
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gagagagaZZZZiiiiEEEEtatatata 
Gazetka Studentów Wydziału Zarządzania i Ekonomii PG 

 

Nr 22, marzec 2005 

Tytułem wstępu... 
  

 W marcowym menu szczególnie polecam 
ogłoszenie od WKSu, informacje dotyczące im-
prez (Dni Kariery, NetVision, Karole) oraz dział 
sportowy. Zima się przeciągnęła na wiosnę, sesja 
się przeciągnęła na nowy semestr, a kasa skoń-
czyła się, jak zwykle, o tydzień za wcześnie … W 
takiej sytuacji dobrze jest się pośmiać, choćby z 
nas samych - oto dowcip, który dostałem na GG 
od kolegi: 
 

Przychodzi facet do urzędu pracy:  
- Dzień dobry, czy nie znalazłby pani jakiejś pra-
cy dla mojego syna za niewielką kasę, bo on i 
tak wszystko przepija, więc niepotrzebne mu jest 
tyle pieniędzy … 
- Tak się akurat dobrze składa, że mamy wolną 
posadę kierownika: dogodne warunki umowy, 
wynagrodzenie 2000 zł. 
- Nie, proszę pani, to za dużo, on i tak wszystko 
przepije … Nie macie nic za mniejsze pieniądze? 
Urzędniczka spojrzała na niego dziwnie, ale po 
chwili mówi:  
- Jest posada na budowie: 1200 zł. na rękę. 
- Eeeee, pani, jeszcze za dużo. Nie macie nic ta-
kiego, powiedzmy, za 1000 zł. brutto? 
- Aaa, proszę pana, to już nie jest tak łatwo, do 
tego trzeba mieć wyższe wykształcenie. <lol> 

 
Karol 
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Jeżeli  
jesteś leniwy,  

nie masz za grosz ambicji i woli działania, 
jesteś ponurakiem  

 i nie planujesz tego zmienić  

to  

NIE wchodź tutaj! 
 

www .n e t v i s i o n . p l  
 

NetVision 5 – Seminarium Biznesu  
i Nowych Technologii 

 

 (więcej na str. 3) 

 
Wiele osób, a w szczególności mężczyzn, twierdzi, że boks i piłka 

nożna nie są sportami odpowiednimi dla kobiet, kobiety mogą ewen-

tualnie być ich ozdobą, ale o czynnym uczestnictwie nie ma mowy. 

My jednak z taką opinią się nie zgadzamy i prezentujemy jedną ze 

sztuk walki, której bohaterkami są właśnie panie, a dokładnie student-

ki zarządzania na PG. 

Arleta 
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... ale kobiety i judo?  
 

Wiele osób, a w szczególności 

mężczyzn, twierdzi, że boks i 

piłka nożna nie są sportami 

odpowiednimi dla kobiet, 

kobiety mogą ewentualnie 

być ich ozdobą, ale o czyn-

nym uczestnictwie nie ma 

mowy. My jednak z taką 
opinią się nie zgadzamy i 

prezentujemy jedną ze sztuk 

walki, której bohaterkami są 

właśnie panie, a dokładnie 

studentki zarządzania na PG. 
 

Droga do zwinności, bądź 
też droga ustępowania, tak do-

słownie tłumaczy się nazwę 
dyscypliny sportowej istnieją-
cej już od ponad stu lat. Po-

chodzi ona z Japonii, a za jej 

obecną formę odpowiada Jigo-

ro Kano (1860-1938), który 

zmieniając chwyty i ciosy jiu-

jitsu nadał im własny, lepszy i 

bezpieczniejszy wymiar. Judo, 

bo o tej dyscyplinie mowa jest 

rodzajem walki zapaśniczej, 

wymagającej specjalnego ubio-

ru zwanego "judogą". Współ-

czesne judo jest sportem ściśle 

ograniczonym przepisami 

opartymi na starych japońskich 

zasadach walki wręcz. Jakkol-

wiek judo wywodzi się z woj-

skowej sztuki walki na śmierć i 
życie, zastosowanie judo do 

obrony osobistej jest obecnie 

celem drugoplanowym. Ogól-

ny rozwój fizyczny, a następ-

nie uzyskanie skuteczności w 

zawodach, oto główne cele 

współczesnego judo. Celem 

przewodnim, uzyskanym przez 

systematyczne ćwiczenia, jest 

"doskonalenie samego siebie".  

Jednak nas interesuje przede 

wszystkim, czym jest ono dla 

naszych studentek i co spra-

wia, że tak licznie uczestniczą 
w treningach sekcji judo na 

PG.  

Trenerem sekcji judo jest 

mgr Waldemar Żytkiewicz, 

który opiekuje się aż czterdzie-

stoosobową grupą dziewcząt 
trenujących w każdy ponie-

działek w godzinach 17 – 

18.30 (grupa zaawansowana) 

18.30 (grupa zaawansowana) 

oraz w środę, w tych samych 

godzinach (grupa średnio za-

awansowana). Każdy trening 

to kolejno rozgrzewka i ćwi-

czenia ogólnorozwojowe, to 

one niestety zajmują większą 
część zajęć. Niestety, ponie-

waż na samo judo pozostaje 

już niewiele czasu. Jednak dla 

większości uczestniczek, jak 

mówi sam trener, to głównie 

świetna zabawa w judo, a nie 

sport (szczególnie dotyczy to 

„średniej grupy”). Można ak-

tywnie odpocząć od codzien-

nych zajęć, utrzymać dobrą 
formę, przy okazji mile spę-
dzić czas. W treningach chęt-
nie uczestniczy każda student-

ka, która ma czy to za dużo 

energii, którą tu można w pełni 

wyładować, czy też ma ochotę 
nauczyć się ciosów i chwytów, 

które potem można wykorzy-

stać na nieposłusznym chłopa-

ku czy koledze. Dlatego, z 

pewnością, sekcja judo cieszy 

się tak dużym zainteresowa-

niem ze strony studentek na-

szego wydziału – komentuje 

judojka Joanna Niewiadomska 

(studentka II roku). Oprócz Asi 

nasz wydział reprezentują: 
wśród studentek pierwszego 

roku Michalina Lubocka, Mo-

nika Linhner, Magdalena Lóź-
niewska, Agnieszka Makow-

ska, Ilona Róźnicka. Drugi rok 

to Aleksandra Muler. Najwięk-

szymi osiągnięciami w Mi-

strzostwach Polski Politechnik 

i I Zawodach judo kobiet może 

poszczycić się Agnieszka Ana-

szko, która dostała się do fina-

łu, wraz z nią w zawodach 

uczestniczyło dwanaście in-

nych dziewcząt z PG.  

