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„Wszystkim, którzy 

współtworzą nasz Wydział – 

pracownikom, studentom i 

gościom odwiedzającym nas, 

Ŝyczę w Nowym Roku 

wytrwałości w zdobywaniu 

wiedzy, satysfakcji z jej 

posiadania i wspaniałych 

rezultatów jej 

wykorzystania” 
 

    Dziekan 
Prof. Piotr Dominiak  

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
Międzynarodowy sukces! 

 
Dr inŜ. Aleksandra Parteka otrzymała 
Pierwsz ą Nagrod ę za najlepszy referat 
(napisany wraz z dr Alessia Lo Turco z, Ankona, 
Włochy) zgłoszony na Międzynarodową 
Konferencję „Migracja, rynek pracy i wzrost 
gospodarczy w Europie po rozszerzeniu Unii 
Europejskiej” organizowaną przez NBP. 
Praca o tytule "EU Enlargement, Economic 
Interdependence and Labor Markets in 
Member States" została uhonorowana 
nagrodą wysokości 2 tys. euro.   
Gratulacje i wyrazy uznania!  
 
Konkurs „Pracuj ę, studiuj ę, zarządzam.” 

 
Z inicjatywy Leszka Czarneckiego 
uruchomiony zostaje program 
„Przedsi ębiorczo ść” . W ramach programu 
przewidziany jest cykl spotkań Leszka 
Czarneckiego ze studentami wyŜszych 
uczelni, które to mają na celu 
umotywowanie, wsparcie oraz 
ukierunkowanie młodych prowadzących 
„własny biznes”. Spotkania te mają równieŜ 
na celu przekazanie konkretnych narzędzi 
oraz praktycznej wiedzy z zakresu 
przedsiębiorczości. Pierwsze spotkanie 
odbędzie się 14 stycznia 2009 roku na 
Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, 
następne 25 marca 2009 w Szkole Głównej 
Handlowej w Warszawie, na naszym 
Wydziale – dnia 22 kwietnia 2009 , oraz 
ostatnie – 27 maja 2009, na Uniwersytecie 
Ekonomicznym w Krakowie. Ale to nie 
wszystko! W ramach programu ogłoszony 
został konkurs „Pracuj ę, studiuj ę, 
zarządzam”  – to nowatorskie 
przedsięwzięcie, mające dać młodym 
szansę realizacji własnych pomysłów w 
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dziedzinie przedsiębiorczości. Kto moŜe 
wziąć udział w konkursie? KaŜdy, student 
studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych 
przed ukończeniem 29 roku Ŝycia, 
prowadzący działalność gospodarczą od 
minimum 1 roku. Konkurs zostanie oficjalnie 
ogłoszony 7 stycznia przyszłego roku. 
Zgłoszenia naleŜy nadsyłać do 31 marca 
2009, a następnie w dniach 25-31 maja 
2009 nastąpi ogłoszeni zwycięzców 
konkursu. Podczas oceny, zostaną wzięte 
pod uwagę: pomysł na biznes, potencjał 
rozwojowy przedsięwzięcia, osadzenie 
projektu w realiach rynkowych. Zgłoszeń 
naleŜy dokonywać on-line.  I najwaŜniejsze! 
Nagrodą za zdobycie pierwszego miejsca w 
konkursie będzie moŜliwość stworzenia joint 
venture z Leszkiem Czarneckim. Wysokość 
nagrody nie jest ograniczona limitem 
kwotowym, a jedynie potrzebami 
inwestycyjnymi projektu zwycięzcy. 
Serdecznie prosimy o przekazanie 
powy Ŝszej informacji studentom. To dla 
wielu z nich du Ŝa szansa!  
 
 
Konferencja naukowa Katedr Marketingu 

Uczelni Technicznych  
 

Tradycyjnie pod koniec roku, w dniach 8-9 
grudnia 2008, odbyła się IV Konferencja 
Katedr Marketingu wyŜszych uczelni 
technicznych, której organizacji podjęła się 
Katedra Marketingu WZiE. Celem 
corocznego spotkania jest przede wszystkim 
integracja ośrodków akademickich, 
kształcących w zakresie marketingu. 
Hasłem przewodnim tegorocznej konferencji 
był "Marketing dla Profesjonalistów", zaś 
obrady koncentrowały się wokół czterech 
zasadniczych zagadnień: nowe trendy w 
marketingu dla menedŜerów, inŜynierskie 
aspekty marketingu, marketing organizacji 
niedochodowych oraz dydaktyka 
marketingu.  
Na konferencji gościli zarówno pracownicy 
naukowo-dydaktyczni wiodących wyŜszych 
uczelni technicznych całej Polski, jak 
równieŜ praktycy Ŝycia gospodarczego, 
zawodowo zajmujący się marketingiem - w 
sumie ponad 60 osób. Do tej pory w ramach 
publikacji „konferencyjnych” ukazały się 2 
monografie zawierające łącznie 57 
artykułów: „Nowe trendy w marketingu dla 
inŜynierów”  
(red. dr inŜ. D. Dąbrowski), oraz „Nowe 
trendy w marketingu dla menedŜerów”  
(red. dr B. Czerwiński)  

