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I KATEGORIA DLA WYDZIAŁU 

ZARZĄDZANIA I EKONOMII 
 

Wydział Zarządzania i Ekonomii otrzymał I kategorię 

naukową przyznawaną przez Ministerstwo Nauki i 

Szkolnictwa Wyższego. Oznacza to, że osiągnięcia 

naukowe  pracowników wydziału  - publikacje, ich ilość i 

jakość uzyskały bardzo wysoką ocenę. Informacja o 

przyznanej I kategorii – jaką wydział otrzymał po raz 

pierwszy w swojej historii – znajduje się od 10.12.2010 na 

stronach MNiSW http://www.nauka.gov.pl/.  

 

Konferencja BEST AGERS  
W dniach 23-24.11.2010 na WZiE, odbyła się konferencja 

poświęcona problematyce osób po 55 roku życia. Spotkanie 

dotyczyło projektu, który nosi nazwę: Best Agers - Using the 

knowledge and experience of professionals in their primes to 

foster business and skills development in the Baltic Sea 

Region. Bierze w nim udział 19 partnerów z 8 krajów Unii 

Europejskiej. Celem projektu jest stworzenie propozycji 

rozwoju i wykorzystania potencjału osób w kwiecie wieku w 

celu ich integracji na rynku pracy oraz w zakresie kreowania 

procesów przedsiębiorczości i innowacyjności. Pierwszym 

krokiem podjętym przez partnerów było zbadanie 

istniejących regulacji oraz uwarunkowań prawnych w krajach 

bałtyckich.  Dokonano analizy aktualnej sytuacji zawodowej 

osób w wieku 55+ w tych krajach. Następnie skupiono się na 

określeniu przyczyn różnic w poszczególnych krajach 

regionu Morza Bałtyckiego. W wyniku tych badań partnerzy 

projektu opracują i wdrożą szereg inicjatyw mających 

wypromować osoby powyżej 55 roku życia. Projekt zakłada 

również przygotowanie szkoleń dla małych i średnich firm 

oraz podkreślenie zalet doświadczonych pracowników z 

grupy 55+. Istotne jest również stworzenie narzędzi 

umożliwiających szerszą wymianę wiedzy i doświadczeń 

między starszymi a młodszymi pracownikami oraz praco 

dawcami. 

 

Dzień Technologii IBM na PG 

Dnia 25 listopada 2010 tuż obok Audytorium Novum 

zaparkowała niebieska ciężarówka — IBM Systems 

Technology Truck. Przez kilka godzin studenci mieli okazję 

zapoznawać się w środku z rozwiązaniami i technologiami 

firmy IBM. Oprócz mobilnego laboratorium także w 

pobliskim Audytorium Novum można było posłuchać 

i porozmawiać o technologiach informatycznych, głównie o 

wspomaganiu zarządzania przedsięwzięciami IT, o cloud 

computing, czyli przetwarzaniu danych w tzw. chmurze oraz 

o wizji budowy mądrzejszego świata w  

 

 

oparciu o technologie IBM. Wydarzenie było skierowane 

głównie do studentów kierunków i profili informatycznych 

realizowanych na WZiE i WETI. Poza technologiami IBM, 

duże zainteresowanie wzbudził program praktyk studenckich 

realizowanych przez korporację.  Po stronie uczelni w 

organizację wydarzenia zaangażowane było 

Międzywydziałowe Koło Naukowe Badania Technologii 

Informatycznych ITeam działające przy Zakładzie 

Zarządzania Technologiami Informatycznymi. Zakład, 

którym kieruje prof. Cezary Orłowski, współpracuje z IBM 

od 2006 roku. Z ramienia WZiE osobami wiodącymi w 

projekcie są prof. dr hab. A.Tubielewicz, prof. nadzw. PG, 

oraz dr inż. M.Forkiewicz. Fotorelacja z 

wydarzenia:http://picasaweb.google.com/ZZTI.PG/IBMSyste

msTechnologyTruckNaPG. 

 

Uniwersyteckie Centrum Kompetencyjne IBM na WZiE 

Na naszym wydziale utworzone zostało Uniwersyteckie 

Centrum Kompetencyjne Technologii Oprogramowania IBM. 

