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Sukces dr hab. Cezarego Orłowskiego 

Prezydium Polskiej Akademii Nauk (dnia 12 
maja 2009) zaakceptowało Profesora Cezarego 
Orłowskiego na członka nowo powstałego 
Komitetu Problemowego Inżynierii Produkcji 
PAN. Serdecznie gratulujemy!  
 

Joanna Wolszczak-Derlacz w Polskiej 

Akademii Nauk 

Dr Joanna Wolszczak-Derlacz jako laureatka 
nagrody Prezesa Rady Ministrów za 
wyróżniająca się rozprawę doktorską (2006) 
została zaproszona do wygłoszenia wykładu 
"Analiza procesów konwergencji cen w UE 
1990-2005", na posiedzeniu Komitetu Nauk 
Ekonomicznych PAN w dniu 19 maja 2009.  
Mamy nadzieję, że uwagi członków Komitetu 
przyczynią się do intensyfikacji prac nad 
rozprawą habilitacyjną dr Joanny Wolszczak-
Derlacz. 

 

Nagroda za pracę magisterską 

Praca magisterska autorstwa pani Magdaleny 
Friedenberger p.t. "System gwarantowania 
depozytów w Polsce na tle krajów Unii 
Europejskiej", napisana pod kierunkiem dr 
Golawskiej-Witkowskiej z Katedry Finansów, 
została nagrodzona w konkursie 
organizowanym przez Bankowy Fundusz 
Gwarancyjny. Nagroda została wręczona 21 
maja 2009. Gratulacje dla promotora oraz 
dyplomantki! 
 

WZiE "Wydział walczący z plagiatami" 

Po raz drugi WZiE otrzymał statuetkę "Wydział 
walczący z plagiatami", która umożliwia 
wystawianie studentom certyfikatów 
zaświadczających, że ich prace są napisane 
samodzielnie. Certyfikaty będziemy mogli 
przekazać studentom w roku akademickim 

2009/2010. Otrzymane wyróżnienie świadczy 
również o tym, że realizowana przez nas 
procedura sprawdzania prac dyplomowych 
(licencjackich, inżynierskich i magisterskich) 
jest poprawna.  
 

Nasza Studentka Miss Politechniki 

Natalia Manuszewska, studentka IV semestru na 
kierunku zarządzanie, dnia 26 maja br. 
wywalczyła tytuł Miss Politechniki Gdańskiej, 
pokonując 27 konkurentek. Dodatkowo zdobyła 
tytuł  Miss Publiczności oraz Miss Sukni Ślubnej. 
Tym samym otrzymała nagrody: rejs 
motorówką po Bałtyku, kurs żeglarstwa, kurs 
tańca, oraz zabiegi kosmetyczne firmy La Roche 

Posay. Serdecznie gratulujemy! 
 

Seminaria doktorskie 

Od czerwca br. każdy doktorant będzie 
zobowiązany do przedstawienia koncepcji 
przygotowywanej rozprawy, przed wszczęciem 
przewodu doktorskiego. Uczestnictwo w 
seminariach powinno być obowiązkiem 
każdego pracownika naukowego Wydziału 
Zarządzania i Ekonomii PG.  
 

Najbogatszy Polak na WZiE 

Dnia 22 kwietnia 2009, mieliśmy okazję spotkać 
się z Leszkiem Czarneckim. Wizyta była 
związana z realizowanym – pod jego 
patronatem – projektem „Przedsiębiorczość” 
przeznaczonym dla studentów. Dodatkowo, 
gościliśmy również Grażynę Piotrowską-Oliwę 
(Prezesa Zarządu PTK Centertel), Krzysztofa 
Malickiego (Datera, Freeconet), oraz Tomasza 
Sielickiego (Computerland/Signity). Dyskusję 
moderował Konrad Sadurski (szef Działu 
Ekonomicznego Gazety Wyborczej). Podczas 
spotkania studenci mogli uzyskać odpowiedź na 
pytanie: jak zarobić oraz w co zainwestować 



milion zł? Jak zarządzać czasem prywatnym? 
Jak rozpocząć własny biznes?. Zapełnione po 
brzegi audytorium to dowód na to, że spotkanie 
było bardzo udane. Po spotkaniu ze studentami 
odbyła się konferencja prasowa gości. Debata 
była retransmitowana przez TVN CNBC Biznes.  
 