Kolejny etap Mistrzostw 

Politechnik już na wiosnę, 
„obecnie trwa okres przygoto-

wań, ponieważ chcemy poka-

zać się na nich z jak najlepszej 

strony” – zapewnia jedna z 

zawodniczek. A o rezultatach 

tych rozgrywek z pewnością 
Was poinformujemy. 

 
Arleta 

SESJA, sesja i 

po sesji... 
 
Jaki ma być, żeby był sku-

teczny? Gdzie i z kim, żeby 

dał nam dużo uśmiechu i 

radości? „gaZiEta” posta-

nowiła zadbać o Wasze sa-

mopoczucie oraz skutecz-
ność planowanego wypo-

czynku. Przedstawiamy 

kilka pomysłów na miłe 

spędzenie wolnych marco-

wych dni. 

 
Kolejna zimowa sesja już 

za nami, mamy nadzieję, że 

wszyscy przeszli ją pomyśl-
nie, a teraz odbywają zasłu-

żony odpoczynek. Ale wła-

ściwie jak powinien wyglą-
dać taki należyty czas relak-

su? Żeby jednocześnie inten-

sywnie się wyszaleć, ale 

również efektywnie i właści-

wie zregenerować siły. Bo 

przecież nikt nie ma wątpli-

wości, że sesja to złodziejka 

energii i pożeracz, niezbęd-

nego dla ludzkiego organi-

zmu, snu. A że student to też 
człowiek, to marzec powinno 

się określić miesiącem pose-

syjnego nicnierobienia.  

Przedstawiamy kilka 

sprawdzonych zasad, których 

przestrzeganie gwarantuje 

optymalne zaplanowanie wy-

poczynku i przygotowanie się 
do następnego semestru. 

!!!!!!!!!!!! Gdyby to nie po-

skutkowało, zerknij na leżący 

obok stos notatek i do nie-

dawna używanych książek, a 

wtedy cudowny humor na ca-

ły dzień jest już zapewniony.  

Kwadratowa wzywa!  

Nie ma nic lepszego od 

dobrej studenckiej imprezki 

w gronie znajomych, którzy 

jeszcze do nie dawna łączyli 

się z Wami w egzaminowym 

bólu. Do odwiedzania klu-

bów jak Kwadratowa, czy 

Radjostacja nie trzeba Was 

namawiać, ale może nabie-

rzecie ochoty na wycieczkę w 

głąb Gdańska albo do Sopo-

tu, tam dobrych miejsc do 

zabawy także nie brakuje, a 

jak już wspomniałam, często 

zmiana lokalu i otoczenia 

może pozytywnie oddziały-

wać 

wać na nasze samopoczucie. 

� KWADRATOWA  

w marcu: 

FunkYgor i afterparty;  

2 (środa), godz. 22.00 

Koncert Closterkeller;  

8 (wtorek), godz. 21.00 

Koncert Pidżama Porno;  

13 (niedziela), godz.21.00  

2TOXIC BEATBOX;  

16 (środa), godz. 21.00 

 

Do kina, czy na film?  
Dla tych, którzy postano-

wią chwilowo odpocząć od 

nocnych atrakcji, głośnej mu-

zyki i piwa. Polecamy kino, 

teatr, czy też dobre widowi-

sko sportowe ☺ Aktywny 

wypoczynek na basenie, lo-

dowisku czy w kręgielni 

również jest mile widziany. 

Najważniejsze, aby czas ten 

spędzić z właściwymi dla nas 

ludźmi, bo to oni w dużej 

mierze przyczyniają się do 

stopnia skuteczności naszego 

wypoczynku. W myśl zasady 

nie ważne gdzie, ważne z kim. 

� …nigdy w całej historii 

Teatru nie zdarzyło się coś 

podobnego! W energetycz-

nym finale zatarła się granica 

pomiędzy tym, co dzieje się 

na scenie a widownią. Muzy-

ka na żywo, niesamowite 

umiejętność ulicznych tance-

rzy, wspaniałe rozwiązania 

sceniczne, ale przede wszyst-

kim głęboka szczerość 

wszystkich wykonawców zo-

stała doceniona. W większo-

ści są to przecież ludzie z uli-

cy, którzy swoją pracą udo-

wadniają, że jednak można! 

Ochrypnięte gardła i owacje 

na stojąco z pewnością były 

tego dowodem. To krótki opis 

tego, co działo się na premie-

rze spektaklu 12 ławek w Te-

atrze Muzycznym w Gdyni. 

Więc jeśli kino Wam nie wy-

starczy, zapraszam na kultu-

ralne wyzwanie i namawiam 

na zobaczenie musicalu. 

Jak sami widzicie, Trój-

miasto to skarbnica miejsc 

gdzie można odpowiednio się 
zrelaksować i wyszaleć. „ga-

ZiEta” życzy miłego wypo-

czynku. 

 
Arleta 

 

ięt 
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„Historia lubi się po-
wtarzać”,  
czyli… KAROLE już 
po raz XII 
 

 …..a wszystko zaczęło się1993 r. 

Krótka powtórka z rozrywki.  

KAROLE to konkurs organi-

zowany na Wydziale Zarządzania 

i Ekonomii Politechniki Gdań-
skiej. Przesłaniem Konkursu jest 

wyłonienie i nagrodzenie najlep-

szych projektów wykonanych 

przez studentów naszego Wydzia-

łu w firmach na podstawie ich 

rzeczywistej sytuacji rynkowej. 

Pomysłodawcami Konkursu byli 

dr inż. Jerzy Koszałka, mgr inż. 
Władysław Stachowski i dr inż. 
Marek Wirkus, nauczyciele aka-

demiccy Wydziału Zarządzania i 

Ekonomii. Konkurs przyjął nazwę 
KAROLE dla uhonorowania osią-
gnięć wybitnego polskiego uczo-

nego, prof. Karola Adamieckiego, 

twórcy naukowych podstaw orga-

nizacji i zarządzania, prekursora 

nauki o kierowaniu.  

