowa kwalifikacyjna, test 
j�zykowy, a coraz cz��ciej 
kandydaci na praktykantów 
poddawani s� wielu spraw-
dzianom podczas assessement 
centre. Kandydat na sta�yst� 
musi przygotowa� si� na 
prawdziw� rywalizacj�, w 
której obowi�zuj� podobne 
zasady, jak w ubieganiu si� o 
stał� prac�. Tylko oczekiwa-
nia wobec kandydatów s� 
inne – cho� i to nie zawsze. 

Znajd� praktyk� 
Pierwszym krokiem jest 

oczywi�cie znalezienie odpo-
wiedniej praktyki. Wbrew 
pozorom nie jest to proste, 
poniewa� coraz wi�cej firm 
szykuje ró�ne propozycje dla  

studentów. Szukaj�c czego� 
dla siebie warto zwróci� 
uwag� na takie kwestie, jak: 
czas trwania sta�u, miejsce 
pracy (czasem mo�e to by� 
miejscowo�� w okolicy 
du�ego miasta, a nie sama 
metropolia), wynagrodzenie 
za praktyk� (nie zawsze 
przysługuje), zakres obo-
wi�zków. Warto równie� 
wzi�� pod uwag� bran�e, w 
jakiej firma działa lub dział, 
w którym ma si� odbywa� 
praktyk� – im bli�sze pla-
nowanego zawodu, tym 
lepiej. Liczy si� równie� 
oczywi�cie presti� firmy, 
pozycja jej produktów czy 
usług na rynku. I wymaga-
nia stawiane kandydatom. 
Informacje o praktykach 
najłatwiej znale�� w kilku 
miejscach – na uczelniach – 
podczas targów Pracy, w 
biurach karier czy z plaka-
tów reklamowych, w gaze-
tach ogólnopolskich maj�-
cych dodatki o pracy (np. 
Gazeta Wyborcza, Rzeczpo-
spolita, 	ycie Warszawy) i 
w portalach internetowych 
skierowanych do studentów 
i absolwentów, takich jak 
Pracuj.pl. Czasami prak-
tykodawcy organizuj� spe-
cjalne wydarzenia promuj�-
ce swoje praktyki, informu-
j�c o tym z reguły na uczel-
niach, ale i np. w portalu 
Pracuj.pl. 

Aplikacja 
Drugim etapem starania 

si� o praktyk� jest wysłanie 
zgłoszenia. Mo�e to by� cv i 
list motywacyjny albo apli-
kacja przygotowana przez 
konkretn� firm�, czasem 
dost�pna on-line. Dokumen-
ty te w niewielkim stopniu 
ró�ni� si� od tych, które 
trzeba przygotowa� ubiega-
j�c si� o prac�. Zwróci� 
jednak trzeba uwag�, �e w 
przypadku praktyk znacznie 
wi�ksze znaczenie ma dzia-
łalno�� „pozazawodowa” 
kandydata – na ogół nie ma 
on zbyt du�ego do�wiad-
czenia w pracy, dlatego 
wa�ne jest, aby mógł po-
chwali� si� aktywno�ci� w 
innych obszarach – działal-
no�ci� w organizacji stu-
denckiej, instytucji charyta-
tywnej czy nawet  

ciekawymi zainteresowa-
niami, zwłaszcza, je�li ich 
realizacja wymagała zdol-
no�ci organizacyjnych czy 
innych umiej�tno�ci. 

Nie uniknie si� jednak 
odpowiedzi na podstawowe 
pytania – o wykształcenie, 
czasem plany zawodowe, a 
przede wszystkim motywa-
cj� do praktykowania akurat 
w tej firmie. To tak napraw-
d�, według wielu osób pro-
wadz�cych rekrutacj�, jedno 
z wa�niejszych pyta�, po-
niewa� udzielona odpo-
wied� mo�e du�o powie-
dzie� o kandydacie 
Rozmowa kwalifikacyjna 

