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WYBORY DOKTORATY 
W wyniku głosowań odbywających się na 
przełomie lutego i marca wyłoniony został 
skład Uczelnianego Kolegium Elektorów, 
Kolegium Elektorów z grupy B, Kolegium 
Elektorów z grupy D oraz Wydziałowego 
Kolegium Elektorów. Pełną listę nazwisk 
zawierają komunikaty publikowane przez 
Komisję Wyborczą po każdej turze. Kolejny 
etap – wybory władz uczelni – już w marcu.  

Rada Wydziału nadała stopień doktora: dr 
inż. Tomaszowi Chrostowskiemu (tytuł pra-
cy: Ekonomiczno-eksploatacyjna analiza 
udziału usług obcych w utrzymaniu maszyn i 
urządzeń technicznych w przedsiębiorstwie, 
promotor prof. PG Olgierd Downarowicz) 
oraz Magdalenie Popowskiej (tytuł: Interna-
cjonalizacja poprzez eksport w sektorach 
MSP w Polsce i we Francji – analiza porów-
nawcza, promotor prof. PG Piotr Dominiak).  

REKRUTACJA  
PUBLIKACJE Od semestru letniego na Wydziale rozpoczę-

ło naukę ponad 500 osób, z tego na studiach 
dziennych prawie 370, a na zaocznych 140. 
Nabór przeprowadzono na wszystkich ty-
pach studiów, tj. dziennych i zaocznych ma-
gisterskich uzupełniających III, IV, V-
semestralnych oraz na dziennych VI-
semestralnych studiach na drugim kierunku. 
Spośród studiów dziennych najwięcej stu-
dentów I semestru jest na studiach VI i IV 
semestralnych – odpowiednio 151 i 120 
osób. Na studiach zaocznych połowę stano-
wią studenci studiów trwających 2 lata.  

W mijającym roku ukazały się następujące 
publikacje pracowników Wydziału: E. Grze-
gorzewska-Mischka, Przedsiębiorca po no-
wemu wraz z tekstem ustawy z dnia 2 lipca 
2004 r. o swobodzie gospodarczej. Stan 
prawny na 21 sierpnia 2004 r., J. Cz. 
Ossowski, Wybrane zagadnienia z mikro-
ekonomii, J. Cz. Ossowski, Wybrane zagad-
nienia z makroekonomii, S. Zabieglik, 
Dbajmy o język! Poradnik nie tylko dla me-
nedżerów, W. Wyrzykowski, Polski system 
podatków i opłat w zarysie, M. Dąbrowska-
Kaczorek, P. Banasik, Jak wygrać z mobbin-
giem. Pod koniec lutego br. została wydana 
książka P. Dominiaka pt. Sektor MSP we 
współczesnej gospodarce. 

 
NAGRODY, WYRÓŻNIENIA 
Na podstawie uchwały Prezydium Oddziału 
Polskiej Akademii Nauk prof. PG Marię 
Szpakowską powołano w skład Komisji Na-
uk Towaroznawczych – Nauk o Jakości 
O/PAN. Kadencja Pani Profesor kończy się 
w roku 2006. 

 
KONFERENCJA 
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W dniach 16-17 września br. odbędzie się II 
Międzynarodowa Konferencja ENTIME. 
Radę programową tworzą: prof. Małgorzata 
Bednarczyk (Uniwersytet Jagielloński), prof.  



 

Franciszek Bławat (Politechnika Gdańska), 
prof. PG Piotr Dominiak (Politechnika 
Gdańska), prof. Stanisław Maciej Kot (Poli-
technika Gdańska), prof. Patrick Moore (Fa-
chhochschule Stralsund), prof. PG Jerzy 
Czesław Ossowski (Politechnika Gdańska), 
prof. Bogdan Piasecki (Uniwersytet Łódzki). 
Główne obszary badawcze określono nastę-
pująco: 
 aktualne problemy rozwoju sektora ma-
łych i średnich przedsiębiorstw,  

 polityka wspierania MSP, 
 franchising i powiązania sieciowe w 

gospodarce, 
 upadłość i restrukturyzacja przedsię-

biorstw. 
Tegoroczna edycja obejmie także problema-
tykę makroekonomicznego otoczenia przed-
siębiorstwa. Organizatorem konferencji jest 
Katedra Ekonomii i Zarządzania Przedsię-
biorstwem WZiE. Szczegółowe informacje 
na temat uczestnictwa, terminarza i progra-
mu konferencji uzyskać można na stronie 
internetowej: www.entime.org  
 
ZMIANY OSOBOWE 
Od dnia 14 lutego br. dr Magdalena Popo-
wska, zatrudniona na stanowisku starszego 
specjalisty naukowo-technicznego, pełni 
funkcję Pełnomocnika Dziekana ds. Między-
narodowych.  
 
PROGRAMY BADAWCZE 
MAYDAY – Model aktywnego wsparcia roz-
woju pracowników i firm wobec zmian struk-
turalnych w gospodarce to projekt, którego 
celem działania jest budowa kompleksowego 
systemu wsparcia Małych i Średnich Przed-
siębiorstw sektora okrętowego i zatrudnio-
nych w nim pracowników powyżej 50 roku 
życia dyskryminowanych na rynku pracy ze 
względu na wiek i kwalifikacje nieadekwat-
ne do oczekiwań pracodawców dostosowu-

jących przedsiębiorstwa do wymagań społe-
czeństwa informacyjnego. Zgłoszony został 
w grupie tematycznej Wspieranie zdolności 
przystosowawczych przedsiębiorstw i pra-
cowników do zmian strukturalnych w gospo-
darce oraz wykorzystania technologii infor-
matycznych i innych nowych technologii. W 
skład zespołu opracowującego projekt 
wchodzi siedem instytucji, w tym Politech-
nika Gdańska odpowiedzialna za realizację 
jednego z podprojektów. Dotyczy on opra-
cowania metodyki i przeprowadzenia badań 
wśród firm i pracowników, wypracowania 
modułów szkoleniowych i przeprowadzenia 
szkoleń. Liderem projektu ze strony Uczelni 
jest dr inż. Andrzej Szuwarzyński. Na uzna-
nie zasługuje wysoka jakość przygotowane-
go wniosku. Na 115 zgłoszonych w swojej 
grupie tematycznej projektów, MAYDAY 
uplasował się na 12 pozycji (22 projekty 
zostały zatwierdzone). 
 
WYKŁAD 
11 lutego na Wydziale miał miejsce niety-
powy wykład wygłoszony przez dr Anetę 
Sobiechowską-Ziegert pt. Jak liczyć pienią-
dze. Jego słuchaczami nie byli ani studenci, 
ani uczniowie szkół średnich, ale wycho-
wankowie Przedszkola nr 4 w Gdańsku. 
Wykład, przedstawiony przy pomocy pre-
zentacji multimedialnej (slajdy obrazkowe), 
poprowadzony został w formie interaktyw-
nej. Przedszkolaków nie onieśmieliły mury 
wyższej uczelni i chętnie odpowiadały na 
pytania prelegentki. Dzieci  zwiedziły budy-
nek WZiE. Duże zainteresowanie wywołała 
biblioteka i laboratorium komputerowe oraz 
panorama Gdańska, którą można podziwiać 
z ostatnich pięter klatki schodowej. Od 
Dziekana dowiedziały się jak funkcjonuje 
Wydział, a na koniec otrzymały dyplom po-
twierdzający wysłuchanie wykładu uniwer-
syteckiego. 
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