 
Współpraca mi ędzynarodowa 

 
Dr inŜ. Krzysztof Leja wraz z prof. dr hab. 
Piotrem Dominiakiem, reprezentują nasz 
Wydział w projekcie European Higher 
Education Management and Development. 
Pozostali partnerzy projektu pochodzą z 
Austrii (pełni funkcję koordynatora), 
Niemiec, Bułgarii, Turcji oraz Wielkiej 
Brytanii. Projekt jest realizowany w ramach 
tzw. Lifelong Learning Programm (tzw. LLP) 
oraz Erasmusa, zaś jego zasadniczym 
celem jest opracowanie tzw. curriculum 
development (CD), czyli programów studiów 
w ramach poszczególnych kierunków. Nas 
Wydział miał przyjemność gościć partnerów 
projektu w dniach 30 listopada - 2 grudnia 
2008. Więcej informacji odnośnie projektu 
na stronie: www.ehemd.eu  
 

„Gda ńsk – Londyn 2012”  
czyli nieco o Euro 2012 

 
Dnia 10 grudnia 2008 roku, na WZiE 
zorganizowano spotkanie robocze dotycząc 
wymiany doświadczeń, dla przedstawicieli 
Biura ds. Sportu i Euro 2012 oraz Biura 
Inwestycji BIEG 2012. Celem spotkania było 
zapoznanie oraz zachęcenie organizatorów 
EURO 2012 do zastosowania elementów 
zarządzania metodyk MSP oraz Prince2   
w realizacji programu EURO 2012, a tym 
samym do podniesienia skuteczności oraz 
efektywności osiągnięcia załoŜeń tego 
programu. Podczas sesji nasi goście mieli 
moŜliwość przedyskutowania, w jaki sposób 
tworzyć strukturę organizacyjną w oparciu o 
metodyki zarządzania programami. Rod 
Bowden (pełniący funkcję Programme 
Manager przy organizacji Olimpiady w 
Londynie 2012) pokazał metodyki 
zarządzania programami i projektami w 
organizowaniu duŜych przedsięwzięć 
sportowych. W trakcie spotkania Zbigniew 
Weinar – z Biura Prezydenta ds. Sportu  
i Euro 2012 przy Urzędzie Miejskim w 
Gdańsku, zaprezentował strukturę 
organizacyjną EURO 2012.  
 

Wydział Zarz ądzania i Ekonomii w śród 
najlepszych – inicjatywa Eduniversal 

 
Celem nowej, o zasięgu światowym, 
inicjatywy Eduniversal  jest stworzenie 
rankingu wyŜszych uczelni kształcących w 
dziedzinie zarządzania. Na podstawie 
głosów dziekańskich szkół wyŜszych, 
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tworzony jest międzynarodowy ranking 1000 
najlepszych business schools. W zaleŜności 
od liczby głosów danej uczelni przyznawane 
są Palmy – maksymalnie moŜna uzyskać 5. 
Świat podzielono na 9 stref geograficznych, 
i dla kaŜdej z nich tworzony jest oddzielny 
ranking uczelni. Naszemu Wydziałowi udało 
się uzyskać 3 Palmy, w strefie Europa 
Wschodnia. Tym samym zostali śmy 
wyró Ŝnieni, jako jedna z najlepszych 
szkół wy Ŝszych, kształc ąca w zakresie 
zarządzania na terenie Europy 
Wschodniej . To znaczący sukces na polu 
międzynarodowym!  
Polecam równieŜ zajrzeć na stronę: 
www.eduniversal.com 
 

WZiE WCZORAJ I DZIŚ 
 

W ramach obchodów XV-lecia istnienia 
naszego Wydziału, Wydziałowa Rada 
Studentów wraz z dr. Ewą Hope, 
zorganizowała wystawę fotograficzną 
poświęconą Ŝyciu wydziałowemu przez 
ostatnie 15 lat jego istnienia. Dnia 15 
grudnia br., Dziekan, prof. Piotr Dominiak, 
dokonał uroczystego otwarcia wystawy 
fotograficznej poświęconej Zdjęcia moŜna 
oglądać w holu Wydziału ZiE.  
 