Kandydat mo�e by� py-
tany „o wszystko”: do-
�wiadczenia z przeszło�ci, 
plany zawodowe, silne i 
słabe strony, sposób sp�-
dzania wolnego czasu, go-
towo�� do podró�y. Mo�e 
by� poproszony o szczegó-
łowe opisanie swojej �cie�ki 
edukacyjnej lub specyfiki 
dotychczasowej pracy czy 
wolontariatu. I oczywi�cie o 
powód, dla którego zgłosił 
si� na praktyki, o swoje 
wyobra�enie sta�u, o prefe-
rowany styl pracy i zakres 
obowi�zków. 
Interview to równie� okazja 
do omówienia warunków 
pracy, aczkolwiek trzeba 
mie� �wiadomo��, �e kan-
dydat na praktykanta ma na 
nie bardzo mały wpływ – 
najwi�ksze firmy maj� z 
góry opracowane programy 
praktyk, a w mniejszych 
cz�sto równie� nie ma mo�-
liwo�ci wyboru. S� oczywi-
�cie firmy, które staraj� si� 
dostosowa� do oczekiwa� 
kandydatów, jednak nie 
zdarza si� to zbyt cz�sto. W 
du�ych, mi�dzynarodowych 
firmach wa�n� rol� odgrywa 
znajomo�� j�zyka obcego 
przez kandydata na prakty-
k�. Mo�e by� ona spraw-
dzana testem (jeszcze przed 
rozmow� kwalifikacyjn� 
albo w czasie assessment 
centre) albo wła�nie pod-
czas interview, której cz��� 
mo�e by� prowadzona w 
obcym j�zyku 

Assessment centre 
Nazywane czasem po 

polsku – centrum oceny. To  

jeszcze rzadko�� w rekruta-
cji na praktyki, ale coraz 
wi�cej mi�dzynarodowych 
firm zaczyna je regularnie 
stosowa�. W ten sposób 
ró�nymi metodami oceniane 
mog� by� umiej�tno�ci, 
zdolno�ci i kwalifikacje 
kandydatów - w zale�no�ci 
od potrzeb firmy. 

W assessment centre 
bierze udział zwykle około 
10 osób, które musz� si� 
zmierzy� z wieloma zada-
niami w ci�gu kilku, kilku-
nastu godzin. W ramach 
centrum oceny przeprowa-
dzone mog� by� m.in.: 
- wywiad biograficzny, 
podobny do zwykłej roz-
mowy kwalifikacyjnej,  
- wywiad behawioralny, 
który zawiera szereg pyta� 
dotycz�cych zachowania w 
konkretnych sytuacjach 
spotykanych na danym 
stanowisku, np. „Co by� 
zrobił, gdyby...”,  
- studium przypadku lub 
symulacja, w trakcie której 
uczestnik ma rozwi�za� 
trudny problem, np. za�e-
gna� konflikt w kierowa-
nym przez siebie zespole, 
wynegocjowa� najlepsze 
warunki kontraktu czy te� 
przywróci� dobre imi� fir-
mie w oczach niezadowolo-
nego klienta,  
- koszyk zada�, który ma na 
celu sprawdzenie umiej�t-
no�ci zarz�dzania czasem, 
ustalania priorytetów i dele-
gowania zada�, np.: „Po 
powrocie z urlopu zastałe� 
wiele nie załatwionych 
spraw. Od czego za-
czniesz?”,  
- zadanie grupowe, maj�ce 
na celu wyłonienie lidera 
grupy oraz ustalenie, jakie 
role w zespole b�d� odgry-
wa� poszczególni uczestni-
cy sesji,  
- prezentacja, a wi�c suge-
stywne przedstawienie trud-
nej do zaakceptowania idei 
lub rozwi�zania problemu; 
cz�sto zadaniem pozosta-
łych uczestników jest wy-
woływanie w tym samym 
czasie konfliktów i tworze-
nie sytuacji stresuj�cych. 
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Czytaj to... 
...czyli co, jak i dlaczego 