Z roku na rok Konkurs ulegał 

rozszerzeniu i dzięki temu zdobył 

sobie trwałą pozycję w życiu ZiE, 

a także zaistniał w środowisku go-

spodarczym regionu. Coraz więcej 

firm i organizacji decyduje się na 

współpracę z organizatorami 

KAROLI, a laureaci Konkursu 

otrzymują interesujące propozycje 

praktyk.Tegoroczna edycja jest 

już XII w historii tego Konkursu. 

Tak się jakoś złożyło, że w tym 

roku jestem pełno prawnym 

prawnym „szefem” Karoli razem 

z Anią 

z Anią „Em”. Choć wydaję się to 

stosunkowo prostym przedsię-
wzięciem, wbrew pozorom dużo 

można się podczas takiej organi-

zacji nauczyć. Karole to nie tylko 

przygotowanie imprezy (jak nie-

którzy to postrzegają), ale to praca 

zespołowa, negocjacje i ciągła 

bieganina w poszukiwaniu spon-

sorów, sojuszników. To rozwią-
zywanie problemów i wyjście na-

przeciw twardym realiom – kiedy 

ktoś mówi „nie mam czasu”, „nie 

chcę mi się”. To także walka z 

własnym „ego”, kiedy ktoś inny 

wydaje ci polecenia i w natłoku 

kół i zaliczeń musisz „lecieć” to 

tu, to tam i robić dobrą minę do 

złej gry.  

Mimo wszystko nie żałuję, 
„bawię się” w organizację po raz 

drugi i mogę powiedzieć, że dzię-
ki temu poznałam swoje możliwo-

ści i umiejętności, które będę mo-

gła wykorzystać jeszcze nie jeden 

raz. 

Wszystkim potencjalnym no-

minowanym życzę zapału i ener-

gii w „dopieszczaniu” projekci-

ków ☺. Starajcie się, bo warto po-

święcić trochę czasu … nagrody 

czekają :) !  
„Team’owi Karolowemu na-

tomiast mówię: dość tego leniu-

chowania! Czas brać sprawy w 

swoje ręce. Do dzieła! 

 
3majcie się, pozdrawiam – Aness 

 
PS. Wszelkie uwagi i spo-

strzeżenia, ewentualnie propozy-

cje można wysłać na maila: 

a.weydmann@wp.pl 

WIRTUALNA 
HALA  
TARGOWA 
 

Oferty zatrudnienia u 

30 największych praco-

dawców, prezentacje firm, 

czaty i fora z osobami zaj-

mującymi się rekrutacją. 
To wszystko czeka na 

odwiedzających IV Wir-

tualne Targi Pracy, orga-

nizowane przez Pracuj.pl. 

Wirtualna hala targowa 

będzie otwarta od 1 do 3 

marca na stronie 

www.targi24.pl. 

– Corocznie wzrasta 

liczba pracodawców i kan-

dydatów szukających za-

trudnienia – mówi Maciej 

Noga z Pracuj.pl. – Rok 

temu targi odwiedziło bli-

sko 50 tys. osób, a wszyst-

kie strony obejrzano po-

nad 330 tysięcy razy. 

Każda z około 30 firm, 

biorących udział w tego-

rocznych Wirtualnych 

Targach Pracy, zaprezen-

tuje się odwiedzającym na 

kilka sposobów. Kandy-

daci, zainteresowani daną 
firmą, będą mogli obej-

rzeć jej prezentację oraz 

przeczytać wypowiedzi 

pracowników.  

Przedstawiciele firm 

będą rozmawiać z inter-

nautami na forum dysku-

syjnym (otwartym przez 

cały czas trwania targów) 

oraz na godzinnym czacie. 

Pracownicy działów per-

sonalnych opowiedzą o 

przebiegu rekrutacji, 

wskażą, gdzie i jak apli-

kować. Będzie to także 

okazja, by uzyskać dodat-

kowe informacje nt. kultu-

ry organizacyjnej firmy, 

wysokości zarobków czy 

oferty szkoleń dla pra-

cowników.  

Wystawcy zostaną po-

dzieleni na 14 pokoi tema-

tycznych (agencje doradz-

twa personalnego, doradz-

two księgowe i audyt, far-

maceutyka, finanse i ban-

kowość, FMCG, IT i no-

we technologie, konsul-

ting, media, prawo, prze-

mysł, wielka dystrybucja, 

handel i sprzedaż, wyjaz-

dy zagraniczne oraz prak-

tyki). 

Targi będą trwać od 

wtorku 1 marca od godz. 

9.00 do czwartku 3 marca 

do godz. 17.30. Podsu-

mowanie targów (w tym 

archiwum czatów i forów 

dyskusyjnych) będzie do-

stępne na stronie 

www.targi24.pl do 14 

marca. 
 

 

Sponsorem głównym tar-

gów będzie firma KPMG, 

a sponsorami pokoi bran-

żowych: Andersen Busi-

ness Consulting, Ernst & 

Young, Masterfoods Pol-

ska oraz Powszechny Za-

kład Ubezpieczeń S.A. Pa-

tronat medialny nad wyda-

rzeniem objęły gazety 

„Brief”, „Personel i Za-

rządzanie”, „Dlaczego” i 

„Student News”, Radio-

stacja, serwisy interneto-

we Onet.pl i PRoto.pl oraz 

Program Rządowy 

„Pierwsza Praca”. 

 

  
wydarzeniem ogólnopolskim, skierowanym głównie do studentów i pracowników firm zaintere-

sowanych prezentowanymi zagadnieniami. NetVision jest doskonałym miejscem do zdobycia ak-

tualnej wiedzy (zrozumiem, jeżeli wolicie podręczniki sprzed ćwierćwiecza), przekazywanej w 

sposób interesujący (tak, wykłady też mogą być ciekawe) i dotyczącej zastosowań praktycznych 

(dywagacje nad „końskością konia” zostawiamy na zajęcia z filozofii).   

Sporo osób mnie pyta: „Ale co tam będzie/Jak to będzie wyglądało?” Wychodząc naprzeciw 

potrzebom rynku ☺ w tym numerze pokrótce przedstawię kwestie związane z wykładami i bankie-

tem, a za miesiąc podzielę się informacjami o warsztatach, szkoleniach i case studies. 