...jedyne takie w Polsce... kilka słów o 
studiach MBA 

 
We wrześniu br. ruszyły na naszym 
Wydziale elitarne studia MBA. 
Uruchomiliśmy jedną z trzech specjalizacji: 
Zarządzanie: Strategiczne, Programami i 
Projektami.  
Pierwsza dwudziestojednoosobowa grupa 
słuchaczy rozpoczęła zajęcia 25 września 
br., modułem: Przywództwo i Rozwój 
Osobisty, poprowadzonym przez 
wykładowców z Holandii Bettinę i Heinz 
Stroeterów, (z firmy GTZ Niemcy). 
Uroczystej inauguracji dokonano 25 
października br., z udziałem m.in. prof. 
Johna Raine, (członek AMBA - 
stowarzyszenie programów MBA), 
Prorektora ds. badań naukowych i wdroŜeń 
- prof. dr hab. inŜ. Jana Hupki oraz 
Prorektora ds. kształcenia i rozwoju prof. dr 
hab. inŜ. Waldemara Kamrata. Do tej pory 
na prowadzonych studiach MBA mieliśmy 
przyjemność gościć: profesora Particka 
Moora (zajęcia  
z finansów), Johna Raine`a (wymiana 
doświadczeń z zakresu programów oraz 
projektów), Roda Bowdena (zajęcia z 

wdraŜania i zarządzania programami w 
Europie), Bharata Monteiro (zajęcia z Lean 
Management), Alana Harphana (zajęcia z 
zasad certyfikacji ze szczególnym 
uwzględnieniem metodyki Prince2). Dalsze 
informacje z frontu MBA wkrótce!  
 
Konkurs TIMES – po raz kolejny na WZiE 

 
Konkurs TIMES to organizowany w ramach 
ESTIEM, turniej biznesowy dla studentów 
mający na celu rozwijanie umiejętności 
związanych z zarządzaniem 
przedsiębiorstwem. W tym roku - w ramach 
regionalnych eliminacji - uczestnicy 
konkursu rozwiązywali case study dotyczący 
fińskiej firmy Vaisala. Eliminacje na WZiE 
odbyły się 4 grudnia 2008, a ich 
zwycięzcami są: Małgorzata Łubińska, 
Emila Maciołek, Dawid Mechliński, Krzysztof 
Mejka. Co dalej? Czekają ich półfinały w 
Poznaniu, a następnie – w zaleŜności od 
wyniku – finał w Linköping (Szwecja)  
w marcu 2009. Powodzenia!  
 

Bli Ŝej Azji 
 

Dzięki nieustannej pracy naszej Pani 
Prodziekan ds. Międzynarodowych dr 
Magdaleny Popowskiej, w tym roku 
akademickim (dnia 21 listopada 2008) na 
naszym Wydziale rozpoczęła studia kolejna 
grupa Chińczyków. Tegoroczna, nowa 
grupa Azjatów liczy sobie 28 studentów. 
Dodajmy, Ŝe grupa chińskich studentów 
„zeszłorocznych” to 19 osób, co oznacza, Ŝe 
na WZIE studiuje obecnie 47 osób z tego 
odległego – kulturowo i geograficznie, kraju. 
Warto równieŜ dodać, Ŝe mamy równieŜ 
swoich – co prawda tylko 2 – studentów w 
Chinach. Podjęli oni naukę w Normal 
University of Shanghai, jednocześnie 
odbywając staŜ w konsulacie RP w 
Szanghaju.  
 
 

Z ksi ęgarskiej półki 
 

Interesuje Cię problematyka związana  
z konkurencyjnością? Jeśli tak, to na 
zimowe – i nie tylko, wieczory polecamy 
dwie nowości wydawnicze autorstwa 
naszych pracowników. Pierwsza z nich to 
ksiąŜka dr Magdaleny Olczyk 
„Konkurencyjność. Teoria i praktyka” (wyd. 
CeDeWu 2008), jak równieŜ monografia pod 
redakcją naukową dr hab. Nelly Daszkiewicz 
prof. PG „Konkurencyjność. Poziom makro, 
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mezo i mikro” (wyd. PWN 2008). Inna cenna 
lektura wydana przez PWN w 2008 roku, to 
najnowsza ksiąŜka prof. Macieja Kota, 
„Polaryzacja ekonomiczna. Teoria i 
zastosowanie”. Lektura dla wszystkich 
chcących zgłębić tajniki najnowszych teorii 
związanych ze zróŜnicowaniem dochodów 
na świecie. Równie gorąco polecamy 
literaturę angielskojęzyczną: SMEs in 
Modern Economics. Selected Issues, pod 
redakcją dr hab. Julity Wasilczuk oraz dr inŜ. 
Krzysztofa Zięba. Miłej lektury!  
 