Rozmowa kwalifi-
kacyjna ina-
czej...part 2 
 
...czyli odpo-
wiedzi czas za-
cz�	 
 
W poprzednim numerze 
przedstawili�my nieco 
„pyta� na my�lenie”. 
Dla wszystkich spra-
gnionych  wiedzy, pre-
zentujemy prawidłowe 
odpowiedzi: 
 
 
1. Masz osiem 
kul, z których 
jedna jest nie-
znacznie ci��sza 
od pozostałych. 
Masz dwuramienn� 
wag� szalkow�, 
któr� mo�esz u�y	 
dwa razy (dwa wa-
�enia). Twoim za-
daniem jest wska-
zanie ci��szej 
kuli (istnieje 
równie� wersja z 
dwunastoma kulami 
i trzema wa�enia-
mi). 
 
 Osiem kul nale�y wa-
�y� w nast�puj�cy spo-
sób: z o�miu kul wybie-
ramy sze�� i kładziemy 
po trzy na szalk�.  
a. Je�eli �adna z szalek 
nie opadnie, to znaczy, 
�e kula ci��sza to jedna 
z tych dwóch kul, któ-
rych nie wa�yli�my. 
Zwyczajnie kładziemy 
jedn� kul� na jednej 
szalce, drug� na drugiej 
(zdejmuj�c uprzednio 
ju� zwa�one kule) i 
obserwujemy wynik. 
Jedna z szalek opadnie, 
druga si� podniesie. 
Kula ci��sza znajduje 
si� na szalce, która 
opadnie.  
 
 

b. Je�eli jedna z szalek 
opadnie, wybieramy spo-
�ród znajduj�cych si� na 
niej trzech kul dwie (trze-
ci� chwilowo odkładamy 
na bok) i kładziemy je po 
jednej na szalce. W przy-
padku, kiedy jedna z nich 
jest ci��sza, to szalka, na 
której si� znajduje opadnie. 
Je�li wybrali�my do wa�e-
nia kule o równym ci��a-
rze, to szalki pozostan� na 
niezmienionym poziomie. 
Znaczy to, �e ci��sza kula 
to ta spo�ród trzech, która 
nie była wa�ona (chwilowo 
odło�ona). W przypadku, 
kiedy mamy do czynienia z 
dwunastoma kulami i mo-
�emy u�y� wagi trzy razy, 
spo�ród dwunastu kul wy-
bieramy osiem i kładziemy 
po cztery na szalk�. 
c. Je�eli �adna z szalek nie 
opadnie, dzielimy pozosta-
łe 4 kule na dwie szalki. 
Nast�pnie kule z szalki, 
która opadnie dzielimy na 
dwie szalki, po dwie kule 
na szalk� (pozostałe osiem 
kul nie jest ju� nam do 
niczego potrzebnych). 
Znów z pewno�ci� jedna z 
szalek opadnie. Z dwóch 
kul, które si� na niej znaj-
duj� jedna jest ci��sza. 
Która? Wystarczy je zwa-
�y� – kładziemy jedn� kul� 
na jednej szalce, drug� na 
drugiej. W ten sposób 
wskazujemy ci��sz� kul�.  
d. Je�eli jedna z szalek 
opadnie, wtedy znajduj�ce 
si� na niej cztery kule dzie-
limy na dwie szalki, czyli 
po dwie kule na szalk�. 
Jedna z szalek opadnie. Z 
dwóch kul, które si� na tej 
szalce znajduj� jedna jest 
ci��sza. Wa�ymy je poje-
dynczo na szalkach (jedna 
na jednej szlace, druga na 
drugiej). Gotowe! 
 
 

2. Zegar (wskazówko-
wy, nie elektronicz-
ny) wisz�cy na �cia-
nie wskazuje godzin� 
15.15. Jaki k�t two-
rz� wskazówki (chodzi 
o mniejszy z dwóch 
k�tów)?  
 
