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Nagroda dla dr Ewy Hope 

Doc. Ewa Hope została laureatką honorowej 

nagrody „ŁEB PR” przyznawanej przez 

Polskie Stowarzyszenie Public Relations. 

Nagroda została przyznana za obronę 

prawdziwych i etycznych zasad w public 
relations. Wręczenie nagrody odbyło się dnia 

8 listopada 2010 r. w Warszawie w Sali 

Balowej Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich 

Uniwersytetu Warszawskiego podczas 

trwania konferencji „Social Media – wolność 

nieograniczona?”. Nagroda Polskiego 

Stowarzyszenia Public Relations jest 

wyróżnieniem przyznawanym za całokształt 

dokonań oraz wieloletnią pracę na rzecz 

branży. W tym roku nominowanymi oprócz 

doc. Ewy Hope byli także: Wiesław Gałązka, 

Mariusz Pleban, dr Marek Skała oraz dr 

Andrzej Stolarczyk. Ostatecznego wyboru 

Laureata spośród zgłoszonych kandydatur 

dokonali członkowie PSPR oraz Laureaci 

Nagrody z poprzednich edycji. Nagroda 

przyznawana jest nieregularnie, a od 

momentu jej powstania otrzymało ją pięć 

osób: laureatami poprzednich edycji byli: 

prof. Krystyna Wojcik, Piotr Czarnowski, 

prof. Ryszard Ławniczak, Paweł Biedziak i 

prof. Jerzy Olędzki. Serdecznie gratulujemy! 

 

Eduniversal – WZiE uhonorowany 

W dniach 28-30 października 2010 w Pradze 

odbyła się III Międzynarodowa Konferencja 

pod auspicjami EDUNIVERSAL, organizacji 

zajmującej się ratingami i rankingami szkół 

biznesu z  całego świata. Co roku, na drodze 

oceny parametrycznej oraz głosowania 

dziekanów z poszczególnych uczelni, 

poddawanych jest ocenie 1000 najlepszych, 

wcześniej wybranych szkół biznesu, z 9 stref 

świata. Wydział Zarządzania i Ekonomii w 

ramach rankingu EDUNIVERSAL 

klasyfikowany jest od początku, czyli od 

2008 roku, w grupie „Excellent Business 
Schools” w strefie Europa Wschodnia. W tej 

grupie, w Polsce przed nami są jeszcze tylko 

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu i 

Szkoła Biznesu Politechniki Warszawskiej. 

Spotkania EDUNIVERSAL są okazją do 

nawiązania współpracy z innymi uczelniami 

biorącymi udział w rankingu. Dodatkowo, w 

tym roku pojawiła się możliwość poddania 

ocenie jednego z naszych programów MBA. 

W spotkaniu w Pradze udział wzięli: prof. dr 

hab. Piotr Dominiak, mgr Barbara Geniusz-

Stepnowska oraz dr Magdalena Popowska. 

Następna konferencja EDUNIVERSAL 

odbędzie się w 2011 r. w Szanghaju. 

 

Nasi studenci najlepsi 

Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w 

Krakowie przeprowadziła w ramach 

Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości 

finał IV Edycji Polskiej Rozgrywki 

Marketplace®. Rozgrywka odbyła się w 

dniach 15-16 listopada 2010 roku. W 

tegorocznym konkursie wzięło udział 

kilkadziesiąt zespołów reprezentujących 

uczelnie z całej Polski i liczącą ponad 10000 

studentów społeczność symulujących 

działania biznesowe w symulatorze 

Marketplace®. Zwycięzcami konkursu 

zostały zespoły z naszego Wydziału. 

Pierwsze miejsce zajął zespół o nazwie PG w 

składzie: Natalia Reszczyńska, Paweł 

Okuniewicz i Marcin Sobieraj. Drugie 

miejsce natomiast zespół e-LITE w składzie: 

Tomasz Nagórski, Adrian Olszewski, 

Mateusz Płonka i Mateusz Soszyński. Grono 



zwycięzców uzupełnia zespół AMU 

reprezentujący Uniwersytet im. Adama 

Mickiewicza w Poznaniu, który zajął trzecie 

miejsce. Wynik pierwszego zespołu (PG) był 

najwyższy w historii dotychczasowych 

rozgrywek. Opiekunem obu zespołów z 

Politechniki Gdańskiej Wydziału 

Zarządzania i Ekonomii jest st. wykł. mgr 

inż. Janusz Czuchnowski. W tym roku 

głównymi nagrodami ufundowanymi przez 

Rektora Wyższej Szkoły Zarządzania i 

Bankowości w Krakowie były laptopy – 

otrzymał je zwycięski zespół PG. Gratulacje!  