Nowi doktorzy 
 

W ostatnich miesiącach stopień naukowy 
doktora uzyskali: dr Paweł Bykowski na 
Wydziale Nauk Społecznych UG, promotor: 
dr hab. M. Mendel prof. UG; dr Katarzyna 
Tubielewicz na WZiE PG, promotor: dr hab. 
D.Waldziński, prof. UWM Olsztyn;  
dr Katarzyna Stankiewicz w Instytucie 
Psychologii UG, promotor: dr hab. Jan 
Rostowski prof. UG, dr inŜ. Jacek Zieliński 
na Wydziale Zarządzania UG, promotor: 
prof. dr hab. L.Zawadzka (WZiE PG). Dr 
Przemysław Banasik na WZiE, promotor: dr 
hab.. E. Grzegorzewska-Mishka, prof. PG. 
Serdecznie gratulujemy i czekamy na 
rozprawy habilitacyjne!  
 

Zaproszenie na obron ę 
 

Dnia 7 stycznia 2007, o godz. 15.00 w 
Audytorium II, odbędzie się publiczna 
obrona mgr inŜ. Zofii Łapniewskiej, o tytule 
„Rola technologii opartych na wiedzy w 
rozwoju wybranych organizacji 
pozarządowych w Polsce”. Promotorem 
pracy jest prof. dr hab. Edward Szczerbicki. 
 
 

Dziekan WZiE powołał nowych 
pełnomocników w osobach: 

 
Mgr Edyta Gołąb – ds. promocji rekrutacji; 
dr hab. Bolesław Garbacik prof. nadzw. PG 
– ds. europeistyki; dr Ewa Hope docent – 
ds. Public Relations; dr inŜ. Krzysztof Leja – 
ds. systemu antyplagiatowego; mgr inŜ. Ewa 
Marjańska – ds. praktyk studenckich; dr 
hab. InŜ. Marcin Sikorski prof. nadzw. PG – 
ds. jakości kształcenia; mgr inŜ. Tomasz 
Sitek – ds. obsługi strony domowej 
www.zie.pg.gda.pl; dr Katarzyna 
Stankiewicz – ds. ankietyzacji studentów; 
mgr Marta Szeluga-Romańska – ds. 
wymiany zagranicznej studentów kierunku 

europeistyka; dr inŜ. Andrzej Szuwarzyński 
docent – ds. przygotowania Raportu 
Samooceny Wydziału Zarządzania i 
Ekonomii w związku z akredytacją kierunku 
Zarządzanie. 
Mgr Barbara Stepnowska została powołana 
na stanowisko Dyrektora Programu MBA na 
Wydziale Zarządzania i Ekonomii PG.  
 

Czat z Dziekanami 
 

Tradycyjnie jak w zeszłym roku 
akademickim wszyscy chętni mają 
moŜliwość wzięcia udziału w czacie z 
naszym Dziekanem oraz Prodziekanami. 
Czaty odbywają się, w kaŜdy drugi wtorek 
miesiąca. Na najbliŜszy czat zapraszamy juŜ 
13 stycznia 2009 roku. Tym razem tematem 
wiodącym będzie wymiana zagraniczna 
studentów. Zapraszamy do udziału w 
dyskusji!  
 

Wspólna Wigilia pracowników i 
studentów 

 
Dnia 19 grudnia 2008 z inicjatywy 
Samorządu Studentów, mieliśmy okazję 
spotkać się z naszymi studentami przy 
wigilijnym stole. Wspólne spotkanie 
obfitowało we wspólne Ŝyczenia 
pracowników i studentów. Jak co roku na 
Wigilii nie zabrakło Świętego Mikołaja – w 
towarzystwie Renifera oraz Elfa – 
rozdającego słodkie podarunki. Po Wigilii, 
zarówno pracownicy jak i studenci, mieli 
okazję wziąć udział w aukcji kartek 
świątecznych wykonanych przez 
wychowanków jednego z trójmiejskich 
domów dziecka. Rzecz jasna cały dochód 
zostanie przeznaczony na ich potrzeby. W 
drugiej części aukcji pod młotek poszły 
„karty wstępu” do dziekanatu, Pań 
Prodziekan oraz studenckie notatki z 
ubiegłych lat (mamy szczerą nadzieję,  
Ŝe w pełni kompletne i merytorycznie 
poprawne☺). Dziękujemy wszystkim za 
hojność!  

 
 
 
 
 
 
 
 

Redaktor wydania: Ewa Lechman 
eda@zie.pg.gda.pl  