Certyfikaty Microsoft wręczone 

Od ośmiu lat współpracujemy z firmą Microsoft 
w ramach umowy IT Academy Programme. W 
dniu 28 kwietnia br. 52 studentów WZiE 
wyróżniono certyfikatami Microsoftu. W 
uroczystości, poza studentami, uczestniczyli 
przedstawiciele Wydziału, jak również: 
przedstawiciel Stowarzyszenia Project 
Management Polska – dr Maria Żukowska, 
prowadzący spotkanie oraz inicjator 
zdobywania certyfikatów st.wykł. Władysław 
Stachowski oraz  Prezes Międzywydziałowego 
Koła Naukowego Project Management Sławomir 

Ostrowski. Wręczone certyfikaty potwierdzają 
znajomość nowoczesnych programów 
komputerowych w zakresie zarządzania 
projektami. Są one postrzegane jako 
"przepustka" do pracy na całym świecie. 
Certyfikaty wręczono studentom, którzy 
zapoznawali się z programem MS Projekt 2003 i 

2007 oraz Project Server 2003 w ramach 
przedmiotu „Zarządzanie projektami”.  (więcej na 

www.zie.pg.gda.pl w zakładce dla studentów) 
 

Wizyta Otto Nagy z Węgier 

Prof. dr Otto B.Nagy, naukowiec z Katolickiego 
Uniwersytetu w Louvain-la-Neuve (Belgia), 
przebywał w Zakładzie Towaroznawstwa od 16 
kwietnia do 29 maja 2009. Wspólnie z prof. 
M.Szpakowską opracowali publikację do druku 
w Journal of Physical Chemistry dotyczącą 
mechanizmu działania oscylatorów 
membranowych. Prof. O. B.Nagy prowadził 
również zajęcia dydaktyczne z Chemii 
Stosowanej oraz z Towaroznawstwa. 
Współpraca Wydziału z profesorem trwa od 
wielu lat. 
 

Finał YPMP 

W dniach 7-9 maja br., na Politechnice 
Gdańskiej odbył się finał IX Edycji 
Ogólnopolskiego Konkursu Young Project 

Management Program o płatne praktyki na 
stanowisku asystenta Project Managera. 

Konkurs ponownie dał szansę młodym 
studentom i absolwentom uczelni z całej Polski, 
na wykazanie się podczas grupowych oraz 
indywidualnych zmagań oraz zdobycie praktyki 
na stanowisku asystenta Project Menadżera. 
Spośród 100 nadesłanych prac wyłonionych 
zostało 16 finalistów. Praktyki wygrali: 
Krzysztof Brzeziński - BlueMedia, Joanna Boruta 
– Citi Bank Handlowy, Radosław Wierzbicki – 
Citi Bank Handlowy, Anna Sielaff – Gdańska 
Infrastruktura Wodociągowo – Kanalizacyjna, 
Agnieszka Pastwa – Sescom, Barbara Czarnoca – 
Transsystem, Natalia Majcher – Transsystem, 
Łukasz Wojnarowski - Coplan, Anna Hołysz – 
Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna, Paweł 
Chełmecki – Gdańskie Towarzystwo 
Budownictwa Społecznego, Jakub Derda – 
Zarząd Portu Morskiego Gdańsk, Maciej 
Wiertelorz – Carrywater Consulting, Magdalena 
Przeździak – Carrywater Consulting. Konkurs 
zorganizowało Międzywydziałowe Koło 
Naukowe Politechniki Gdańskiej Project 
Management wraz ze Stowarzyszeniem Project 
Management Polska. (więcej informacji o konkursie 

można znaleźć pod adresem: www.ypmp.pl oraz na 
www.zie.pg.gda.pl w zakładce dla studentów) 

 
Dni Wydziału 

Dni Wydziału ZiE 2009 odbyły się w dniach 11-
13 maja br., jak zawsze towarzyszyło im 
mnóstwo radości i zabawy. W programie 
zawarto m.in. ZbIEg z PG vol.1, czyli bieg na 
orientację po wszystkich wydziałach 
Politechniki Gdańskiej, bankiet w AK PG 
Kwadratowa z okazji finału konkursu 
najaktywniejszego studenta ZiE oraz tradycyjny 
już - Rajd do Borodzieja. 
 

MBA – goście z Rouen 

W dniach 9-16 maja 2009 WZiE gościł u siebie 
słuchaczy programu MBA Rouen Normandy z 
Francji. W tych dniach odbyło się na Wydziale 
międzynarodowe seminarium European 

Consultancy Project, którego uczestnikami były 
również firmy z Trójmiasta: Jeppesen by Boeing, 
Young Digital Planet, Eaton Polska, Bałtyk 
Bomilla, Thomson Reuters oraz Biuro Euro 
2012. W ramach przyjazdu goście z Francji 
poznali uwarunkowanie, sposoby działania 
specyfikę biznesu w Trójmieście. Słuchacze 
MBA, podzieleni na zespoły, skierowani zostali 
do firm, które zgłosiły chęć udziału w projekcie. 