 
W zadaniu ze wskazówkami 
nie nale�y spieszy� si� z 
odpowiedzi�, poniewa� 
mo�na „paln��” niezłe głup-
stwo. Jest to bardzo proste 
zadanie, ale wiele osób bez 
zastanowienia odpowiada, �e 
k�t mi�dzy wskazówkami o 
godzinie 15.15 wynosi 0 
stopni. Niestety, to nie praw-
da. Wskazówki si� nie po-
krywaj�, poniewa� wska-
zówka godzinowa zd��yła 
si� nieco przesun�� (godzina 
15-ta trwa ju� 15 minut). 
Krótka wskazówka b�dzie 
si� znajdowała mi�dzy trójk� 
a czwórk�, a długa (minuto-
wa) – dokładnie na trójce. 
K�t, jaki tworz� mo�na obli-
czy� w ten sposób: tarcza 
zegara to koło, koło ma 360 
stopni (k�t pełny). Na tarczy 
znajduje si� 12 punktów 
oznaczaj�cych kolejne go-
dziny. Odległo�ci mi�dzy 
kolejnymi punktami s� takie 
same i wynosz� 

360 stopni :12 godzin = 
30 stopni 
K�t mi�dzy godzin� trzeci� a 
czwart� wynosi 30 stopni. 
Krótka wskazówka przebyła 
¼ tej drogi (15 minut z 60), 
czyli  
30 stopni : 4 = 7,5 stopnia. 
 
Jednocze�nie tworz� te� k�t  

360 stopni - 7,5 stopnia= 
352,5 stopnia 

 
ale w zadaniu chodzi o 
mniejszy z tych k�tów. Od-
powied� brzmi: wskazówki 
tworz� k�t 7,5 stopnia. 
 
 

3. Masz dwa pojem-
niki na wod�: trzy- 
i pi�ciolitrowy 
oraz wody pod do-
statkiem (nieogra-
niczon� ilo�	). 
Zadanie: wla	 do 
pi�ciolitrowego 
pojemnika dokładnie 
cztery litry wody.  
 
Mamy do dyspozycji 
jedynie trzy- i pi�cioli-
trowy pojemnik, a nale�y 
odmierzy� dokładnie 4 
litry wody. Nie mo�na 
„na oko” nala� po pół 
obj�to�ci do ka�dego 
pojemnika (1,5+2,5=4 
litry) ani dokonywa� 
innych matactw. Mo�na 
to zadanie wykona� w 
nast�puj�cy sposób: do 
trzylitrowego zbiornika 
nala� wody do pełna i 
przela� do zbiornika pi�-
ciolitrowego. W zbiorni-
ku trzylitrowym mamy 0 
teraz litrów wody (pusto), 
w zbiorniku pi�ciolitro-
wym – 3 litry. Nast�pnie, 
ponownie napełniamy 
zbiornik trzylitrowy i 
przelewamy tyle wody, 
ile si� jeszcze zmie�ci do 
zbiornika pi�ciolitrowe-
go. Poniewa� s� ju� tam 3 
litry, zmieszcz� si� jesz-
cze 2. Czyli w zbiorniku 
3 litrowym zostanie 1 litr 
wody, a w zbiorniku pi�-
ciolitrowym b�dzie 5 
litrów (pełno). Teraz 
opró�niamy zbiornik 
pi�ciolitrowy i przele-
wamy litr wody ze zbior-
nika trzylitrowego. Po tej 
operacji mamy 0 litrów w 
zbiorniku trzylitrowym i 
1 litr wody w zbiorniku 
pi�ciolitrowym. Jeszcze 
tylko wystarczy napełni� 
zbiornik trzylitrowy i 
przela� jego zawarto�� do 
zbiornika pi�ciolitrowe-
go, w którym jest ju� 1 
litr. 1+3=4 litry. Zadanie 
wykonane. 
c.d.n. 

Karol 
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CZY WIESZ, 
E... 
...czyli przeczytaj uwa�nie 

KAROLE 
Tu�, tu�.... 
 

