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       B i u l e t y n 
 

W y d z i a ł u  Z a r z ą d z a n i a  i  E k o n o m i i  P G  
 

29 września 2010 

 

Inauguracja WZiE – zaproszenie! 

 
W dniu 2 października 2010 odbędzie się inauguracja Roku 

Akademickiego 2010/2011  

na Wydziale Zarządzania i Ekonomii PG.  

Wykład inauguracyjny wygłosi prof. dr hab. Dariusz Rosati 

ze Szkoły Głównej Handlowej, były poseł na Sejm RP, były 

Minister Spraw Zagranicznych.  

Tematem wykładu będzie:  

„Kryzys w gospodarce a przyszłość integracji europejskiej”. 
Wszystkich pracowników serdecznie zapraszamy! 

 

Dr hab inż. Marek Wirkus członkiem Sekcji Komitetu 

Polskiej Akademii Nauk 

Nasz pracownik, dr hab. inż. Marek Wirkus, został powołany na 

Członka Sekcji Zarządzania Projektem Komitetu Inżynierii 

Produkcji Polskiej Akademii Nauk, w kadencji 2007-2010. 

Serdecznie gratulujemy! 

 

Prof. dr hab. Piotr Dominiak w Państwowej Komisji 

Akredytacyjnej 

W marcu 2010 roku, prof. dr hab. Piotr Dominiak, został 

powołany przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, na 

członka Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Prof. dr hab. 

P.Dominiak jest członkiem Zespołu Kierunków Ekonomicznych.  

 

Dr inż. Aleksandra Parteka – Fundacja Nauki Polskiej 

Dr inż. Aleksandra Parteka otrzymała Stypendium Fundacji 

Nauki Polskiej z programu Start na rok 2010. Stypendium to 

otrzymało 159 osób (na 995 złożonych wniosków), z czego 5 

osób z Politechniki Gdańskiej (głównie z  Wydziału ETI) oraz 4 

osoby w dziedzinie 'ekonomia' (osoby z Uniwersytetu 

Warszawskiego, Szkoły Głównej Handlowej, Uniwersytetu 

Ekonomicznego w Poznaniu oraz Politechniki Gdańskiej. 

Wręczenie stypendiów odbyło się dnia 24 kwietnia na Zamku 

Królewskim w Warszawie. 

 

Dr inż. Rafał Leszczyna w ENISA 

Przez najbliższy rok, od 1 października 2010, do 30 września 

2011, dr inż. Rafał Leszczyna z WZiE będzie re prezentował 

Politechnikę Gdańską w Europejskiej Agencji ds.Bezpieczeństwa 

Sieci i Informacji (ang. European Network and Information 

Security Agency - ENISA), z siedzibą w Heraklionie, na Krecie. 

Do jego głównych zadań będzie należało: działanie w Agencji w 

obszarach zarządzania ryzykiem, polityk bezpieczeństwa, 

narzędzi i architektur bezpieczeństwa, budowanie świadomości 

obywateli Unii Europejskiej (ang. awareness raising), oraz 

współpraca z przemysłem, instytucjami międzynarodowymi i 

państwami członkowskimi UE. Dla naszego pracownika jest to 

ogromne wyróżnienie, a zarazem szansa. W ciągu tego roku 

będzie miał możliwość uczestniczyć w działaniach związanych z  

 

 

 

budowaniem bezpieczeństwa sieci i informacji w całej Unii 

Europejskiej oraz współpracować i dzielić się wiedzą z 

międzynarodowymi ekspertami. 

 

Dariusz Dąbrowski – doktorem habilitowanym! 

Zatrudniony w Katedrze Marketingu, Dariusz Dąbrowski, uzyskał 

stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk 

ekonomicznych w dyscyplinie „zarządzanie‖. Kolokwium 

habilitacyjne odbyło się dnia 8 lipca 2010, na Wydziale 

Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Tematem rozprawy 

habilitacyjnej były „Informacje rynkowe w rozwoju nowych 

produktów. Recenzentami w przewodzie habilitacyjnym byli: 

prof. dr hab. J.Lichtarski, prof. dr hab. B.Sojkin, prof. dr hab. 

