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WYDARZENIA
21.09.2005 roku odbyło się pierwsze w no-
wej kadencji posiedzenie Rady Wydziału.
Podczas posiedzenia podjęto decyzje zwi-
ązane  z  rozstrzygnięciem  dwóch  konkur-
sów na stanowiska adiunktów (p. rubryka
„Sprawy  osobowe”),  podjęto  uchwałę  w
sprawie  uprawnień  do  prowadzenia  prac
magisterskich,  zdecydowano  o  urucho-
mieniu  jednego  (Podyplomowe  Studium
dla Menedżerów Sprzedaży) i kontynuacji
jednego – Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
-  studium  podyplomowego.  W  dalszej
części  posiedzenia  oceniono  tegoroczną
rekrutację.  Ponadto  RW  zaakceptowała
propozycje Dziekana dotyczące powołania
pełnomocników.  Dr  Ewa  Hope  będzie
pełnomocnikiem  ds.  Public  Relations,  dr
Magdalena  Popowska  –  ds.  współpracy
międzynarodowej  i  programu  SOCRA-
TES/ERASMUS, prof. Maria Szpakowska
– ds. jakości kształcenia, mgr inż. Marcin
Drewko  –  ds.  praktyk  studenckich,  Woj-
ciech  Drapiński  –  ds.  strony  domowej
WZiE. RW wybrała w głosowaniu kandy-
datów  na  członków  komisji  senackich:
prof. Franciszka Bławata (Komisja Budże-
towa),  prof.  Marię  Szpakowską  (Komisja
Dyscyplinarna dla NA) oraz dr hab. Stefa-
na Zabieglika do Rady Bibliotecznej. 

Ponadto  na  posiedzeniu  Senatu  PG  prof.
Franciszek  Bławat  został  wybrany  prze-
wodniczącym Senackiej Komisji ds. Kszta-
łcenia  Ustawicznego.  Członkiem  tej
komisji został także Prodziekan ds. Kszta-
łcenia  Ustawicznego,  dr  inż.  K.  Leja.
Dziekan  Wydziału,  prof.  Piotr  Dominiak
jest członkiem Senackiej Komisji ds. Roz-
woju oraz Senackiej Komisji ds. Rozwoju
Kadry. Członkiem Komisji ds. Komercjali-
zacji  Technologii  jest  dr  hab.  N.  Dasz-
kiewicz, zaś Prodziekan ds. Kształcenia, dr
inż. Andrzej Szuwarzyński, jest członkiem
Senackiej Komisji ds. Dydaktyki.

INAUGURACJA
Informujemy i  serdecznie  zapraszamy na
inaugurację  roku  akademickiego
2005/2006. Przebiegać ona będzie wg na-
stępującego porządku:

- studia dzienne: 03.10.2005 r. godz. 9.00
Aula Politechniki Gdańskiej,

- studia  magisterskie  uzupełniające:
08.10.2005  r.  godz.  8.30  Auditorium
Novum.

Na  studiach  dziennych  wykład  pod
tytułem:  Zarządzanie  przedsięwzięciami
sportowymi  –  droga do  sukcesu  Tour  de
Pologne  wygłosi Czesław Lang – prezes
Lang  Team,  główny  organizator  Tour  de
Pologne.
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Inauguracja na zaocznych studiach inżynier-
skich  odbyła  się  w  miniony  piątek,   30
września  br.  w Audytorium II WZiE.  Od-
powiedzialne za przygotowanie inauguracji
w tym roku są dr inż. Alicja Sekuła (Kate-
dra Zarządzania i Technik Informatycznych)
i mgr Edyta Gołąb z Katedry Marketingu.

KONFERENCJE
16 i 17 września br. odbywała się na Wy-
dziale  II  Międzynarodowa  Konferencja
ENTIME  (Enterprise  in  Modern
Economy). Uczestniczyli w niej naukowcy
z  Finlandii,  Niemiec,  Estonii,  Białorusi  i
Polski (m.in. z Akademii  Ekonomicznych
w  Poznaniu,  Krakowie,  Katowicach,  a
także  Uniwersytetu Łódzkiego).  Językiem
roboczym konferencji  był język angielski.
Z  grona pracowników  Wydziału  referaty
przedstawili: prof. P. Dominiak, dr J. Wa-
silczuk, dr inż. K. Zięba, dr inż. T. Korol,
dr B. Prusak,  dr inż. M. Grzesiak, mgr J.
Wolszczak-Derlacz,  mgr  M.  Starnawska
oraz dwoje studentów Wydziału - J.  Wy-
rwiński i W. Marginean (oboje III semestr
MSU,  specjalność  Ekonomia  i  Finanse).
Przewodniczącym  komitetu  naukowego
konferencji  był prof. F. Bławat, a komitet
organizacyjny tworzyli dr J. Wasilczuk i dr
inż. K. Zięba. Kolejna, trzecia edycja kon-
ferencji ENTIME odbędzie się w paździer-
niku przyszłego roku.

