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Imi ę nazwisko 
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Zainteresowania 
naukowe/tematyka prac 

doktorskich 

Adres e-mailowy Pokój Godziny 
konsultacji 

dr hab. Hanna 
Adamkiewicz-
Drwiłło, prof. 
nadzw. PG 
ekonomia 

Strategie rozwoju 
przedsiębiorstw – 
uwarunkowania mikro- i 
makroekonomiczne oraz 
globalne. 
Kapitał intelektualny a 
konkurencyjność 
przedsiębiorstw. 
Konkurencyjność w ujęciu 
mikro- i 
makroekonomicznym. 
 

Hanna.Adamkiewicz@zie.pg.gda.pl  
lub 
had@zie.pg.gda.pl 

810 
Gm. B 

wtorek 
13-15 

dr hab. Nelly 
Daszkiewicz 
prof. nadzw. PG 
ekonomia 

Rozwój i bariery rozwoju 
MSP. 
Internacjonalizacja MSP we 
współczesnej gospodarce. 
Innowacyjność MSP. 
 

Nelly.Daszkiewicz@zie.pg.gda.pl 306 środa  
11.15-12.15 
/27.01.2010/ 
/03.02.2010/ 

 

prof. dr hab. 
Marianna 
Daszkowska 
prof. zw. PG 
zarządzanie 

Marketing organizacji 
dochodowych i 
niedochodowych. 
Marketing relacji. 
Marketing usług. Strategie 
marketingowe. 
Komunikacja 
marketingowa. 
 

Marianna.Daszkowska@zie.pg.gda.pl 803 
Gm.B 

wtorek 
14-16 

 
Urlop: 

09.02.2010 - 
16.02.2010 

 
 

prof. dr hab. 
Piotr Dominiak, 
prof. zw. PG 
ekonomia 

Ekonomia sektora MSP 
Demografia przedsiębiorstw 
Rola przedsiębiorczości we 
wzroście gospodarczym 

Piotr.Dominiak@zie.pg.gda.pl 304 wtorek  
13-15 

dr hab. inŜ. 
Piotr 
Grudowski, 
prof. nadzw. PG 
zarządzanie 

Zarządzanie jakością, TQM; 
Systemy zarządzania 
jakością, środowiskiem, 
BHP oraz bezpieczeństwem 
informacji; 
Systemy zarządzania oparte 
na kryterium jakości w 
sektorze MŚP; 
Zarządzanie jakością w 
sektorze usług publicznych; 
Metodyka projektowania, 
nadzorowania  i 
doskonalenia jakości w 
oparciu o podejście 
procesowe; 
Sterowanie jakością 
produkcji (SPC); 
Modele doskonałości 
(EFQM, CAF, M. Baldridge 
QA) 
Aspekty ekonomiczne 
jakości. 

Piotr.Grudowski@zie.pg.gda.pl 820 
Gm. B 

poniedziałek 
11.30-12.30 

Wydział 
Mech. 

pokój 230 
 
 



dr hab. Ewa 
Grzegorzewska-
Mischka, prof. 
nadzw. PG 
ekonomia 

Problematyka związana z 
przedsiębiorczością, jej 
źródłami oraz 
przedsiębiorcą i jego 
otoczeniem.  

egrze@zie.pg.gda.pl 510 piątek 
15.00-16.00 

prof. dr hab. 
Stanisław 
Maciej Kot 
ekonomia 

Metody statystyczne w 
badaniach rozkładu 
dochodów, nierówności i 
dobrobytu 

skot@zie.pg.gda.pl 313 czwartek 12-
13 

dr hab. inŜ. 
Cezary 
Orłowski 
prof. nadzw. PG 
zarządzanie 

Metody i narzędzia 
informatyki w zarządzaniu 

cor@zie.pg.gda.pl 815 
Gm. B 

wtorek  
12.-13.30 

dr hab. Jerzy 
Ossowski, 
prof. nadzw. PG 
ekonomia 

Ekonometryczna analiza 
procesów gospodarczych. 
1.poziom płac a wydajność, 
bezrobocie i inflacja, 
2. wzrost gospodarczy a 
zatrudnienie i bezrobocie 
3. przyczynowo-skutkowa 
analiza popytu, cen, płac, 
bezrobocia, .... 