KAROLE to ju� trady-
cja, która nieodwracalnie 
została przypisana do Wy-
działu Zarz�dzania i Eko-
nomii Politechniki Gda�-
skiej. 25 lutego1993 roku po 
raz pierwszy rozdano błysz-
cz�ce statuetki. Inicjatywa 
pomysłodawców zyskała 
niespotykany entuzjazm ze 
strony studentów. Przez 
konkurs przewin�ło si� 
ponad 400 studentów i ci�-
gle nie brakuje ch�tnych do 
wzi�cia udziału i zdobycia 
wyró�nienia. Konkurs przy-
j�ł nazw� KAROLE dla 
uhonorowania osi�gni�� 
wybitnego polskiego uczo-
nego, prof. Karola Ada-
mieckiego. 

 
 
 

Głównym celem organi-
zowania corocznej edycji 
KAROLI jest pogł�bienie 
wzajemnych kontaktów 
mi�dzy społeczno�ci� stu-
denck� a �rodowiskiem 
gospodarczym. Niemniej 
jednak wa�na jest promocja 
wydziału i studentów, two-
rzenie �rodowiska do roz-
woju aspiracji studentów,  
poznanie przez firmy korzy-
�ci płyn�cych ze współpracy 
ze studentami. 

Aby wzi�� udział w 
konkursie trzeba mie� po-
mysł na zrobienie czego� 
sensownego, znale�� firm� 
gotow� do współpracy, ale 
tak�e trzeba pozna� jej rze-
czywist� sytuacj� rynkow�. 
Konkurs składa si� z trzech 
cz��ci. W pierwszej udział 
bior� wszyscy studenci, 
którzy pisz� prace  

projektowe w jednej z kate-
gorii konkursowych. W 
cz��ci drugiej przyznawane 
s� nominacje - w ka�dej 
kategorii nominowane s� 
trzy do siedmiu prac projek-
towych. W trzeciej najlep-
sza praca w ka�dej z katego-
rii zostaje nagrodzona KA-
ROLEM. Kategorie obej-
muj� nast�puj�ce zagadnie-
nia: 
1. Zarz�dzanie przedsi�-
wzi�ciami z wykorzysta-
niem MS Project 
2. Badania marketingowe 
3. Biznes plan 
4. Plan marketingowy 
5.Organizacja przygoto-
wania produkcji. 

Ciesz�cy si� powodze-
niem w�ród studentów kon-
kurs KAROLE jest te� po-
pierany przez władze uczel-
ni. Corocznie te� swoje 
poparcie dla konkursu daj� 
wy�mienite osobisto�ci ze 
�wiata gospodarki i biznesu, 
a dzi�ki pomocy firm, które  

widz� potrzeb� inwestowania 
w młodych ludzi, mo�emy 
zgromadzi� fundusze ko-
nieczne do realizacji konkur-
su.  

Organizatorzy konkursu 
niew�tpliwie te� maja swoje 
osi�gni�cia, zdobywaj� do-
�wiadczenie w organizacji 
wi�kszych przedsi�wzi��, ale 
te� ogromn� satysfakcje z 
dobrze wykonanej pracy. 
Uczestnicy konkursu walcz� 
nie tylko o otrzymanie nagro-
dy, jakimi s� sta�e i praktyki 
w renomowanych firmach, ale 
zale�y im na dalszych korzy-
�ciach jakie KAROLE mog� 
wnie�� w ich �ycie. Konkurs 
ma im ułatwi� start w karierze 
zawodowej i pomóc w ostrej 
rywalizacji o wymarzone 
stanowiska w renomowanych 
firmach. 
Czego wszystkim uczestnikom 

gor�co �ycz�, 
Organizatorzy Konkursu 

KAROLE 2004 

 

 Poci�g do Karie-
ry? A mo�e tak…? 
 
 

W marcu 2004 roku na 
naszej Uczelni miały miejsce 
Dni Kariery, od wielu lat 
organizowane przez AIESEC. 
Zobaczywszy �ywe zaintere-
sowanie imprez� w�ród od-
wiedzaj�cych targi, odpowia-
dam wszystkim niedowiar-
kom, �e warto było przyj�� na 
Dni Kariery i sprawdzi�, 
czego tak naprawd� oczekuj� 
pracodawcy najwi�kszych 
pomorskich i ogólnopolskich 
firm. 