W dniach 26-27 września 2005 odbyła się
na Wydziale międzynarodowa konferencja
TAMODIA’2005  –  4th  International
Workshop  on  TAsk  MOdels  and
DIAgrams  for  user  interface  design  (4-ty
Międzynarodowy warsztat  Modele zadań i
diagramy w projektowaniu interfejsu użyt-

kownika).  Konferencja  zorganizowana
została przez Zakład Ergonomii i Eksplo-
atacji Systemów Technicznych. Poświęco-
na była:
− ergonomii oprogramowania i systemów

interaktywnych,
− projektowaniu  interakcji  człowiek-

komputer (HCI – Human-Computer In-
teraction),

− technikom  modelowania  zadań  użyt-
kownika  w pracy wspomaganej  kom-
puterowo.

W konferencji  wzięło  udział  45  naukow-
ców i  informatyków z  kilkunastu  krajów.
Językiem obrad był język angielski. Otwar-
cia konferencji ze strony Wydziału dokonał
Prodziekan ds.  Nauki, prof.  Stanisław M.
Kot.  Komitet  Naukowy  tworzyło  30  na-
ukowców z 12 krajów: Austrii, Belgii, Bra-
zylii,  Czech,  Francji,  Kanady,  Niemiec,
Norwegii,  Portugalii,  Rumunii,  Wielkiej
Brytanii  i  Włoch.  Komitet  Organizacyjny
składał się z pracowników Wydziału: prof.
Marcina Sikorskiego, (przewodniczący), dr
inż.  Bogdana  Ludwiszewskiego  (wice-
przewodniczący),  dr  Beaty  Basińskiej,  dr
inż.  Tomasza  Chrostowskiego,  mgr  inż.
Igora  Garnika  oraz  mgr  inż.  Jerzego
Grabosza.  Konferencję  poprzedziły  dwu-
dniowe  Warsztaty  Projektowe  Interfejs
Użytkownika. Skierowane  były  do  23
uczestników  z  Polski.  Przeprowadzone
zostały w formie pokazów i ćwiczeń, tzw.
tutoriali.  Stanowiły kontynuację  kursów i
szkoleń  z  zakresu  ergonomii
oprogramowania,  prowadzonych  w  po-
przednich  latach  na  Politechnice  Gda-
ńskiej.
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W  dniach  19-20  września  2005  r.  we 
Wdzydzach  Kiszewskich  w  Hotelu  Nie-
dźwiadek odbyła się doroczna konferencja
naukowa  organizowana  przez  Katedrę
Ekonomii  i  Zarządzania  Przedsiębior-
stwem, Zakład Nauk Społecznych, Zakład
Prawa Gospodarczego i  Zakład Zarządza-
nia  Wiedzą  i  Informacją  Naukowo-Tech-
niczną. W konferencji udział wzięło blisko
40 osób, zarówno pracowników Wydziału,
jak i zaproszonych gości. Obrady odbywały
się  w  dwóch  sekcjach:  ekonomicznej  i
społeczno-prawnej. Zakres problematyki w
sekcji  społeczno-prawnej  dotyczył zagad-
nień  związanych  z  procesem  integracji
europejskiej. Z zaprezentowanymi referata-
mi  będzie  można  się  zapoznać  w  przy-
gotowywanych do druku publikacjach.  

PROGRAMY BADAWCZE
W wyniku rozstrzygnięcia 29 konkursu na
projekty  badawcze  ogłoszonego  przez
MNiI granty uzyskało trzech pracowników
Wydziału. Profesor Stanisław M. Kot reali-
zować będzie projekt własny pod tytułem
Polaryzacja  ekonomiczna  społeczeństwa
polskiego w  okresie  transformacji.  Profe-
sor  E.  Grzegorzewska-Mischka  otrzymała
dofinansowanie na realizację projektu wła-
snego pt.  Ocena sytuacji polskiego przed-
siębiorcy  po  wejściu  Polski  do  Unii
Europejskiej.  Tytuł  projektu  mgr  Joanny
Wolszczak-Derlacz  brzmi:  Procesy  kon-
wergencji  cen  w  Unii  Europejskiej  w  la-
tach 1990-2002. Jest to projekt promotor-
ski.  Jego kierownikiem jest  Dziekan Wy-
działu,  prof.  Piotr  Dominiak.  W  wyniku
rozstrzygnięcia  wcześniejszego  konkursu
dofinansowanie  na  realizację  projektu
otrzymała  mgr  Marzena  Starnawska.  Jest