M.Szreder oraz prof. dr hab. J.Wiktor. Rozprawa ukazała się 

nakładem Wydawnictwa Politechniki Gdańskiej. Serdecznie 

gratulujemy! 

 

Grant prof. dr hab. inż. Edwarda Szczerbickiego oraz dr hab. 

inż. Cezarego Orłowskiego 

Zespół dr hab. inż. Cezarego Orłowskiego prof. PG wraz z 

zespołem prof. dr hab. inż. Edwarda Szczerbickiego z University 

of Newcastle, otrzymali grant w ramach VII Programu 

Ramowego z funduszy IRSES (Marie Curie Actions—

International Research Staff Exchange Scheme). Grant będzie 

realizowany przez okres 2 lat, zaś jego tytuł to ―SASD—Smart 

multipurpose knowledge administration environment for 

intelligent decision support systems development‖. Wartośc 

grantu to 80 tys. Euro. To duży sukces na skalę międzynarodową. 

Życzymy pomyślnej realizacji projektu. 

 

Nowe granty dr inż. A.Parteki i dr J.Wolszczak-Derlacz 

Dr  inż. Aleksandra Parteka oraz dr Joanna Wolszczak – Derlacz, 

otrzymały 2 nowe granty badawcze. Pierwszy z nich to grant 

Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, przyznany na 12 

miesięcy, pt.: „Efektywność działalności badawczej publicznych 

szkół wyższych w Polsce‖. Drugi to grant przyznany przez 

Narodowy Bank Polski. Termin jego realizacji to czerwiec – 

grudzień 2010, zaś tytuł: "Rozmiar rynku, konkurencyjność i 

granica technologiczna - analiza wpływu czynników handlowych 

na zmiany produktywności polskich sektorów przemysłu 

przetwórczego‖. Serdeczne gratulacje! 

 

Lider wart milion – grant dra inż. Adama Lamęckiego 
Dr inż. Adam Lamęcki zatrudniony w Zakładzie Zarządzania 

Technologiami Informatycznymi WZiE otrzymał wart milion 

złotych grant w ramach programu "LIDER" prowadzonego przez 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Jest to jeden z dwóch 

trzyletnich grantów, jakie trafiły w tym roku z NCBiR do 

naukowców z Politechniki Gdańskiej. Projekt o nazwie "Szybkie 

projektowanie złożonych filtrów i multiplekserów o zwartej 

konstrukcji dla nowych systemów komunikacji bezprzewodowej 

z wykorzystaniem trójwymiarowych symulatorów 
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elektromagnetycznych" dr inż. Adam Lamęcki będzie realizował 

na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki PG. 

Celem programu "LIDER" jest wspieranie rozwoju kadry 

naukowej poprzez poszerzanie kompetencji młodych naukowców 

w samodzielnym planowaniu, organizowaniu oraz kierowaniu 

zespołem badawczym. W ocenie projektów NCBiR brane są pod 

uwagę m.in. dorobek naukowy wnioskodawcy, wartość 

merytoryczna i innowacyjność projektu, koncepcja zarządzania 

nim oraz możliwość komercjalizacji wyników. Sukces dra inż. 

Adama Lamęckiego jest tym bardziej duży, że na 202 złożone do 

NCBiR w całej Polsce wnioski jedynie 23 projekty zostały 

wybrane do sfinansowania. 

 

W 2010 roku nagrody Rektora PG, otrzymali:  
1) Indywidualne za działalność dydaktyczną (II stopnia): dr 

J.Kujawska, dr B.Krawczyk-Bryłka, dr M.Popowska, dr 

E.Gołąb, prof. dr hab. inż. M.Szpakowska, dr inż. K.Leja, dr 

inż. A.Szuwarzyński, dr inż. M.Zięba.  