 

Prof. Piotr Dominiak w Chinach 

W dniach 15-20.10.2010 roku, Dziekan 

WZiE prof. dr hab. Piotr Dominiak 

przebywał w Chinach. W Pekinie wziął 

udział w International Education 
Exhibition. Tym razem gościliśmy na 

stoisku stowarzyszenia Boym, zrzeszającego 

kilka polskich uczelni. Oprócz członków 

stowarzyszenia i WZiE, reprezentowana 

była Politechnika Warszawska oraz na 

osobnym stoisku SGH. Ponadto prof. 

P.Dominiak złożył wizytę w BISU (Pekiński 

Uniwersytet Studiów Międzynarodowych), z 

którym mamy podpisaną umowę i 

prawdopodobnie od następnego roku 

akademickiego będziemy prowadzili 

wspólny program studiów. Podobną 

współpracę zaczniemy też z Shenyang 

University, z przedstawicielami którego 

Dziekan prowadził rozmowy. Oprócz 

spotkań na uczelniach prof. P. Dominiak 

spotkał się z reprezentującym interesy 

WZiE w Chinach dr Andrew Wongiem oraz z 

honorowym przedstawicielem Pomorza w 

Pekinie Panem Sławomirem Berbeciem jak 

również z reprezentantem Agencji 

Ministerstwa Edukacji Chin ds. Strategii 

Edukacji. Efekty wizyty będziemy mogli 

ocenić po rekrutacji w 2011 roku. 

 

Warsztaty ERASMUS`a w Vigo 

Dr Ewa Lechman wzięła udział w 

International Staff Training Week on 
Internationalization of Universities a 
Foresight for 2020. Spotkanie odbyło się w 

dniach 25-29 października 2010 w 

Universidad de Vigo (Hiszpania). Podczas 

warsztatów były dyskutowane różne 

strategie internacjonalizacji studiów na 

uczeniach z krajów UE oraz Turcji. 

Universidad de Vigo jest naszą uczelnią 

partnerską – mamy tam swoich studentów 

na wymianie ERASMUS. 

 

ERASMUS – Finlandia 

W dniach 02/11-05/11/2010 dr Aleksandra 

Kordalska i dr Magdalena Olczyk 

przebywały w ramach programu LLP 

Erasmus w Laurea University of Applied 
Sciences w Finlandii. Celem wyjazdu było 

przeprowadzenie zajęć dydaktycznych wśród 

fińskich studentów na temat: "Trading in a 
pit market". 
 

Otwarcie basenu PG – nasza ekipa 

nagrodzona. 

Nasza silna reprezentacja brała udział w 

pływackich zawodach międzywydziałowych. 

O sile ekipy WZiE stanowili: dr Magdalena 

Popowska, dr hab. Marek Wirkus prof. 

nadzw. PG, dr Małgorzata Rozkwitalska 

oraz mgr inż. Paweł Madej. Zawody obyły 

się dnia 26 października 2010 z okazji 

otwarcia basenu Politechnicznego po 

remoncie. Zajęliśmy 3 miejsce, ale na uwagę 

zasługuje fakt, iż byliśmy jedyną mieszaną 

drużyną na podium. W składzie byli sami 

pracownicy wydziału. Zabawa była przednia. 

Dopingowali nas prof. dr hab. Piotr 

Dominiak, dr hab. Julita Wasilczuk prof. 

nadzw. PG oraz i dr Krystian Zawadzki. 

Gratulujemy naszym reprezentantom i 

życzymy dalszych sportowych sukcesów! 

 

Nasi studenci laureatami konkursu 

Nasz student, Witold Wański, został 

laureatem pierwszej edycji konkursu 

„Fortyfikacje Gdańska i Pomorza Kultura 

Autentyczności”. Zasadniczym celem 

konkursu było stworzenie 

interdyscyplinarnych koncepcji 

zagospodarowania oraz rewitalizacji 

zabytkowych przestrzeni Gdańska – 

obiektów fortyfikacyjnych Starego 



Przedmieścia Gdańska. Projekty były 

tworzone w zespołach złożonych z: 

architektów, biologów, psychologów, 

prawników oraz ekonomistów. Wręczenie 

nagród obyło się dnia 10 października 2010 

na Dziedzińcu Północnym Gmachu 

Głównego Politechniki Gdańskiej. 

Organizatorami konkursu byli: Politechnika 

Gdańska, Centrum Informacji i Edukacji 

Ekologicznej Gdańskiej Fundacji Wody, 

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu 

w Gdańsku. Fundatorem nagród byli: 

Prezydent Miasta Gdańska Paweł 

Adamowicz oraz Polskie Górnictwo Naftowe 

i Gazownictwo.  