A więc wykłady.  Na ogół odbywa się to w ten sposób: przyjeżdżają pracownicy firmy X, któ-

rzy pokazują, jak przy pomocy swojej wiedzy połączonej z technologicznymi nowościami zdobyli 

dobrą/przodującą pozycję na rynku. Chętnie odpowiadają na pytania, czasem przeprowadzają re-

krutację do firmy lub konkursy z nagrodami (oprogramowanie, telefony komórkowe, płatne staże 

w firmie). Te firmy często starają się zainteresować swoimi produktami potencjalnych nabywców, 

więc im naprawdę zależy, żeby dobrze wypaść. Nie znaczy to, że ukrywają np. problemy kompa-

tybilności swojego oprogramowania.   

(ciąg dalszy na str. 4) 

 

Już niedługo na Politechnice Gdańskiej odbę-
dzie się kolejna edycja  Seminarium NetVision. W 

ostatnich dniach pojawiły się plakaty i ulotki in-

formujące i zapraszające Was do udziału w tej je-

dynej w swoim rodzaju imprezie. Seminarium jest 
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DNI KARIERY – to 
mogą być twoje 
ostatnie dni... 
 

Jeśli ciągle poszukujesz swo-

jej własnej ścieżki w życiu, a 

jednocześnie jesteś ambit-

nym, chcącym rozwijać się i 

zdobywać nowe doświad-

czenia młodym człowiekiem, 
nie możesz ominąć Trój-

miejskich Dni Kariery 2005. 

To mogą być twoje ostatnie 

dni … szukania swojej dro-

gi! 
 

Zbliża się wiosna, świat 

odżywa, dostajemy zastrzyk 

nowej energii, ale jak dobrze 

ją spożytkować, by nie uszła z 

nas na kanapie przed telewizo-

rem, czy podczas kolejnej im-

prezy? W takich momentach 

coraz częściej myślimy o swo-

jej przyszłości, zapisujemy się 
na dodatkowe kursy, szkole-

nia, siłownie bądź znajdujemy 

czas na uprawianie naszego 

hobby. A jak by tą energię 
wykorzystać, by wytyczyć 
swoją ścieżkę rozwoju? 

 

Właśnie z taką inicjatywą 
wychodzi do nas Międzynaro-

dowe Stowarzyszenie Studen-

tów AIESEC organizując Dni 

Kariery - targi pracy, staży i 

praktyk.  

Już 8 marca w Gmachu 

Głównym Politechniki 
Gdańskiej AIESEC, po raz 

12ty, urządza Trójmiejską 
edycję Dni Kariery.  
  

Wydarzenie to stwarza 

szansę rozwoju wszystkim 

studentom i absolwentom. 

Tego dnia przedstawiciele 

najpopularniejszych firm w 

Polsce wychodzą nam naprze-

ciw. Zarówno duże ogólno-

polskie firmy jak i lokalne 

przedsiębiorstwa prezentują 
się na naszym własnym po-

dwórku. Przyjeżdżają do 

ośrodków akademickich, 

przedstawiają swoje oferty, 

opowiadają o kulturze pracy i 

obowiązkach. Dzięki temu 

możemy poznać bliżej firmę i  
zasady jej funkcjonowania, 

osobiście porozmawiać z HR-

em czy pracownikiem innego 

działu, a także zorientować 
się, co słychać na rynku pracy 

oraz „zasięgnąć języka” tak 

mniej oficjalnie... 

 

Z roku na rok rośnie udział 

firm lokalnych wśród wy-

stawców. Dzięki temu mamy 

możliwość sprawdzenia swo-

ich sił nie tylko wśród dużych 

międzynarodowych firm, ale 

również na naszym rodzimym 

rynku. W tym roku podczas 

targów obecne będą m.in. ta-

kie firmy jak: ATENA Usługi 

Informatyczne i Finansowe 

Sp. z o.o., jak co roku obecna 

będzie również Polpharma 

S.A., C.HARTWIG GDYNIA 

S.A. czy Det Norske Veritas 

Poland sp. z o.o oraz  Accen-

ture, Ernst&Young, Proc-

ter&Gamble, PwC, Unilever i 

wiele innych.  

 

Poza samymi targami na 

uwagę zasługuje Akademia 

Umiejętności, na której można 

zdobyć wiele informacji na 

temat podstawowych umiejęt-
ności a także ich istoty w ży-

ciu zawodowym i osobistym. 

Bezpłatne warsztaty, szkole-

nia oraz wykłady będą prowa-

dzone 8 i 9tego marca na PG i 

UG przez specjalistów ze zna-

nych firm, konsultantów oraz 

trenerów. Uczestnicy usłyszą 
m.in. o mowie ciała podczas 

autoprezentacji, wystąpień 
publicz-xxx 

 

 

A więc przyjdź i 

zobacz, a jeśli 

mocno się posta-

rasz, to będą to 

twoje ostatnie 

Dni ... ☺☺☺☺ 
 

 

Beata Koc,  

Wiceprezydent ds. PR 

Trójmiejskiej Edycji 

 Dni Kariery 2005 

 

(ciąg dalszy ze str. 3) 

Jest miła atmosfera, po 

każdym wykładzie jest czas 

na pytania. Jeżeli czegoś nie 

rozumiesz, albo chcesz po-

głębić swoja wiedzę, możesz 

śmiało pytać – prelegenci na 

ogół są dobre przygotowani i 

potrafią na miejscu odpowie-

dzieć na większość pytań. 
Można oczywiście nawiązać 
bliższe kontakty – np. wy-

mienić adresy mailowe. Ta-

kich wykładów będzie kilka-

dziesiąt. Podzielone są one na 

sześć bloków tematycznych: 

w piątek, 22. kwietnia: 

1. Project Management, 

2. Technologie Otwartych 

Umysłów,  

3. Technologie Biznesu,  

w sobotę, 23. kwietnia: 

4. Unia Europejska,  

5. WebDesign,  

6. Telegeneracja. 

Po zarejestrowaniu się on-line 

(www.netvision.pl) wybierasz 

dwie dowolne ścieżki – po 

jednej z piątkowych i sobot-

nich (realizowane są w tym 

samym czasie, więc nie moż-
na być na raz np. na Project 

Management, i Technologiach 

Biznesu). Wystarczy sobie za-

rezerwować cztery kwietnio-

we dni, aby zdobyć wiedzę w 

przyjemny i niepowtarzalny 

sposób.  