2) Zespołowe za działalność dydaktyczną (II stopnia): dr 

A.Kordalska, dr E.Lechman, dr M.Olczyk  

3) Za całokształt dorobku – prof. dr hab. A.Tubielewicz, oraz 

prof. dr hab. M.Daszkowska prof. zw.PG 

4) Indywidualne naukowe: dr hab. K.Gomóka, prof. nadzw. PG 

(II stopień), prof. dr hab. inż. E.Szczerbicki (II stopień), dr 

E.Lechman (III stopień) oraz prof. dr hab. inż. 

M.Szpakowska (III stopień) 

5) Zespołowe naukowe: Zespół I – dr hab. E.Grzegorzewska-

Mischka oraz dr W.Wyrzykowski (II stopień); Zespół II – dr 

G.Golawska-Witkowska oraz dr hab. A.Rzeczycka prof. 

nadzw. PG (II stopień); Zespół III – prof. dr hab. inż. 

L.Zawadzka, dr inż. J.Łopatowska, dr inż. A.Lis, dr inż. 

A.Maciaszczyk, dr inż. G.Zieliński (III stopień) 

Wszystkim nagrodzonym składamy serdeczne gratulacje! 

 

Nagroda dla doktorantów dr hab. inż. Cezarego 

Orłowskiego prof. PG 

Jarosław Pastuszak oraz Maciej Stolarek — absolwenci Wydziału 

Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki, i jednocześnie 

doktoranci dr hab. inż. Cezarego Orłowskiego, prof. PG — zostali 

laureatami dorocznej nagrody Dyrektora Obszaru Informatyki 

grupy GE Capital. Nagroda przyznawana jest za prace naukowe 

wnoszące wartość do działalności organizacji wsparcia 

informatycznego banku oraz służące rozwojowi naukowemu 

pracowników. W tym konkretnym przypadku autorzy zostali 

nagrodzeni za publikację „Practice Implementation of 

Operational Level Agreement‖, którą przygotowali wraz z drem 

hab. inż. Cezarym Orłowskim, prof. PG. Tekst ukazał się jako 

rozdział w monografii „Information Systems Architecture and 

Technology: Advances in Web-Age Information Systems‖. Zakład 

Zarządzania Technologiami Informatycznymi od początku 

swojego istnienia wspiera utylitarny charakter badań naukowych. 

Przykładem są przedsięwzięcia realizowane przez pracowników i 

studentów profilu Zarządzanie Technologiami Informatycznymi 

w Przedsiębiorstwie firmowane przez ZZTI w ramach 

przygotowywania prac dyplomowych. Głównymi partnerami 

biznesowymi w tym obszarze są: organizacja wsparcia 

informatycznego GE Money Bank (od niedawna pod szyldem 

Banku BPH) oraz IBM. 

 

Sukces sportowy naszej absolwentki 

Dnia 29 kwietnia 2010, Aleksandra Theis (absolwentka kierunku 

„Zarządzanie‖) poprowadziła do sensacyjnego zwycięstwa 

drużynę TPS Rumia w piątym decydującym meczu finału play-

off I ligi siatkówki kobiet przeciw zespołowi Trefla Sopot. Ola 

była jedną z najlepszych siatkarek na boisku. Dzięki temu 

zwycięstwu TPS Rumia zagra w nowym sezonie w ekstraklasie 

kobiet. Gratulujemy Oli sukcesu, tym cenniejszego, że jest ona 

świetną studentką (średnia ocen to 4,5). 

 

Dyplomantka WZiE nagrodzona! 

Mgr inż. Małgorzata Zakrent, dyplomantka dr inż. Alicji Sekuły, 

otrzymała  wyróżnienie w konkursie organizowanym przez 

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego na najlepszą pracę 

magisterską z zakresu funduszy strukturalnych dla rozwoju 

polskich regionów. Praca dotyczyła barier i propozycji zmian w 

zakresie pozyskiwania funduszy Unii Europejskiej przez sektor 

MSP. Wnioski sformułowano na podstawie badań 

przeprowadzonych wśród przedstawicieli sektora MSP 

pochodzących z Województwa Pomorskiego. Gratulacje dla obu 

Pań! 

Rekrutacja na studia podyplomowe! 