Tytułowy poci�g odjechał 
z kompletem pasa�erów – 
głównie studentami trójmiej-
skich uczelni, licznie przyby-
łych na targi pracy i szkole-
nia. Niestety, w dzisiejszych 
czasach, do stacji WYMA-
RZONA PRACA bardzo 
trudno dojecha� pierwsz� 
klas� Intercity. Najcz��ciej 
trzeba uzbroi� si� w cierpli-
wo�� i podró�owa�, mozolnie 
tocz�c� si�, parow� ciuchci�. 
W rozkładzie trzeba 
uwzgl�dni� miejscowo�ci, 
takie jak: BEZPŁATNA 
PRAKTYKA, STA	 czy  

PRACA ZA GROSZE, w celu 
nabycia, jak�e wa�nego, do-
�wiadczenia zawodowego. 

Jak ju� nie raz pisałem, AIE-
SEC nie pełni roli Urz�du Pracy, 
ale za pomoc� Dni Kariery stwa-
rza studentom mo�liwo�ci bezpo-
�redniego kontaktu z pracowni-
kami i zapoznania si� z wymaga-
niami pracodawców, co mo�e 
zaowocowa� w przyszło�ci prak-
tyk� czy prac�. Podczas Dni 
Kariery 2004 ka�dy student miał 
okazj� porozmawia� z przedsta-
wicielami 22 firm: GE, Polphar-
my, Ergo Hestii, Spedpolu i wie-
lu innych.  

Co te rozmowy dały, jak wy-
gl�dały i czy przyniosły zamie-
rzone rezultaty? Pytania padały 
ró�ne, najcz��ciej jednak, co 
oczywiste, zwi�zane były z po-
tencjalnym anga�em w danej 
firmie. Przedstawiciele firm 
schowani za podwójn� gard�, 
odpowiadaj�c na pytania o prac�, 
dzielnie zasłaniali si� aplikacjami 
czy konkursami maj�cymi na 
celu wyłonienie najlepszych 
studentów. Ch�tnie opowiadali 
natomiast o warunkach i mo�li-
wo�ciach rozwoju czekaj�cych 
na najlepszych pracowników.  

W dobie wy�u demograficz-
nego, trzeba si� bardzo  

nam�czy�,  aby w zosta� 
przyj�tym na praktyk� czy 
sta� w dobrej firmie. 

Z roku na rok rosn� wy-
magania wielkich koncernów, 
a tak�e mniejszych firm. 
Stosuj� one coraz bardziej 
wyrafinowane narz�dzia 
rekrutacji, a na �miałków 
czeka prawdziwe sito egza-
minacyjne. Nale�y pokaza� 
si� z jak najlepszej strony na 
rozmowie kwalifikacyjnej, 
rozwi�za� niekonwencjonal-
nie studium przypadku czy 
zaj�� wysokie miejsce w 
organizowanym konkursie i 
jeszcze najlepiej wsz�dzie 
przy tym błyszcze� elokwen-
cj� i erudycj�. 

Do nast�pnej stacji doje�-
d�aj� ju� tylko Ci szcz��liw-
cy, którzy dostaj� miejscówk� 
� na praktyk� czy sta� w 
wybranej firmie. Tu wszystko 
zale�y ju� tylko od nich. Je�li 
poka��, �e warto na nich 
postawi�, zainwestowa� w ich 
rozwój, to drzwi do kariery 
stoj� otworem. Prawda, bo-
wiem jest taka, �e pracodaw-
cy szukaj� młodych ludzi 
cechuj�cych si� kreatywno-
�ci�, oryginalnym sposobem 
my�lenia i przede  

wszystkim potencjałem, który 
mo�e w przyszło�ci wynie�� 
ich przedsi�biorstwa na 
szczyty i przynie�� wysokie 
zyski. 