Piątkowy bankiet, czyli 

okazja do poskakania, wypi-

cia i najedzenia się na koszt 

organizatorów ☺ Można 

spróbować pociągnąć prele-

gentów za język – może opo-

wiedzą o firmie „od kuchni”. 

Klub Metro pomieści przyby-

łych uczestników, prelegen-

tów, organizatorów i jeszcze 

zostanie miejsce na beczki z 

piwem. Planowana zabawa do 

białego rana.  

Serdecznie zapraszam, 

Karol 

publicznych, kontaktów han-

dlowych i w życiu osobistym, 

o podstawach szybkiego czy-

tania i nowoczesnych techni-

kach pamięciowych czy o in-

formatykach w firmach bizne-

sowych; będą mieli też moż-
liwość wzięcia udziału w 

warsztacie audytowym - każ-
dy znajdzie cos dla siebie. 

Serwis internetowy, przez któ-

ry, między innymi, można się 
zapisywać na Akademię 
Umiejętności to 

www.dnikariery.pl. 

 

W obecnej dobie odeszło 

się już daleko od przykładania 

uwagi tylko do dobrych stopni 

i doświadczenia zawodowego. 

Bardzo popularnymi metoda-

mi selekcji kandydatów są 
różnego rodzaju testy czy as-

sessment centres, na podsta-

wie których pracodawca okre-

śla predyspozycje kandydata 

lub jego poszczególne zdolno-

ści na określone stanowiska. 

Tego typu testy wprowadza 

coraz więcej firm. Dlatego 

walczmy o nasz rozwój, zdo-

bywanie coraz większej ilości 

nowych doświadczeń, o to, 

byśmy stali się dla pracodaw-

cy interesujący i godni uwagi. 

To tylko od nas samych zale-

ży jak przedstawimy się na-

szemu potencjalnemu chlebo-

dawcy: czy będziemy mogli 

pochwalić się szeregiem prze-

bytych szkoleń i listą zdoby-

tych doświadczeń czy też mi-

zernym CV i pięknym uśmie-

chem...☺ 

 

A jeśli jeszcze nie poszu-

kujecie pracy warto zoriento-

wać się jak wygląda proces 

rekrutacyjny w firmach, jakie 

są ich wymogi i jak to wszyst-

ko wygląda. 
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STYPENDIA  
SOCJALNE  
i SPECJALNE 
 

W związku z rozpoczę-
ciem semestru letnie-

go, Wydziałowa Komisja 

Stypendialna informuje, 

że powracają stypendia spe-

cjalne dla osób niepełno-

sprawnych, których kwota 

będzie zależała od stopnia 

niepełnosprawności, a nie od 

dochodu wnioskodawcy. 

Przypominamy również, iż 
20 marca mija termin składa-

nia podań. 
Prawo do stypendium mają 
zarówno studenci studiów 

dziennych, zaocznych i wie-

czorowych.  

Wszystkich zainteresowa-

nych informujemy, że dyżury 

odbywają się w sali 710 gma-

chu B (w pogrubionych ram-

kach – dyżury dla studiów 

zaocznych).  
 

data godzina 

25.02 15-16 

26.02 10-11 

01.03 14-15 

03.03 13-14 

04.03 12-13 

05.03 11-12 

08.03 14-15 

10.03 13-14 

11.03 12-13 

12.03 11-12 

15.03 14-15 

17.03 13-14 

18.03 12-13 

19.03 11-12 

 

Nastąpiły również minimalne 

zmiany w zestawie dokumen-

tów. Dokładna ich lista 

przedstawiona jest poniżej. 
 

Do wniosku student jest zo-

bowiązany dołączyć następu-

jące dokumenty 

1)      Przy wyszczególnianiu 

członków rodziny - dokument 

potwierdzający skład rodziny 

(rodzeństwa wnioskodawcy). 

Może to być: strona „Dzieci” 

z dowodu osobistego rodzica, 

akty urodzenia, potwierdze-

nie z Urzędu Gminy lub 

Urzędu Miasta o zameldowa-

niu. 

2)      W przypadku uczącego 

się rodzeństwa wnioskodaw-

cy, które ukończyło 18 lat - 

xx 

sięcy lub aktualną decyzję 
określającą wysokość wypła-

canego świadczenia (zarówno 

z ZUS i KRUS). 

8)      Zaświadczenia o zasił-

kach z pomocy społecznej 

wypłacanych absolwentom 

szkół wyższych wychowują-
cych dzieci, z Państwowego 

Funduszu Aktywizacji Za-

wodowej i ubezpieczenia 

społecznego w razie choroby 

i macierzyństwa.  

9)      Odcinki renty rodzinnej 

z ostatnich trzech miesięcy. 

10)   Zaświadczenie o wyso-

kości zasądzonych alimen-

tów.  

11)   W przypadku osób pro-

wadzących gospodarstwo 

rolne: 

•           Zaświadczenie z Urzę-
du Gminy o wielkości gospo-

darstwa rolnego w ha przeli-

czeniowych (a nie fizycz-

nych).  

•           W przypadku pracy na 

tym samym gospodarstwie 

obojga rodziców - zaświad-

czenie o dochodach (wielko-

ści) z niego wystawione na 

oboje z nich przez Urząd 

Gminy.  

•           Zaświadczenie z KRUS 

o wnoszeniu składek na ubez-

pieczenie emerytalne rolni-

ków. 

•           Zaświadczenie z Urzę-
du Skarbowego o dochodzie 

netto, za cały ubiegły rok po-

datkowy. 

12)   Potwierdzoną kserokopię 
dowodu osobistego studenta 

z adresem stałego zameldo-

wania. 

13)   Potwierdzoną kserokopię 
umowy najmu pokoju lub 

mieszkania, zarejestrowana w 

US w przypadku osób za-

miejscowych, niekorzystają-
cych z prawa do zamieszka-

nia w Domu Studenckim. 

14)   W przypadku zatrudnie-

nia za granicą - zaświadcze-

nie o wynagrodzeniu w dewi-

zach otrzymywanym przez 

pracownika.  

15)   W przypadku więcej niż 
jednego źródła dochodów - 

udokumentowanie dochodów 

pochodzących z tych źródeł. 