Od listopada 2010 na naszym Wydziale zostanie uruchomiona 

pilotażowa edycja studiów podyplomowych dla pracowników 

naukowych i administracyjnych uczelni (nie tylko PG) pod 

tytułem: Zarządzanie projektem badawczym i komercjalizacja 

wyników badań. Studia będą obejmowały zarówno wykłady i 

ćwiczenia, jak i wizyty studyjne oraz spotkania z praktykami 

realizującymi projekty badawcze w ramach Programów 

Ramowych. Absolwenci studiów, oprócz tradycyjnego 

świadectwa, będą także mogli także uzyskać certyfikat Project 

Management Polska (klasa D) i certyfikat ukończenia studiów 

podpisany przez Rektorów 7 uczelni publicznych, będących 

partnerami w tym projekcie. Kadra wykładająca będzie 

rekrutowana spośród specjalistów z całej Polski, 

rekomendowanych przez Radę Programową powołaną w ramach 

projektu. Projekt jest współfinansowany przez UE, a 

nadzorowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 

Koodrynatorem z ramienia PG jest dr hab. J. Wasilczuk, prof. PG. 

Uczestnictwo w studiach jest bezpłatne, a każdy uczestnik może 

przystąpić do egzaminu na certyfikat Stowarzyszenia Project 

Management Polska. Program studiów oraz inne istotne 

informacje wraz z dokumentami rekrutacyjnymi znajdują się na 

stronie: www.zpb.edp.org.pl. 

 

Projekt EURO 2012 

W czerwcu 2010 zakończono Projekt badawczy EURO 2012 

szanse i zagrożenia dla Pomorza (współfinansowany ze środków 

UE). Dnia 16 czerwca 2010 odbyła się konferencja 

podsumowującą ten Projekt. Jego efektem są trzy monografie 

naukowe, gra decyzyjna dla przedsiębiorców oraz e-book z 

radami jak się przygotować do tego wydarzenia. Koordynatorem 

projektu jest dr hab. J. Wasilczuk prof. PG. 

 

Dzień Otwarty na PG i WZiE 

17 marca 2010 Dzień Otwarty na PG w tym na WZiE. Wydział 

miał przygotowane stoiska w budynku WZiE oraz w GG. 

Wystawiały się również Koła Naukowe oraz organizacje 

studenckie działające na Wydziale: Naukowe Koło Jakości, 

Międzywydziałowe Koło Naukowe Project Management, Kino 

Europa, Polish – Chinese Economic Forum. W zorganizowanie 

Dnia Otwartego aktywnie włączyli się studenci z Naukowego 

Koła Marketingu "KREATYWNI PG" oraz Wydziałowej Rady 

Studentów a także pracownicy naukowo dydaktyczni i 

administracyjni. W połączeniu z Dniem Otwartym zorganizowano 

akcję "Jazda próbna – zostań studentem na próbę". Na zajęcia 

prowadzone na Wydziale zapisało się ponad 50 kandydatów. 

Równocześnie, w dniach 17-19 marca, nasz Wydział był obecny 

na Targach Akademia, największych targach edukacyjnych w 

regionie. 
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„Dziewczyny na Politechniki” 

Dnia 22 kwietnia 2010 miał miejsce kolejny dzień otwarty, tym 

razem tylko dla dziewczyn pod hasłem "Dziewczyny na 

Politechniki". W spotkaniu z zaproszonym gościem, Panią 

Małgorzatą Tobiszewską, członkinią i byłym Prezesem 

Międzynarodowego Forum Kobiet, menedżerem w wielu firmach, 

Kobietą z dużym doświadczeniem w zarządzaniu, wzięło udział 

150 kandydatek. Jest to duży sukces naszego Wydziału w tym 

zakresie. Nasz Wydział był niekwestionowanym liderem na PG. 

Limit miejsc na spotkanie został wypełniony w 100%. Docenić 

należy wkład studentów Naukowego Koła Marketingu oraz WRS 

w przygotowania i przebieg Dnia "Dziewczyny na Politechniki". 

Nasze studentki wspierały swoimi działaniami również Dział 

Promocji PG. 