Tam diagnozowali powierzone im problemy 
oraz starali się znaleźć ich najlepsze 
rozwiązanie. Owocem kilkudniowej pracy 
zespołów były rekomendacje i wnioski, a tym 
samym często gotowe do wdrożenia 
rozwiązania, przedstawiane poszczególnym 
firmom. Organizatorem wydarzenia był 
program MBA Politechniki Gdańskiej. (więcej na 

www.zie.pg.gda.pl w zakładce dla pracowników) 

 
Nasi w Izmirze..... 

W ramach programu Erasmus Teaching Staff 

Mobility, dr Ewa Lechman wzięła udział w 
Erasmus International Week w Yasar University 
w Izmirze (Turcja), w dniach 11-15 maja br. 
Miała tam okazję wygłosić wykład 
„Technological progress and economic 

development”. Yasar Univeristy gościł ponadto 
wykładowców z Belgii, Holandii, Czech, 
Niemiec. Uniwersytet wydał się być wyjątkowo 
przyjaznym miejscem – wszystkim studentom 
polecamy wyjazd na semestr w ramach 
wymiany Erasmus.  
  

...... oraz w Setubal 

W dniach 11 – 15 maja br. dr Aleksandra 
Kordalska wzięła udział w 2nd International 

Week  organizowanym przez Polytechnic 

Institute of Setubal (Portugalia). W wydarzeniu 
tym uczestniczyli nauczyciele akademiccy z 
szeregu uczelni europejskich w tym m.in. z 
Belgii, Holandii, Hiszpanii, Danii, Austrii i 
Wielkiej Brytanii. W trakcie tego spotkania 
studenci IPS mieli możliwość wysłuchania 
wykładów gości. Odbyła się również dyskusja 
na temat rozwoju wymiany studenckiej w 
ramach programu Erasmus. 
 

Goście z zagranicy (Erasmus) 

Kwiecień i maj były miesiącami ożywienia 
wymiany kadry akademickiej w ramach 
Erasmus Staff Exchange. Nasz wydział 
odwiedzili kolejno: Anders Moller i Jens 
Alskjaersing z VIA University College Horsens 
(Dania), Irene Glendinning i Malcolm Blade z 
Coventry University (Wielka Brytania), Okan 
Cem Cirakoglu z Baskent University Ankara 
(Turcja), Patrick Moore z Stralsund University 
of Applied Sciences (Niemcy). Planowana była 
również wizyta Heli Soderlund z University of 

Applied Sciences z Turku, która niestety z 
powody choroby do nas nie dotarła.  
 

Najaktywniejszy Student – Konkurs 

Dziekana 

Dnia 12 maja br, odbył się finał konkursu o 
„Nagrodę Dziekana Wydziału Zarządzania i 
Ekonomii”, dla najaktywniejszego studenta 
WZiE. Projekt był realizowany we współpracy z 
Wydziałową Radą Studentów WZiE oraz 
ESTIEM CEPRIM Grupa Lokalna Gdańsk. Celem 
Konkursu było wyróżnienie i nagrodzenie 
najbardziej pełnych inwencji i czynnych 
studentów, charakteryzujących się największą 
aktywnością i osiągnięciami, związanymi z 
pracą dla różnorodnych organizacji 
funkcjonujących na oraz przy Politechnice 
Gdańskiej. Koordynatorem projektu był 
Waldemar Dzienisz. Laureatami konkursu 
zostali: Sławomir Ostrowski - I miejsce, 
Małgorzata Duszyca – II miejsce, Wojciech 
Olszewski – III miejsce. Gratulacje!  
 

Seminarium „PR Regionów” 

Dnia 20 maja br, organizowane przez doc. Ewę 
Hope, na WZiE odbyło się Seminarium Public 

Relations regionów – przedsięwzięcie 
realizowane w dużych miastach Polski.  
Gdańskie było siódmym spotkaniem. 
Pomysłodawcą spotkań jest Polskie 
Stowarzyszenie Public Relations, zaś adresatami 
pracownicy samorządów terytorialnych 
zajmujący sie  public relations, marketingiem 
terytorialnym, promocją regionów. Na 
spotkaniu omówiono kwestie dotyczące zasad 
oraz możliwości budowania strategii public 

relations dla miast/regionów w Polsce i na 
świecie, rolę firm w  działaniach sprzyjających 
budowie wizerunku regionu, oraz projekty o 
charakterze regionalnym, gdy to włodarze miast 
i specjaliści PR prezentowali swoje pomysły na 
wyróżnienie się w regionie, Polsce, Europie. 
Patronat nad wydarzeniem objął  Marszałek 
Województwa Pomorskiego, jak również 
prezydenci miast Gdańska, Gdyni i Sopotu. 
 