16)   W przypadku, gdy stu-

dent jest osobą niepełno-

sprawną - orzeczenie o stop-

niu niepełnosprawności wy-

dane przez powiatowy zespół 

ds. Orzekania o Stopniu Nie-

pełnosprawności. 

W przypadku małżeństw stu-

dentów: jeśli żaden z mał-

żonków nie pracuje, to każde 

z nich rozlicza się osobno ze 

swoją rodziną (rodzicami) z 

pominięciem małżonka, zaś 
dziecko (dzieci) z takiego 

małżeństwa rozliczane jest 

tylko z tą rodziną, która po-

biera na nie zasiłek rodzinny. 

Jeśli jednak chociaż jeden z 

małżonków pracuje (posiada 

stały dochód z umowy o pra-

cę na pełen etat) - zaświad-

czenia o dochodach. Jest to 

podstawa ich wspólnego roz-

liczenia (wraz z dziećmi). 

 Oprócz informacji przedsta-

wionych w gaZiEcie wszelkie 

INFORMACJE są dostępne 

w gablocie WKS-u w gma-

chu ZiE oraz na stronie  

www.samstud.pg.gda.pl.   

Druki podań moż-
na zkserować na ksero w 

gmachu ZiE oraz wydruko-

wać ze  strony internetowej.   

Pytania i wątpliwości prosi-

my kierować na adresy e-

mailowe poszczegól-

nych członków komisji. 

 
 

W czasie dyżurów można też 
dzwonić tel.: 348 60 43. 

 

Przewodnicząca WKS ZiE 
Magdalena Kotynia 

e-mail: 

magdalenakotynia@o2.pl 

 

Członkowie WKS ZiE 
Elżbieta Burda 

e-mail: sari20@wp.pl 

 

Agnieszka Przestrzelska 

e-mail: koniecznosc@o2.pl 

 

Mariusz Krzyżanowski 

e-mail:  

mariuszkrzyzanowski@o2.pl 

 

Marcin Wielachowski 

e-mail: marcin_wie@wp.pl 

 

 
 

Magdalena Kotynia 

zaświadczenie ze szkoły lub 

uczelni, gdzie kontynuuje na-

ukę. 
3)      W przypadku wszyst-

kich osób pełnoletnich, wy-

szczególnionych w składzie 

rodziny zaświadczenie z 

Urzędu Skarbowego o nie fi-

gurowaniu w ewidencji osób 

prowadzących działalność 
gospodarczą (dotyczy także 

wnioskodawcy).  

4)      W przypadku wszyst-

kich osób pracujących, wy-

szczególnionych w składzie 

rodziny i nie pobierających 

nauki w trybie dziennym - 

zaświadczenia z zakładu pra-

cy o dochodach netto za 3 

ostatnie miesiące łącznie z 

dodatkiem funkcyjnym, do-

datkiem za godziny nadlicz-

bowe, premią (koniecznie na 

druku z Uczelni). 

5)      W przypadku wszystkich 

osób prowadzących działal-

ność gospodarczą (dotyczy 

także wnioskodawcy): 

•         Zaświadczenia o docho-

dzie netto wydane przez 

Urząd Skarbowy, obejmujące 

dochody z tytułu opodatko-

wanej działalności gospodar-

czej uzyskane w poprzednim 

roku podatkowym. 

•         W przypadku osób roz-

liczających się na zasadach 

określonych przez ustawę o 

zryczałtowanym podatku do-

chodowym od osób fizycz-

nych - zaświadczenie z Urzę-
du Skarbowego określające 

formę opodatkowania oraz 

zaświadczenie z ZUS okre-

ślające podstawę wymiaru 

składek na ubezpieczenie, je-

żeli z tytułu prowadzonej 

działalności istnieje obowią-
zek ubezpieczenia społeczne-

go. 

6)      W przypadku wszystkich 

osób bezrobotnych, nie po-

bierających nauki w trybie 

dziennym - zaświadczenia z 

RUP o wysokości zasiłków 

netto. Jeżeli osoba bezrobot-

na nie ma prawa do zasiłku, 

konieczne jest potwierdzenie 

z RUP.  

7)      W przypadku wszystkich 

osób pobierających emerytu-

ry lub renty - odcinki po-

twierdzające wypłatę świad-

czeń z ostatnich trzech mie-

xx 
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Podstawy gospodarki nieru-

chomościami 

 
Przedmiot obieralny z CZTE-

REMA godzinami wykładów 

tygodniowo!!! Nawet takie tuzy 

wydziału jak profesorowie 

Dominiak i Ossowski nie mieli 

bloków wykładów dłuższych 

niż trzygodzinne. A tu mgr inż. 
Jan Krauze proponuje przed-

miot co godzin ma cztery i są 
nawet chętni, by się zapisać. 
Nie będę przepisywał tematów 

zajęć. Można je znaleźć w in-

formatorze. Przyznaję, że 

przedmiot znam tylko z opo-

wieści znajomych, którzy się na 

niego zapisali. I, wydaje się, 
zrobił na nich na tyle pozytyw-

ne wrażenie, że niektórzy za-

pragnęli zrobić kurs rzeczo-

znawcy z zakresu nieruchomo-

ści. I nawet jeśli potem pomysł 

zarzucili, to zapał w trakcie za-

jęć był. 

 
Podstawy informatyki 

 
Taki śmieszny przedmiot, gdzie 

wyrównuje się wiedzę z zakre-

su obsługi komputera na po-

ziomie kopiuj-wklej (przydatne 

przy kompilowaniu materiałów 

z Internetu w swoją pracę zali-

czeniową), celowego zakłada-

nia katalogów i przypadkowego 

kasowania plików. Do laborato-

rium są też dołożone wykłady, 

ale po to, żeby było z czego ro-

bić pisemne zaliczenie. Chyba 

że ten przedmiot już w ogóle 

nie istnieje. 

Uwaga, frywolna anegdotka 

średnich lotów: Niektórym la-

boratoria sprawiały mimo 

wszystko prawdziwy problem. 

Jedna ze studentek wyraźnie 

nie radziła sobie z jakimś ćwi-

czeniem. Zestresowana mocno 

ściskała spoconą dłonią mysz 

komputerową, próbując zrobić 
coś rozsądnego z kursorem. 

Bez skutku. Z pomocą pośpie-

szył jej prowadzący zajęcia. 