to  projekt  promotorski,  którego  kierow-
nikiem jest również prof. Piotr Dominiak.
Nosi  tytuł:  Sieci  MSP  jako  opcja  alter-
natywna  dla  działalności  autonomicznej
małego przedsiębiorstwa.

W  dniu  5  maja  br.  pomiędzy  Stowarzy-
szeniem  Edukacja dla Przedsiębiorczości,
a 17 szkołami wyższymi i firmą EFICOM
podpisana została umowa, na mocy której
powołano  konsorcjum  Edukacja  dla
Przedsiębiorczości:  studia  podyplomowe.
Stowarzyszenie, założone w roku 2003 w
Krakowie,  reprezentuje  22  państwowe  i
niepaństwowe uczelnie wyższe. Celem po-
wołanego konsorcjum jest wspólne wykre-
owanie, przygotowanie i realizacja projek-
tu o nazwie Studia podyplomowe dla kadr
zarządzających  i  pracowników  przed-
siębiorstw. Projekt  przewiduje,  że  z  do-
finansowania  studiów  podyplomowych
skorzysta  w całym konsorcjum ponad 10
tysięcy pracowników. Środki na realizację
projektu  pochodzą  z  Europejskiego  Fun-
duszu  Społecznego.  Dzięki  pozyskanym
funduszom pracownicy małych i  średnich
przedsiębiorstw  (do  249  zatrudnionych)
mogą liczyć na dotację pokrywającą 80%
kosztów  uczestnictwa,  zaś  dużych  przed-
siębiorstw – 60%.  Studia zostaną urucho-
mione  po  podpisaniu  umowy  z  Polską
Agencją Rozwoju  Przedsiębiorczości.  Po-
litechnika Gdańska bierze udział w realiza-
cji  tego  projektu.  Przewidywany  termin
pierwszej edycji dofinansowanych studiów
to  listopad  br.  Z  ramienia  Wydziału  w
przedsięwzięciu bierze udział dr hab. Nelly
Daszkiwicz  pełniąca  funkcję  Pełnomoc-
nika Rektora w Stowarzyszeniu  Edukacja
dla  Przedsiębiorczości oraz  Koordynatora
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Regionalnego  projektu  Studia  podyplo-
mowe dla kadr zarządzających i  pracow-
ników przedsiębiorstw.

W dniach 23-24.09.2005 r. gościli na Wy-
dziale  prof.  Joaquin  Guzman  Cuevas  i
Francisco Javier Santos Cumpilido z Wy-
działu  Ekonomii  Uniwersytetu  w  Sewilli
(Hiszpania) oraz prof. Małgorzata Kokoci-
ńska i prof. Marek Rekowski z Akademii
Ekonomicznej  w  Poznaniu.  Celem  spo-
tkania  było  omówienie  współpracy w ra-
mach  wspólnego  projektu  poświęconego
przedsiębiorczości  i  endogenicznemu
wzrostowi gospodarczemu regionów. Z ra-
mienia  WZiE w badaniach wezmą udział
pracownicy KEiZP - prof. Piotr Dominiak,
dr hab. Nelly Daszkiewicz, dr Julita Wasil-
czuk oraz mgr M. Starnawska.

PUBLIKACJE
W ostatnim czasie ukazały się następujące
publikacje pracowników Wydziału:  S. M.
Kot,  A.  Malawski,  A.  Węgrzecki  (red.),
Dobrobyt  społeczny,  nierówności  i  spra-
wiedliwość dystrybutywna, P. Dominiak, J.
Wasiluczuk, N. Daszkiewicz (red.), Małe i
średnie  przedsiębiorstwa w obliczu  inter-
nacjonalizacji  i  integracji  gospodarek
europejskich,  B. Prusak,  Nowoczesne me-
tody  prognozowania  zagrożenia  finan-
sowego  przedsiębiorstw, E.  Hope  (red.)
Public relations instytucji użyteczności pu-
blicznej,  J.  Wasilczuk,  Wzrost  małych  i
średnich przedsiębiorstw – aspekty  teore-
tyczne i badania empiryczne, J. Wasilczuk,
K. Zięba, Introduction to Basic Economics.