 

Postawili na ESN Gdańsk 

National Platform (NP) jest największym i 

najważniejszym spotkaniem przedstawicieli 

wszystkich sekcji ESN w Polsce odbywające 

się dwa razy w roku. Takim szczególnym 

spotkaniem było NP w Krakowie. W dniach 

22 – 25 kwietnia 2010 spotkało się ponad 

stu członków ESNu oraz przedstawiciele 

sekcji kandydujących z kilkunastu miast 

Polski. Zapadła tam decyzja o przyszłych 

krokach ESN, dyskusja nad sprawami 

bieżącymi, obrady i głosowania. 

Najważniejszym wydarzeniem było: wybór 

Zarządu ESN Polska, który przez cały 

kolejny rok będzie rozwijał ESN w naszym 

kraju. Z naszej sekcji – ESN Gdańsk – na 

Członka Zarządu ds. Zasobów Ludzkich 

(HR) wybrano Joannę Gierasimiuk, 

studentkę trzeciego roku studiów 

inżynierskich na kierunku  Zarządzanie. 

Joasia była w Zarządzie ESN Gdańsk w 

roku akademickim 2009/2010, również 

HR’em – Zastępcą Przewodniczącego ds. 

Rozwoju Zasobów Ludzkich. Jest ona 

pomysłodawczynią Erasmisia (maskotki 

podróżującej po całym kraju odwiedzającej 

sekcje ESN). Obecnie jest również w Komisji 

Rewizyjnej ESN Gdańsk. Oficjalnie swoją 

nową funkcję objęła z dniem 1 lipca 2010 

roku. Chcielibyśmy życzyć Joasi wielu 

sukcesów na arenie polskiej jak i 

międzynarodowej.  

 

V Konferencja Naukowa Katedr Marketingu 

Uczelni  Technicznych – zaproszenie 

Tradycyjnie, pod koniec roku (9-10 grudnia 

2010) odbędzie się kolejna V Konferencja 

Naukowa Katedr Marketingu Uczelni 

Technicznych. Przewodnim hasłem 

tegorocznej Konferencji będzie 

„MARKETING 2010. TERAŹNIEJSZOŚĆ I 

PRZYSZŁOŚĆ”. Szczególnie uroczysty 

charakter tegorocznej Konferencji związany 

jest z jubileuszem pracy twórczej prof. dr 

hab. Marianny Daszkowskiej. Celami 

tegorocznej Konferencji są: określenie 

kierunków i perspektyw rozwoju 

marketingu w Polsce; wymiana doświadczeń 

naukowo – dydaktycznych; ocena 

użyteczności wiedzy o zarządzaniu 

marketingiem w praktyce gospodarczej. 

Problematyka Konferencji będzie 

dotyczyć obszarów teorii oraz praktyki 

marketingu. W tegorocznej Konferencji 

potwierdziło swój udział 40 przedstawicieli 

środowiska nauki, wywodzących się ze 

wszystkich ważniejszych ośrodków w Polsce. 

Podobnie, jak podczas poprzedniej 

Konferencji, w obradach będą uczestniczyć 

praktycy biznesu. Mamy nadzieję, iż taka 

formuła Konferencji będzie sprzyjać 

poszukiwaniu innowacyjnych rozwiązań 

oraz kreowaniu nowych koncepcji 

naukowych 

 

Platforma Moodle 

W zeszłym semestrze na specjalności Small 
Business Economics and Management 
została pilotażowo uruchomiona platforma 

Moodle. Zarówno studenci, jak i pracownicy 

bardzo pozytywnie ocenili wykorzystanie tej 

platformy do wsparcia zajęć prowadzonych 

tradycyjnie i dlatego też Kolegium 

Dziekańskie podjęło decyzję o rozszerzeniu 

jej wykorzystania na inne kierunki i 

specjalności w nadchodzącym semestrze. 

Platforma Moodle umożliwia między 

innymi: standaryzację źródła informacji 

(materiały do wszystkich przedmiotów w 

jednym miejscu); łatwy dostęp dla 

prowadzących i studentów do materiałów 

dydaktycznych (dostęp poprzez hasło 



podawane przez prowadzącego wybranym 

studentom); możliwość kontaktu 

prowadzącego ze studentami, studentów z 

prowadzącymi, a także studentów ze sobą 

przy wykorzystaniu forów i mechanizmu 

mailingowego; organizację semestru z 

wykorzystaniem kalendarza z zaznaczonymi 

ważnymi terminami. Mamy nadzieję, że 

zarówno prowadzący, jak i studenci będą 

korzystać z możliwości, jakie oferuje 

platforma Moodle, do czego serdecznie 

zachęcamy. Inicjatorką całego 

przedsięwzięcia i osobą zarządzającą 

platformą Moodle na naszym Wydziale jest 

dr inż. Małgorzata Zięba. Platforma ta jest 

dostępna pod adresem: 

http://moodle.zie.pg.gda.pl/. 