 

WZiE walczy z plagiatami 

Wydział Zarządzania i Ekonomii otrzymał tytuł „Wydziału 

walczącego z plagiatami‖, a uroczystość wręczenia certyfikatu 

odbyła się 24 kwietnia w Warszawie. Wydział nasz po raz trzeci z 

rzędu został wyróżniony przez firmę Plagiat.pl za szczególnie 

przejrzyste procedury oceniania prac studenckich powstających 

na wydziale i rygorystyczne stosowanie procedur w stosunku do 

wszystkich prac. Audyt, jakiemu wydział się poddał w pełni 

potwierdził rzetelność naszej weryfikacji i w związku z tą bardzo 

pozytywną oceną tytuł „wydziału walczącego z plagiatami‖ 

będzie nam towarzyszył przez kolejny rok akademicki – 

2010/2011. System antyplagiatowy funkcjonuje na wydziale od 

2005 roku. 

 

Konkurs KAROLE 2010 

Najlepsi studenci Wydziału Zarządzania i Ekonomii już po raz 18 

zostali nagrodzeni w Konkursie KAROLE. Uroczysta Gala 

Finałowa odbyła się 8 maja 2010r. w Dworze Artusa, a całej Gali 

towarzyszyły występy Chóru Politechniki Gdańskiej. Zwycięzcy, 

oprócz statuetek, otrzymali nagrody ufundowane przez partnerów 

Konkursu. Już od kilku lat KAROLE współorganizują 

członkowie Międzywydziałowego Koła Naukowego Politechniki 

Gdańskiej Project Management, którego opiekunem jest mgr inż. 

Władysław Stachowski. Koordynatorem kolejnej edycji Konkursu 

został Wojciech Klapczyński, student 3 roku Europeistyki 

naszego wydziału. Relacja z Gali Finałowej do pobrania ze strony 

Konkursu: www.karole.zie.pg.gda.pl 

 

IV Międzynarodowa Konferencja ENTIME 2010 na WZiE 

W dniach 17 oraz 18 czerwca 2010 na Wydziale Zarządzania i 

Ekonomii odbyła się IV Międzynarodowa Konferencja 

Przedsiębiorczości ENTIME 2010. Tytuł konferencji to 

„Przedsiębiorczość w nowoczesnej gospodarce – wyzwania i 

ryzyko‖. Oficjalnym partnerem merytorycznym Konferencji 

ENTIME 2010 byli: ROUEN Bussines School (Francja) oraz 

European Council for Small Business and Entrepreneurship. 

Współorganizatorem Konferencji była Spółka ICAN Institute, 

wydawca polskiej edycji Harvard Business Review Polska. W 

konferencji uczestniczyło łącznie ponad 40 osób. Większość z 

nich pochodziła z zagranicznych ośrodków akademickich, w tym 

między innymi z Niemiec, Estonii, Francji, Republiki 

Południowej Afryki, Czech, Korei Południowej. Tematy 

poruszane podczas konferencji były przede wszystkim związane z 

szeroko rozumianą przedsiębiorczością. Konferencja mogła 

zostać zorganizowana dzięki wspólnym wysiłkom: dr Ewy 

Lechman, dr Anieli Mikulskiej, oraz dr Anety Sobiechowskiej-

Ziegert. Strona domowa konferencji powstała dzięki pracy mgr 

inż. Karola Flisikowskiego. 

 

 

Wybory PreZIEsa 2010 
Jako że każda firma ma swoich dyrektorów czy prezesów, tak 

również Nasz Wydział jako firma już teraz takowych posiada. 

Wyboru wspólnymi siłami dokonali studenci i 19 maja 2010 roku 

miał miejsce finał konkursu „PreZiEs z WZiE‖. Celem było 

wyłonienie i wyróżnienie najlepszych pracowników WZiE w 

wybranych kategoriach. Zwycięzcami w poszczególnych 

kategoriach zostali: 

PreZiEs Roku: dr Edyta A. Gołąb-Andrzejak 

PreZiEs Wykład Master: prof. dr hab. Piotr Dominiak 

PreZiEs Ćwiczeń Master: mgr Paweł Ziemiański 

PreZiEs Admin Master: Maria Chmielewska. 