Chcąc go dopuścić do kompu-

tera, zwolniła z uścisku kompu-

terowego gryzonia i w tym 

momencie z lekkim zażenowa-

niem zakrzyknęła cicho: „Och, 

ale mam mokrą myszkę!”. Tym 

razem pomocy potrzebowali 

siedzący wokół studenci i asy-

stent, nie wiedząc, co począć z 

takim oświadczeniem. 

Przedmioty od 

Ą do Ź 
Przewodnik  

alfabetyczny  

cz. XVI 
 

Przy literze P spotykamy się 
po raz drugi i na pewno nie 

ostatni. Ten odcinek w całości 

wypełniają podstawy i nie ina-

czej będzie w przyszłym nu-

merze. Warto zdać sobie z te-

go sprawę, że studia pozwalają 
poznać tylko czubki gór lodo-

wych wielu zagadnień i dopie-

ro w życiu zawodowym uda 

nam się lub będziemy zmu-

szeni wyjść poza podstawy. 

 
 

P cz. 2 

 

Podstawy eksploatacji obiek-

tów technicznych 
 

Z jednej strony wykłady pro-

wadzone w sposób nudny jak 

mało które (nawet niespotyka-

ny wcześniej rzutnik multime-

dialny nie ratował formy) i nie 

zapadające w pamięć ćwicze-

nia, a z drugiej całkiem przy-

datna wiedza łącząca zarzą-
dzanie z techniką. 
Wykłady prof. Downarowicza 

sprowadzały się za moich stu-

diów – i nie wierzę w nagłą 
zmianę od tego czasu – do po-

równywania zawartości slaj-

dów z treścią skryptu autor-

stwa wykładowcy 

i ewentualnym zaznaczaniu w 

zeszycie, które to slajdy i jakie 

strony podręcznika już były. 

Znacznie rzadziej: do pisania 

tego, czego nie było. Spisywa-

nie numerów slajdów nabrało 

sensu, gdy kiedyś zawartość 
dyskietki z wykładami „wy-

ciekła” do studentów. 

Nie tylko do „zaginania” nie-

wtajemniczonych przydają się 
rozróżniania między użytko-

waniem i obsługiwaniem czy 

własnościami i właściwościa-

mi. 

Zaliczenie: Niektóre wzory 

przerażają na kolokwiach, a 

egzamin to czysta pamięciów-

ka polegająca w znacznym 

stopniu na wpisywaniu w cytat 

z książki wykropkowanych 

słów. 

Podstawy marketingu 

 
Pamiętam z jakim napię-
ciem czekaliśmy na pierw-

szy wykład z podstaw 

marketingu. Wreszcie, bę-
dąc na drugim roku stu-

diów, mieliśmy rozpocząć 
przedmiot związany z kie-

runkiem (jedynym, jaki 

był) studiów: „zarządzanie 

i marketing” (podstawy za-

rządzania to osobna, długa 

historia). Tak bardzo cze-

kaliśmy, że bite trzy kwa-

dranse okupowaliśmy wą-
ski korytarz prowadzący 

do sali wykładowej, zanim 

daliśmy sobie spokój i za-

mieniliśmy miejsce okupa-

cji na bufet. 

Drugie zajęcia już się od-

były normalnie, jak i każde 

następne. W tym czasie 

części osób zainteresowa-

nie marketingiem zdążyło 

przejść, ale może jeszcze 

bardziej przyczyniły się do 

tego ćwiczenia prowadzo-

ne przez mało rozgarniętą 
asystentkę (tym razem bez 

nazwisk, ta pani ma już 
stopień doktora). 

Uzupełnieniem wykładów 

jest leciwy, ale ciągle 

wznawiany podręcznik au-

torstwa Philipa Kotlera. 

Prawdziwa „cegła”. Sporo 

wiedzy podanej w przy-

xxx 

stępny, jak to w amerykań-
skich opracowaniach, spo-

sób. A do tego jak teraz 

ładnie mi się czerwieni na 

półce obok granatowego 

grzbietu nieco mniejszej 

„cegły” – „Kierowania” 

Stonera. 

 

CzAd 

 

 

 
 

Przewodniczący Platformy Obywatelskiej w 

naszej Kwadratowej? Nieprawdopodobne, ale 

prawdziwe. Każdy, kto ma ochotę posłuchać, co 

ma do powiedzenia jeden z czołowych przed-

stawicieli polskiej sceny politycznej, może 

przyjść już w poniedziałek tj. 7 marca 2005 ro-

ku, w samo południe właśnie do Kwadratowej. 

Na zaproszenie Samorządu Studenckiego obec-

nością zaszczyci Nas Donald Tusk. Jeśli chcesz 

poznać opinie polityka na obecne wydarzenia w 

kraju i zadać związane z tym pytanie, to spotka-

nie jest właśnie dla Ciebie. Samorząd zaprasza 

serdecznie zarówno zwolenników, jak i prze-

ciwników poglądów Naszego gościa. Zapowiada 

się ciekawa konfrontacja. Tak więc do zobacze-

nia w Kwadratowej. 
 

Samorząd Studentów PG 

Z okazji Dnia Kobiet 

„gaZiEta” składa 

wszystkim soleni-

zantkom serdeczne 

życzenia, męska 

część redakcji całuje 

w oba policzki i wrę-
cza kwiatek 

 
Ładny, prawda? Sam ry-

sowałem. Jak się nazywa? 

Hmm - powiedzmy „ga-

zietek” ☺ 
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Słowniczek 
studencki 
 

Absolutorium - rzecz upra-

gniona w kręgach studenc-

kich i politycznych. 

Asystent - przerośnięty stu-

dent. 

Bar - miejsce, w którym na-

leży szukać studentów, jeżeli 

dziwnym zrządzeniem losu 

znajdują się na terenie uczel-

ni. 

Biblioteka - miejsce, w któ-

rym przeciętny student przez 

pięć lat uczy się wypełniania 

rewersów. Nowocześniejsze 

biblioteki do swojego pro-

gramu dołożyły naukę obsłu-

gi komputerowych katalogów 

bibliotecznych. 

Egzamin - moment, w któ-

rym egzaminator próbuje 

udowodnić, że student nic nie 

wie, zaś student wykładowcy, 

że wie cokolwiek (w historii 

znane są przypadki, kiedy to 

student wyszedł z tego do-

świadczenia obronną ręką). 
Etyka - ze względu na po-

zornie bezproblemowy prze-

bieg, najczęściej wybierany 

fakultet. 