 

 
Rada Wydziału 30 września 2010: 

1) W Katedrze Nauk Społecznych i Filozoficznych 

zatrudniono dr Krystynę Kowalik-Bańczyk na 

stanowisku adiunkta na 5 lat, 

2) Przedłużono zatrudnienie dla mgr inż. Elwiry 

Tymoszuk na stanowisku asystenta na 4 lata, 

3) Zatwierdzono wniosek o przyznanie ustawowego 

stypendium habilitacyjnego na okres 12 miesięcy 

dla dr Małgorzaty Rozkwitalskiej,  

4) Zatwierdzono zmiany organizacji studiów II 

stopnia - "likwidacji" ulegną studia 5-semestralne 

magisterskie. Studia mgr uzupełniające będą się 

odbywały w trybie 4 semestralnym 

5) Zatwierdzono organizację dyplomowania na 

studiach inżynierskich stacjonarnych. 

 

Rada Wydziału 4 listopada 2010: 

1) Przyjęto wniosek dotyczący wyznaczenia 

egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim  

mgr inż. Tomasza Sitka. Zatwierdzono egzamin z 

zarządzania – w skład komisji weszli: prof. dr hab. 

A.Tubielewicz,  dr hab. inż. C.Orłowski prof. PG, 

dr hab. inż. M.Wirkus, prof. PG oraz dr hab. inż. 

M.Sikorski, 

2) Zatwierdzono wniosek o przedłużenie 

zatrudnienia dla dr P.Banasika, od 1.12.2010 na 5 

lat, 

3) Zatwierdzono wniosek awansowy dla dr 

hab. inż. M.Wirkusa na stanowisko profesora 

nadzwyczajnego PG, na czas określony – 5 lat, 

4) Przyjęto uchwałę RW w sprawie zmiany 

terminu rozpoczęcia rekrutacji na II edycję 

Studiów Doktoranckich. Termin rozpoczęcia 

naboru – wrzesień 2011, 

5) Przyjęto uchwałę RW w sprawie 

przystąpienia WZiE do Baltic Management 

Development Association, 

6) Zatwierdzono zmiany dyplomowania na 

studiach inżynierskich,   

7) Przyjęto informację odnośnie projektu 

Fundacji Rozwoju Myśli Ekonomicznej. 

 

Rada Wydziału 25 listopada 2010: 

1) Zatwierdzono wniosek o powołanie dr Jerzego 

Koszałki na stanowisko docenta, 

2) Zatwierdzono zmiany w Komisji Programowej. 

Członkami KP są wszyscy kierownicy katedr 

oraz zakładów (łącznie 16 osób), 

3) Zatwierdzono zmiany w składzie komisji ds. 

Odbioru BW i DS. Skład komisji jak w 

przypadku Komisji Programowej. Pracami 

komisji kieruje prof. dr hab. inż. 

M.Szpakowska, 

4) Pozytywnie zaopiniowano wniosek odnośnie 

propozycji kandydatur do Rady Nadzorczej 

Radia Gdańsk. Zatwierdzono kandydatury: dr 

J.Kujawskiej oraz Wojciecha Nowickiego, 

5) Podjęto decyzję o NIEURUCHAMIANIU II 

stopnia na kierunku Informatyka i 

Ekonometria, 

6) Przyjęto informację odnośnie limitów przyjęć 

na rok akademicki 2011/2012:  

- Europeistyka - I stopień: 150 osób (dzienne); I 

stopień: 150 osób (zaoczne); II stopień: 100 

osób (dzienne), II stopień: 100 osób (zaoczne) 

-Informatyka i Ekonometria: I stopień: 60 osób 

(dzienne), I stopień: 100 osób (zaoczne) 

- Zarządzanie (zarządzanie na poziomie 

licencjackim lub zarządzanie inżynierskie) - I 

stopień: 230 osób (dzienne), I stopień: 150 osób 

(zaoczne), II stopień: 360 osób (dzienne), II 

stopień: 300 osób (zaoczne), 

7) Pozytywnie zaopiniowano powołanie Fundację 

Rozwoju Myśli Ekonomicznej przy WZiE. 

 

 

 

Redaktor wydania: dr Ewa Lechman 

eda@zie.pg.gda.pl 
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