VII Konferencja Katedr Ekonomii 

Już po raz siódmy, tym razem w Gdańsku, 
odbyła się Konferencja Katedr Ekonomii na 
wyższych uczelniach technicznych, z cyklu 
„Nauczanie Ekonomii na Politechnikach”. W 



dniach 21-23 maja br, pracownicy naukowi z 
głównych ośrodków politechnicznych w Polsce 
spotkali się na konferencji naukowej, połączonej 
z seminarium doktorskim. Była to również 
dobra okazja do wymiany doświadczeń z 
zakresu problematyki związanej z nauczaniem 
ekonomii na uczelniach technicznych. W drugim 
dniu konferencji (22 maja) mieliśmy okazje 
wysłuchać wykładów gości specjalnych 
konferencji: prof. Krystyny Gawlikowskiej-
Hueckel (członka Rady Dyrektorów 
Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju) 
oraz prof. Dariusza Filara (członka Rady Polityki 
Pieniężnej NBP).   
 

Rejs z absolwentami 

23 maja br. na promie płynącym do Karlskrony 

odbyło się spotkanie absolwentów WZiE, którzy 

ukończyli studia w 1999 roku. Organizatorem i 

animatorem spotkania po 10 latach był Radosław 

Tartas. Nie dość, że przygotował bardzo atrakcyjną 

część rozrywkową, to przeprowadził wcześniej 

ankietę na temat losów swoich koleżanek i 

kolegów z roku, której wyniki przedstawił w czasie 

rejsu. Okazało się, że nasi absolwenci świetnie 

radzą sobie w życiu zawodowym, zajmując 

wysokie stanowiska menedżerskie lub prowadząc 

własne firmy. Dobrze wspominają wydział i studia 

na PG. W rejsie uczestniczyło 38 osób (w tym 

dziekan prof. Piotr Dominiak). Świetny pomysł, 

bardzo udana impreza, oby inne roczniki poszły 

tym śladem! 

 
Wykład Jerzego Osiatyńskiego 

Profesor Jerzy Osiatyński, minister finansów w 
rządzie  Tadeusza Mazowieckiego oraz Hanny 
Suchockiej, 27 maja br, wygłosił gościnny 
wykład na WZiE, nt: Czy jest w Polsce miejsce 
dla strategii ekspansji fiskalnej?. Była to dobra 
okazja, aby poznać tajniki funkcjonowania 
budżetu państwa „od kuchni”, oraz problemy 
finansów publicznych.  
 

Finał Konkursu „Karole” 

Dnia 3 czerwca br, odbyła się Gala Finałowa XVI 
już edycji konkursu Karole. W auli Politechniki 

Gdańskiej spotkali się nominowani autorzy 
prac, recenzenci projektów oraz zaproszeni 
goście. Pojawili się przedstawiciele władz 
Uczelni, sponsorów oraz patronów wydarzenia. 
Już po raz 15-ty gościem uroczystości był 
senator RP profesor Edmund Wittbrotd. Po 
części oficjalnej odbył się uroczysty bankiet. 
Laureaci tegorocznej edycji konkursu KAROLE 
2009 to: Aneta Łosko, Monika Kulon "Plan 
marketingowy dla OLPI i GPI w Oliwie"; Elwira 
Jaks "Plan marketingowy dla firmy SLOM"; 
Monika Konkol, Karolina Jastrzębska, Maja 
Lesiak "Projekt wprowadzenia nowego 
produktu w przedsiębiorstwie Cisowianka"; 
Joanna Ferek, Barbara Marocka, Anna Miler 
"Plan nawiązania współpracy KHAuto z firmą 
Toyota"; Joanna Nikodemska, Katarzyna 
Tomaszewicz "Raport z badań rynkowych i 
marketingowych czy zestaw kuleczek "Alien-
świecący brzuszek" znajdzie nabywców wśród 
studentów Politechniki Gdańskiej"; Agata 
Napieraj, Sabina Stasiak "Raport z testu 
koncepcji nowego produktu szukacz - badanie 
ankietowe"; Agnieszka Ślifierz - "projekt 
innowacyjny kabiny sanitarnej wykonanej z 
aluminium przeznaczonej na domki 
letniskowe". (więcej na www.zie.pg.gda.pl w 
zakładce dla studentów) 

 

Wakacyjny konkurs 

Z WZiE wszędzie! Wakacje z koszulką - 

konkurs dla studentow, pracowników, 

absolwentów. Planując wyjazd wakacyjny, 
zabierzcie koszulki wydziałowe. Sfotografujcie 
się w nich: w miejscu niezwykłym; w odległym 
zakątku kuli ziemskiej; w ciekawym, zabawnym 
towarzystwie. Zdjęcia prosimy przysyłać na 
adres: Ewa.Hope@zie.pg.gda.pl  
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