Serdecznie gratulujemy wybranym!  

 

Losy naszych absolwentów 

Zespół badawczy składający się z pracowników Katedry Nauk 

Społecznych i Filozoficznych w składzie: dr Paweł Bykowski - 

kierownik projektu, mgr Marta Szeluga-Romańska, mgr Michał 

Tomczak, mgr Paweł Ziemiański (prof. B. Garbacik - opieka 

merytoryczna) wraz z Działem Karier i Spraw Studenckich, 

Sekcją Karier Studenckich Politechniki Gdańskiej przeprowadził, 

pod auspicjami prorektora ds. kształcenia i rozwoju prof. dr hab. 

inż. Waldemara Kamrata, badania pilotażowe dotyczące losów 

zawodowych Absolwentów Politechniki Gdańskiej za lata 2007 - 

2008. Celem projektu było poznanie zawodowych oraz 

osobistych losów, planów, ocen czy aspiracji Absolwentów 

Politechniki Gdańskiej. Właśnie ukazał się Raport z tych badań. 

Będzie dostępny w czytelni Filii BG. 

 

Seminarium wyjazdowe Katedry Nauk Ekonomicznych 

W dniach 17-18 września 2010 – we Władysławowie, odbyło się 

wyjazdowe seminarium naukowe pracowników Katedry Nauk 

Ekonomicznych (w starym składzie). Podczas seminarium 

mogliśmy wysłuchać 10 wykładów prezentujących wyniki prac 

naukowych pracowników Katedry. Wieczorem – 17 września, 

odbyło się tradycyjnie „spotkanie integracyjne‖ pracowników 

KNE. Była to dobra okazja to przedyskutowania kwestii ważnych 

dla życia WZiE, ale również tych ważnych „życiowo‖. Jak 

zwykle – owoce tego wieczoru będą widoczne przez długi 

czas….:). Serdeczne podziękowania należą się dr Edycie 

Drajskiej – organizatorce wyjazdu. 

 

ERASMUS – Setubal 

W dniach 23-28 marca 2010 dr Aleksandra Kordalska i dr 

Magdalena Olczyk przebywały w ramach programu LLP Erasmus 

w Instituto Politechnico de Setubal w Portugalii. Celem wyjazdu 

było przeprowadzenie zajęć dydaktycznych wśród portugalskich 

studentów. Nasze koleżanki przeprowadziły wykład "Learning by 

playing". 

 

Erasmus – Stralsund 

We wrześniu 2010, troje naszych pracowników gościło w 

Fachhochschule Stralsund w ramach programu LLP-ERASMUS 

PROGRAMME, TEACHING STAFF MOBILITY. Na 

zaproszenie prof. Schlomo Schafira swoje wykłady wygłosiły dr 

inż. Małgorzata Zięba i dr Małgorzata Rozkwitalska. Dr inż. 

Krzysztof Zięba prowadził zajęcia w ramach współpracy z prof. 

Patrickiem Moore’m. Kursy prowadzone przez naszych 

pracowników cieszyły się dużym powodzeniem wśród studentów 

FH Stralsund, czego wyrazem było zaproszenie naszych 

adiunktów do złożenia ponownej wizyty w semestrze letnim.  
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Wyjazd na Islandię 

W dniach 12/09-17/09/2010 czterech pracowników naszego 

Wydziału uczestniczyło w szkoleniach oferowanych przez 

University of Reykjavik (Islandia) w ramach środków z Funduszu 

Stypendialno-Strukturalnego. Dr Magdalena Popowska i dr Błażej 

Prusak brali udział w intensywnym kursie języka angielskiego dla 

nauczycieli akademickich, prowadzących lub zamierzających 

prowadzić wykłady w języku angielskim. Natomiast dr Marzena 

Starnawska i dr Magdalena Olczyk uczestniczyli w kursie 

„Metodyka pisania publikacji naukowych‖. 

 

Kolejne granty dla programu MBA! 