NAGRODY, WYRÓŻNIENIA

Profesor  Stanisław  M.  Kot  otrzymał  na-
grodę Ministra Edukacji Narodowej i Spor-
tu za projekt badawczy realizowany przez
jego zespół i uwieńczony książką, o której
wspominamy  w  dziale  „Publikacje”.
Gratulujemy.

Nagrody  za  osiągnięcia  dydaktyczne  w
roku 2004/2005 otrzymali:
− prof.  Bolesław  Garbacik,  dr  inż.  An-

drzej  Szuwarzyński  –  indywidualne  I
stopnia,

− dr inż. Krzysztof Leja – indywidualną
II stopnia,

− prof.  Piotr  Dominiak,  prof.  Jerzy
Ossowski, mgr Przemysław Banasik –
indywidualne III stopnia,

− dr  Julita  Wasilczuk,  dr  inż.  Krzysztof
Zięba – zespołową III stopnia,

− prof.  Franciszek  Bławat,  prof.  Jerzy
Ossowski, dr  hab. Nelly Daszkiewicz,
dr Julita  Wasilczuk,  dr Błażej  Prusak,
dr inż.  Tomasz Korol – zespołową III
stopnia.

Gratulujemy nagrodzonym.

DOKTORATY
W minioną środę, tj. 28 września o godzi-
nie  14.15  w  Audytorium  II  odbyła  się
obrona  pracy  doktorskiej  mgr  inż.  Marii
Sipowicz  pod  tytułem:  Efektywność  za-
stosowania  systemów informatycznych na
przykładzie hurtowni danych. Promotorem
pracy był prof. Franciszek Bławat.

SPRAWY OSOBOWE
Na  stanowiskach  adiunkta  zatrudnieni
zostali dr inż. Krystian Zawadzki w Kate-
drze Finansów oraz dr Łukasz Sienkiewicz
w Zakładzie Nauk Społecznych. 
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Informujemy  o  otwartych  konkursach  na
stanowiska  adiunktów  w  KZiTI  (do
14.10.2005) oraz w ZEiEST - do 15 grud-
nia br.

REKRUTACJA
W  tym  roku  indeksy  Wydziału  zostaną
wręczone  ponad  600  studentom.  Ponad
950 osób starało się o przyjęcie na studia
dzienne, co w przeliczeniu dało prawie 5,3
chętnego na jedno miejsce. Ze względu na
wyjątkowo wysokie oceny maturalne kan-
dydatów początkowy limit 180 miejsc zwi-
ększono o 15%. Dlatego w trakcie inaugu-
racji wręczone zostaną 204 indeksy studen-
tom pierwszego  roku  studiów  dziennych.
Na magisterskie studia uzupełniające trzy-
semestralne  dostało  się  120  osób,  na
czterosemestralne 84, a na pięciosemestral-
ne 92 osoby. Na zaocznych studiach inży-
nierskich  rozpocznie  naukę  prawie  140
osób.  Przewodniczącym  Wydziałowej
Komisji  Rekrutacyjnej  był Prodziekan ds.
Kształcenia Ustawicznego, dr inż. Krzysz-
tof Leja.  Ponadto w tym roku planowane
jest uruchomienie 22 rodzajów studiów po-
dyplomowych.  Rekrutacja  na  dzienne
studia  MSU  (trzy-  cztero-  i  pięcioseme-
stralne) oraz sześciosemestralne na II-gim
kierunku tradycyjnie przewidziana jest  na
listopad.

STUDENCI
Zarząd Województwa Pomorskiego w dniu
6  września  2005  r.  przyznał  Stypendium
Marszałka Województwa Pomorskiego Ali-
cji  Majewskiej,  studentce  VIII  semestru
studiów  magistersko-inżynierskich,  spe-

cjalność  Ekonomia  i  Finanse.  Wręczenie
stypendium nastąpi  w  trakcie  inauguracji
roku akademickiego 2005/2006 na PG.