Fundusz stypendialny - po-

jecie mityczne, jedyną rzeczą 
pewną, która można powie-

dzieć o funduszu stypendial-

nym jest to, że zachowuje 

tendencje spadkowe. 

Fakultet - zajęcia dodatko-

we, bez egzaminu, no chyba, 

że ma się niesamowitego pe-

cha. 

Grupa - najmniejsza komór-

ka społeczna na uczelni. W 

skład grupy wchodzą tzw. 

wspólnicy niedoli. 

Godziny rektorskie (dzie-

kańskie) - ustalanie ich jest 

najważniejszym zadaniem 

rektorów (dziekanów), nieste-

ty ze względu na skompliko-

waną procedurę ogłoszenia, 

rzadko udaje się rektorom 

xxx  

(dziekanom) starania wyzna-

czenia ich uwieńczyć sukce-

sem. 

Hotel asystencki - miejsce 

dla tych, którzy przez pięć lat 

nie zdążyli odkryć istoty i 

sensu studiowania i szukają 
nadal. 

Hol - obszar o największym 

zagęszczeniu studenta na 

metr kwadratowy. 

Ignorancja - cecha charakte-

rystyczna studentów (przy-

najmniej w ujęciu tego pro-

blemu przez wykładowców).  

Immatrykulacja - najtrud-

niejsze słowo w języku stu-

denckim (od dawna nie jest 

rozstrzygnięty konkurs Mini-

stra Edukacji na wyjaśnienie, 

co ono oznacza). 

Imprezy - zasadnicza treść 
studiów. Naukowcy zaob-

serwowali, że wzrost często-

tliwości imprez jest wprost 

proporcjonalny do ilości ma-

teriału, który studenci muszą 
przyswoić i odwrotnie pro-

porcjonalny do ilości czasu, 

jaki pozostał do egzaminu. 

Inteligencja - podobno rzecz 

wrodzona, jednak po kilku la-

tach studiowania (nie mylić z 

uczeniem się) zauważalny 

jest duży wzrost, jeśli nie in-

teligencji w ogóle, to przy-

najmniej inteligencji biuro-

kratycznej (odpowiedzialnej 

za sprawne poruszanie się w 

świecie podań, biurek, kawek 

i godzin urzędowania). 

Juwenalia - kilka cudow-

nych dni, na podstawie któ-

rych opinia publiczna stwier-

dza, że studenci jedynie się 
bawią (skąd oni to wiedzą?). 

Kampania wrześniowa - 

specjalne wakacyjne spotka-

nie dla zaawansowanych 

(okazja do pochwalenia się 
opalenizną). 
Kasa - jedyne miejsce, do 

którego studenci udają się od 

razu po pierwszym wezwaniu 

z dziekanatu. 

 

Kierunek - wyróżnik wymy-

ślony przez władze uczelnia-

ne dla zmniejszenia konsoli-

dacji braci studenckiej (wia-

domo - w jedności siła). 

Komis - akt samobójczy stu-

denta (zdasz czy nie i tak 

masz przechlapane). 

Ksero - narzędzie poszerza-

nia wiedzy nabytej, a wcze-

śniej zapożyczonej. 

Laborka - niektóre Wydziały 

dostały dotacje na urządzanie 

sal, gdzie studenci, postępu-

jąc zgodnie ze skomplikowa-

ną procedurą, otrzymują zaw-

sze to samo (w zależności od 

wydziału jest to trochę smro-

du lub zwarcie). 

Legitymacja - dokument 

upoważniający do ulgowych 

przejazdów środkami loko-

mocji publicznej, darmowego 

wejścia na dyskoteki stu-

denckie oraz otrzymywania 

środków od rodziców mimo 

wejścia w wiek produkcyjny. 

Lektury - dobra okazja dla 

wykładowców do pochwale-

nia się przed studentami swo-

ją dotychczasowa twórczo-

ścią. 
Magister - osobnika tego ro-

dzaju najczęściej spotyka się 
w aptekach. Nie wszyscy, 

którzy zaczynają studia uzy-

skują w końcu ten tytuł (bo 

po co nam tyle aptek). 

Makulatura - to, co na 100% 

wyniesiesz ze studiowania. 

Nauka - są szczęśliwcy, któ-

rzy przez całe pięć (albo i 

więcej lat) nie zhańbili się tą 
niezwykle przykrą czynno-

ścią. Ogólnie jest to czynność 
wstydliwa i przeciętny stu-

dent nie przyznaje się do niej,  

ale potem doskonale wie, jak 

miała na imię mamka szwa-

gra wnuczka Bolesława 

Chrobrego.  

Nieobecność - dobremu stu-

dentowi pojęcie to jest zupeł-

nie obce. Jest on zawsze 

obecny, może nie tam, gdzie 

chciałby go widzieć wykła-

dowca, ale jest. 

Obecność - wynik skompli-

kowanego i trudnego do 

zgrania złożenia wielu czyn-

ników: budynek, numer sali, 

data, godzina i przedmiot. 

Obiegówka - służy do po-

chwalenia się przed studen-

tem, jak wiele obiektów ma 

uczelnia, którą właśnie ukoń-
czył, a w których jeszcze nie 

był. 

Panie z dziekanatu - naj-

ważniejsze osoby w dzieka-

nacie, to one tłumaczą dzie-

kanowi, czy wyraża on zgodę 
na to, o co prosi student. Pa-

miętaj! Dziekani zmieniają 
się zazwyczaj co trzy lata, a 

panie z dziekanatu nie. 

Praktyki - zderzenie studen-

ta z szarą rzeczywistością, 
gdzie na pieniądze trzeba za-

pracować, a zasada dopusz-

czalnych trzech nieobecności 

nieusprawiedliwionych nie 

obowiązuje. 

Przekładanie - najczęściej 

stosowana taktyka podcho-

dzenia do ostatecznych ter-

minów. 

Rok akademicki - przykra 

przerwa miedzy wakacjami. 

Sesja - (ocenzurowano dla 

równowagi psychicznej) 

ZZZ – metoda, do której nie 

przyznaje się większość stu-

dentów, pogardzana przez 

wykładowców, jednak za-

dziwiająco skuteczna. 
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