Program MBA na WZIE otrzymał po raz kolejny dofinansowanie 

na realizację 2 nowych projektów. Wsparcie finansowe 

otrzymano (analogicznie jak w roku ubiegłym) w ramach 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Dzięki temu wsparciu 

uruchomiona zostanie III edycja studiów „MBA – Zarządzanie 

Strategiczne Programami i Projektami‖ oraz zupełnie nowa 

specjalność „Studia MBA – Przywódca Strategiczny‖. W sumie, 

w poczet słuchaczy MBA, przyjętych zostanie kolejnych 40 osób. 

Podziękowania za starania włożone w pozyskanie dofinansowania 

ze środków UE należą się dyrektorowi Programu MBA na WZIE 

– mgr Barbarze Stepnowskiej. Dnia 27 września 2010 na WZIE 

odbyła się obrona dyplomów słuchaczy Studiów MBA I edycji. 

W komisji egzaminacyjnej zasiadali m.in. prof. John Raine – 

członek brytyjskiej komisji akredytacyjnej MBA oraz Alan 

Harpham - chairman of APM Group/UK. Podczas uroczystej 

inauguracji roku akademickiego 2010/2011 zostaną wręczone 

dyplomy ukończenia Studiów MBA pierwszej grupie 

absolwentów. Serdecznie gratulujemy! W czerwcu oraz we 

wrześniu 2010 b.r. w ramach studiów MBA odbyły się dwie 

kolejne Sesje Wymiany Doświadczeń. Te swoiste „spotkania 

teorii z praktyką‖ stały się już znakiem rozpoznawczym 

Programu MBA na WZIE.  W czerwcu gościliśmy ekspertów i 

praktyków z dziedziny zarządzania projektami, którzy goszcząc w 

Gdańsku przekazali najlepsze światowe wzorce biznesowe:  Rod 

Sowden, Programme Manager przy Olimpiadzie w Londynie 

2012, autor MSPT (ASPIRE EUROPE), Bharat Monteiro, 

prowadzący warsztaty Lean Management (KODAK USA) oraz 

Maciej Cydzik, Head of Project Management Services Central-

East Europe (Nokia Siemens Networks). We wrześniu 2010 

gościem Best Practice Session realizowanego w ramach 

specjalności MBA – Zarządzanie w Sporcie był wybitny 

specjalista w dziedzinie zarządzania sportem – prof. Stefan 

Szymański z Cass Business School, City University London. 

 

Nowe publikacje naszych pracowników 

Dr inż. Tomasz Korol w roku 2010 opublikował monografię 

"Systemy ostrzegania przedsiębiorstw przed ryzykiem upadłości". 

Książka ukazała się nakładem Wydawnictwa Wolters Kluwer 

Business. Książka ta jest jednocześnie rozprawą habilitacyjną dra 

inż. Tomasza Korola. Również w 2010 roku, ukazała się książka 

dr hab. Hanny Adamkiewicz-Drwiłło, pt.: "Konkurencyjność 

przedsiębiorstw w świetle uwarunkowań współczesnej 

gospodarki‖. Książka została wydana w Toruniu przez  

Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom 

Organizatora". Pod koniec 2009 roku ukazała się monografia 

naukowa pod redakcją prof. dr hab. inż. Ludmiły Zawadzkiej, pt.: 

―The modern modelling conceptions of Business systems‖. Z 

naszego wydziału współautorami są: dr inż. Jolanta Łopatowska, 

dr inż. Artur Maciaszczyk, dr inż. Anna Szerenos, prof. dr hab. 

inż. Ludmiła Zawadzka oraz dr inż. Grzegorz Zieliński. 

Efektem projektu Euro 2012 są 3 kolejne publikacje: 

„Partnerstwo prywatno-publiczne w kontekście EURO 

2012‖, pod redakcją dr hab. E.Grzegorzewskiej-

Mischka,prof. PG, „EURO 2012, czy mała firma na Pomorzu 

może zyskać?‖ – pod redakcją dr hab. J.Wasilczuk prof. PG, 

oraz dr hab.N.Daszkiewicz prof. PG, oraz „EURO 2012, 

szanse i zagrożenia dla Pomorza analiza przypadku EURO 2004 

w Portugalii‖, pod redakcją dr K.Zawadzkiego.  