W minionym roku studenci  Wydziału od-
nieśli  również sukcesy sportowe.  Do naj-
ważniejszych należą osiągnięte przez:
− Leszka Badurowicza (II semestr studi-

ów magistersko-inżynierskich) – człon-
ka  drużyny  szachowej,  która  zdobyła
brązowy medal na Mistrzostwach Pol-
ski Szkół Wyższych wśród Politechnik,

− Joannę  Borutę  (IV  semestr  studiów
magistersko-inżynierskich)  –  srebrny
medal  drużynowo  w  Mistrzostwach
Polski  Szkół  Wyższych  we  wioślar-
stwie wśród Politechnik,

− Justynę Bocian (III semestr MSU, spe-
cjalność Techniki Informatyczne w Za-
rządzaniu)  –  II-III  miejsce  drużyny
tenisa  ziemnego  kobiet  w  Mistrzo-
stwach  Szkół  Wyższych  wśród  Po-
litechnik,

− Piotra  i  Pawła  Diłajów  (IV  semestr
studiów  magistersko-inżynierskich)  –
III-IV miejsce drużyny tenisa ziemnego
mężczyzn  w  Mistrzostwach  Szkół
Wyższych wśród Politechnik,

− Dorotę  Modelską  (III  semestr  MSU,
specjalność  Techniki  Informatyczne  w
Zarządzaniu) – srebrny medal w skoku
wzwyż i brązowy medal w skoku w dal
w  Mistrzostwach  Polski  Szkół
Wyższych  w  Lekkiej  Atletyce  wśród
Politechnik.

NOWE  WYPOSAŻENIE  POMIESZ-
CZEŃ WYDZIAŁU
Zgodnie z podjętymi wcześniej decyzjami
rozbudowano  i  zmodernizowano  sprzęt
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audiowizualny  i  komputerowy  oraz  do-
posażono  niektóre  pomieszczenia  na  Wy-
dziale.  Zmiany  w  szczególności  obej-
mowały:
1. Wyposażenie  wszystkich  sal  dydak-

tycznych budynku Wydziału i sali po-
siedzeń  Rady Wydziału  w projektory
multimedialne  z  możliwością  prze-
prowadzenia prezentacji z dźwiękiem.

2. Wyposażenie i uruchomienie nowego,
szóstego  na  Wydziale,  laboratorium
komputerowego  ze  17  stanowiskami
komputerowymi  w  miejsce  zlikwido-
wanej księgarni.

3. Zakup  nowego  sprzętu  kompute-
rowego  do  laboratoriów  812  i  820
budynku B GG.

4. Zamontowanie  projektorów  multime-
dialnych oraz zakup nowych stolików i
krzeseł w laboratoriach 702, 716, 812 i
820 budynku B GG. Docelowo każda
sala  dydaktyczna  budynku  zostanie
wyposażona w komputer  przeznaczo-
ny  do  przeprowadzania  prezentacji
multimedialnej z wykorzystaniem no-
wych projektorów.

5. Zakup nowych mebli oraz zestawu na-
grywającego do rejestracji dźwiękowej
przebiegu Rady Wydziału.

6. Wyposażenie  audytoriów  w  zestawy
bezprzewodowe  –  mysz  optyczna  z
wbudowanym  wskaźnikiem  la-
serowym.  Zasięg  nadajnika  sięga  10
metrów.

7. Zwiększenie liczby komputerów ogól-
nodostępnych dla studentów na parte-
rze  budynku  Wydziału  do  17  stano-
wisk.

8. Uruchomiono  procedurę  przetargową
na rozbudowę infrastruktury wydziało-

wej  sieci  komputerowej.  Planowany
jest zakup 4 serwerów.

9. Odnowiono parkiet w Audytorium I.
10. Zainstalowano dodatkowe czujniki ru-

chu  oraz  zabezpieczenia  drzwi
wejściowych  niektórych  pomieszczeń
w  budynku  Wydziału  w  ramach
istniejącego  systemu  przeciwwła-
maniowego.

Większość  z  wymienionych  prac  jest  już
zakończona.  Niektóre  będą  wykonane  w
najbliższych dniach.
Przypominamy,  że  piloty  do  załączania  i
wyłączania  projektorów  z  wbudowanymi
wskaźnikami laserowymi (punkt  1)  są  do
pobrania wraz z kluczami do sal na portier-
ni.

REMONTY
Do 7 października trwać będzie zakładanie
instalacji  sygnalizacyjno-alarmowej w po-
kojach zlokalizowanych na poziomie 700 i
800 w skrzydle B GG. Dostosowana jest
ona do obowiązujących przepisów. Ma na
celu  zapewnienie  automatycznego  prze-
kazywania  informacji  o  pożarze  do
Państwowej Straży Pożarnej. 

Redakcja: dr inż. Alicja Sekuła,  e-mail:Alicja.Sekula@zie.pg.gda.pl 6