joss@zie,pg.gda.pl 
 
strona domowa: 
http:// 
www.zie.pg.gda.pl/~joss 

303 środa 
12.15-13.00 

 
czwartek 

13.15-14.00 

dr hab. Anna 
Rzeczycka prof. 
nadzw. PG 
ekonomia 

Finanse przedsiębiorstw, 
Zarządzanie finansami 
przedsiębiorstwa, 
Bankowość centralna, 
Banki komercyjne, 
Zarządzanie ryzykiem 
finansowym w bankach 
komercyjnych 

rzeczycka@interia.pl 408 poniedziałek 
9.30-11 

dr hab. inŜ. 
Marcin 
Sikorski, prof. 
nadzw. PG 
zarządzanie 

• Zarządzanie jakością w 
projektach 
informatycznych, 
ergonomia i jakość 
uŜytkowa systemów 
informatycznych  

• Ergonomia i 
zarządzanie 
bezpieczeństwem w 
przedsiębiorstwie  

Marcin.Sikorski@zie.pg.gda.pl 515 piątek 15-17 

prof. dr hab. 
inŜ. Edward 
Szczerbicki 
zarządzanie 

Zarządzanie wiedzą i 
informacją. 
Systemy inteligentne we 
wspomaganiu zarządzania. 

Edward.Szczerbicki@zie.pg.gda.pl 820 
Gm. B 

proszę 
 o kontakt  
e-mailowy 

prof. dr hab. 
Andrzej 
Tubielewicz 
zarządzanie 

• zarządzanie strategiczne  
 w tym gospodarce   
morskiej 

• zarządzanie kryzysowe  
  w gospodarce morskiej 
• zarządzanie logistyczne 

Andrzej.Tubielewicz@zie.pg.gda.pl 818 
Gm. B 

proszę 
o kontakt 
e-mailowy 

dr hab. Julita 
Wasilczuk, prof. 
nadzw. PG 
zarządzanie 

Przedsiębiorczość (róŜne jej 
przejawy, badanie, czynniki 
stymulujące) 
Przedsiębiorczość 
nieproduktywna, bariery 
przedsiębiorczości 
Wzrost małej firmy (teorie, 
czynniki, badanie, 
stymulowanie) 

Julita.Wasilczuk@zie.pg.gda.pl 301 wtorek 
/02.02.2010/ 

14-15 
 

czwartek 
/04.02.2010/ 

13-14 
 

poniedziałek 



Wpływ duŜych wydarzeń 
sportowych i kulturalnych 
na rozwój regionu 
Wsparcie MSP 
 

/15.02.2010/ 
15.15-16.15 

dr hab. inŜ. 
Marek Wirkus 
zarządzanie 

Zarządzanie 
przedsiębiorstwem. 
Zarządzanie projektami i  
programami. Działalność  
innowacyjna w 
przedsiębiorstwie. 

Marek.Wirkus@zie.pg.gda.pl 717 
Gm. B 

piątek 
14.15-16.00 

prof. dr hab. 
Ludmiła 
Zawadzka, 
prof. zw. PG 
zarządzanie 

Ilościowe metody 
wspomagania decyzji w 
systemach gospodarczych: 
- metody optymalizacji 
decyzji szeregowania prac 
w zakresie planowania i 
sterowania produkcją w 
dyskretnych systemach 
produkcyjnych 
- algorytmy 
optymalizacyjne w 
inteligentnych systemach 
produkcyjnych 

Ludmila.Zawadzka@zie.pg.gda.pl 711 
Gm. B 

czwartek 
14.15 - 15 

 
 