 
 

 

Rada Wydziału, 30 czerwca 2010: 

1) Powołano komisję ds. przewodu doktorskiego mgr inż. Ewy 

Leseure; skład komisji - prof. Zawadzka, prof. Sikorski, 

2) Powołano komisję ds. przewodu doktorskiego mgr Przemysława 

Ziętarskiego; skład komisji - prof. Zawadzka, prof. Wirkus, 

3) Powołano komisję ds. przewodu doktorskiego mdr inż. Tomasza 

Sitka; skład komisji - prof. Sikorski, prof. Wirkus, 

4) Powołano komisję ds. przewodu doktorskiego mgr Małgorzaty 

Wasiuk; skład komisji - prof. Grudowski, prof. Wasilczuk, 

5) Wyznaczono egzaminy doktorskie w przewodzie doktorskim mgr 

inż.Piotra Figury; egzaminy - ekonomia, podstawy prawa, jęz. 

angielski, 

6) Zatwierdzono wniosek o zatrudnienie dr Mylesa Gartlanda na 1 rok, 

na stanowisko visiting profesor, 

7) Zatwierdzono wniosek o zatrudnienie prof. Tubielewicza na 1 rok 

na umowę o pracę, 

8) Zatwierdzono wniosek o przyznanie ustawowego stypendium 

habilitacyjnego na 6 miesięcy dla dr inż. Tomasza Korola oraz dr 

Błażeja Prusaka, 

9) Zatwierdzono wniosek o przedłużenie stypendium doktorskiego na 

6 miesięcy dla mgr inż. Piotra Figury, 

10) Zatwierdzono wniosek o przyznanie zgody na prowadzenie prac 

dyplomowych dla dr inż. M. Szymańskiego, 

11) Przyjęto warunki zaliczenia semestrów na studiach doktoranckich, 

12) Powołano komisję ds. oceny postępów naukowych doktorantów 

(skład komisji: prof. F.Bławat, prof. Adamkiewicz, prof. Sikorski), 

13) Zatwierdzono wniosek o uruchomienie studiów podyplomowych 

Lean Six Sigma Black Belt (kierownik studiów: dr inż. 

Z.Celmerowski), 

14) Zatwierdzono wniosek o uruchomienie studiów podyplomowych 

Zarządzanie w Organizacji Pozarządowej (kierownik studiów: dr 

Ewa Lechman), 

15) Na naszym wydziale zostaną uruchomione studia podyplomowe 

Zarządzanie Projektem badawczym i komercjalizacji wyników 

badan. Studia są przeznaczone dla pracowników naukowych 

(również naszego Wydziału).  

 

Rada Wydziału, 8 lipca 2010: 

1) Zatwierdzono wniosek o otwarcie przewodu doktorskiego dla mgr 

Ewy Leseure-Zajkowskiej na WZiE, oraz powołano promotora 

rozprawy w osobie dr hab. P.Grudowskiego, 

2) Zatwierdzono wniosek o otwarcie przewodu doktorskiego dla mgr 

P.Zaleskiego oraz powołano promotora o osobie prof. W.Kamrata, 

3) Zatwierdzono wniosek o otwarcie przewodu doktorskiego dla mgr 

M.Wasiuk oraz powołano promotora w osobie prof.. J.Jabłeckiej - 

Prysłopskiej, 

4) Zatwierdzono wniosek o otwarcie przewodu doktorskiego dla mgr 

inż. T.Sitka, oraz powołano promotora w osobie dr hab. 

C.Orłowskiego, 

5) Zatwierdzono wniosek o wyjazd za granicę w celach naukowych dla 

dr inż. R.Leszczyny (termin 1.10.2010 - 30.09.2011), 

6) Zatwierdzono wniosek o urlop naukowy dla dr A.Mikulskiej na 

okres 1.10.2010 - 31.03.2011, 

7) Zatwierdzono wniosek dr Anny Szymczak o zmianę warunków 

zatrudnienia z aktu mianowania na umowę o pracę. 

 

 

Redaktor wydania: dr Ewa Lechman  