Zacytuje tu jednego z mo-
ich wykładowców: „Dla ludzi 
zabieganych zawsze znajdzie 
si� praca”. Co� w tym jest i 
dlatego coraz wi�cej osób 
anga�uje si� w ró�ne formy 
aktywno�ci pozauczelnianej 
czy dokształca si� na dodat-
kowych kursach. Studenci 
poszukuj� dodatkowych kwa-
lifikacji czy alternatyw, które 
w przyszło�ci pozwol� zaist-
nie� im na rynku pracy.    
Na szcz��cie nie ka�dego 
poci�ga � taka pogo� za 
karier� i s� tacy, którzy nig-
dzie si� nie �piesz�, licz�c na 
przysłowiowy łut szcz��cia, 
własn� inicjatyw� i przedsi�-
biorczo��. 

Najwa�niejsza jest idea. 
Ka�dy sposób na �ycie jest 
dobry – wa�ne jest tylko to, 
aby lubi�, co si� robi i wie-
rzy� w swoje mo�liwo�ci. A 
do pracy- heh - mo�na doje�-
d�a� rowerem. � 

 
Paweł Góraj 
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Stopka redakcyjna, czyli kto tym wszystkim kr�ci: 
Prowadzenie: Anna Tomczyk 
Współpraca: Karol Bła�ewicz, Joanna Czarnecka, Adam Czarnecki, Paweł Góraj, 
Krzysztof Szyma�ski, pracuj.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 nadesłanych materiałów 

 

Odrobina poprawno�ci politycz-
nej... 
 
Głuchy - zorientowany wizualnie, czytaj�cy z ru-
chu warg 
�lepy - zorientowany słuchowo, osoba o orientacji 
kontaktowej, widz�cy inaczej 
Grubas - osoba obdarzona alternatywn� budow� 
ciała, osoba nielimitowana wagowo 
Staruszek - długo �yj�cy, osoba geriatrycznie za-
awansowana, rozszerzony w czwartym wymiarze 
Nudziarz - interesuj�cy inaczej 
Leniwy - motywacyjnie zubo�ony 
Głupi - inteligentny inaczej 
Bałagan - alternatywna aran�acja przestrzeni 
Bałaganiarz - organizacyjnie niesprawny 
Ofiara wypadku drogowego - osoba poszkodo-
wana komunikacyjnie, osoba czasowo dysfunkcyjna 
Trup, zwłoki - osoba bezterminowo dysfunkcyjna 
Złodziej - wtórny dystrybutor Produktu Krajowego 
Brutto 
Kanalarz - górnik rud płynnych 
Grabarz - dostawca ostatniej  
posługi 
Krowia farma - bydl�cy obóz  
koncentracyjny 
My�liwy - morderca zwierz�t,  
mi�sny najemnik 
 

 

Kurdupel - osoba o obni�onym �rodku ci��ko-
�ci, osoba z krótszym czasem w�drówki impul-
sów nerwowych, wertykalnie zdegradowany 
Niemowa - osoba o wzmo�onej werbalizacji 
ruchowej 
Sklep mi�sny - cmentarz zwierzaków 
�wirus, wariat - percepcyjnie odmienny 
Ma�kut - optycznie odwrotny 
Narkoman - chemicznie zdegradowany 
Łysy - aerodynamicznie wydajniejszy 
Pijany - przestrzennie zagubiony 
Szczerbaty - osoba o zwi�kszonej wydajno�ci 
oddechowej 
Zezowaty - podwójnie perceptywny 
Biedak - ekonomicznie nieprzystosowany 
Kloszard - bezdomna osoba, przemieszczaj�cy 
si� przyszły wła�ciciel posesji, osoba niemeldo-
wana 
Wi�zie� - społecznie izolowany 
�ebrak - bezrobotny w praktyce 
Samobójstwo - autoeutanazja, egoistyczne 
ukierunkowane spowodowanie bezterminowej 
dysfunkcji 
Gang - grupa młodzie�owa 
�mieciarz – terenowy  
przedstawiciel przemysłu  
utylizacji zu�ytych  
dóbr materialnych 
�mieci - zu�yte dobra  
materialne, dobra w  
recyclingu 
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