Jego celem będzie wspieranie dydaktyki i rozwoju 

najnowszych technologii oprogramowania. Głównym 

zakresem kompetencji tworzonego UCC (University 

Competence Center) będzie wykorzystanie rodziny 

produktów IBM Rational — narzędzi do projektowania i 

konstruowania aplikacji oraz do wspomagania procesów 

programistycznych i wdrożeniowych. Drugim z obszarów 

rozwijanym w centrum będzie tematyka zarządzania 

przedsięwzięciami informatycznymi. W ramach centrum 

IBM udostępni do celów edukacyjnych oraz badawczych 

oprogramowanie z portalu Academic Initiative. Przydzieli 

także eksperta z dziedziny wykorzystywanych rozwiązań do 

merytorycznej opieki nad UCC oraz umożliwi szkolenia 

w zakresie kompetencji rozwijanych w centrum. Wydział 

zobowiązał się do wprowadzenia do zajęć dydaktycznych 

oprogramowania i materiałów IBM, a także do zdobycia 

przez wybranych pracowników certyfikatów w obszarach, w 

jakich rozwijane będzie UCC. Umowę o powstaniu UCC ze 

strony wydziału podpisał dziekan, prof. Piotr Dominiak, a ze 

strony IBM Krzysztof Bulaszewski, członek zarządu 

polskiego oddziału korporacji. Inicjatorem współpracy WZiE 

z IBM — rozwijanej od 2006 roku — jest dr hab. inż. Cezary 

Orłowski prof. nadzw. PG, kierownik Katedry Zastosowań 

Informatyki w Zarządzani.  

 

Konferencja Katedr Marketingu 

W dniach 9-10 grudnia b.r. w hotelu Novotel Gdańsk Marina 

odbyła się już V Konferencja Katedr Marketingu Uczelni 

Technicznych. Uroczystego otwarcia konferencji dokonał 

Rektor PG, prof. dr hab. inż. H.Krawczyk. Tegoroczna 

konferencja była połączona z obchodami Jubileuszu 45-lecia 

pracy twórczej Pani Profesor Marianny Daszkowskiej. 

http://www.nauka.gov.pl/
http://picasaweb.google.com/ZZTI.PG/IBMSystemsTechnologyTruckNaPG
http://picasaweb.google.com/ZZTI.PG/IBMSystemsTechnologyTruckNaPG
http://www.tapeciarnia.pl/6188_wiateczny_dzwoneczek.html


Konferencja została zorganizowana przez pracowników  

Katedry Marketingu naszego Wydziału. Miała duże 

znaczenie w budowaniu pozytywnego wizerunku Wydziału. 

Tegoroczna edycja Konferencji miała rozbudowaną formułę. 

Jej uczestnikami – poza przedstawicielami Katedr 

Marketingu Uczelni Technicznych – byli również 

pracownicy Katedr Marketingu Uniwersytetów. W efekcie, w 

Konferencji wzięli udział przedstawiciele wszystkich 

ważnych ośrodków akademickich w Polsce. Jak co roku, 

wydarzenie to przyciągnęło również przedstawicieli świata 

biznesu – praktyków z zakresu marketingu.  Owocami 

konferencji są cztery publikacje naukowe oraz umocnione 

relacje z przedstawicielami świata marketingu w Polsce. 

 

Wigilia Wydziałowa 

Dnia 15 grudnia 2010 roku odbyła się coroczna Wigilia 

Wydziałowa, na którą licznie przybyli zarówno pracownicy 

jak i studenci Wydziału. Była moc życzeń, zarówno 

oficjalnych jak i tych "przy opłatku" oraz wizyta Mikołaja, 

Mikołajowej i Śnieżynki, które rozdały słodkości grzecznym 

studentom. Nie zabrakło kolędy, wykonanej w wersji 

dwujęzycznej oraz elementu kultury wschodniej - tradycyjnej 

chińskiej melodii zagranej przez jednego ze studentów z 

Chin. Stoły zastawione były suto, a Ci którzy zdążyli 

posmakować tych pyszności, głośno je zachwalali. 

Uważajmy to za obiecujące wprowadzenie do naszych 

domowych uczt wigilijnych. 

 

Blogi na www.zie.pg.gda.pl 

Od dnia 21 grudnia 2010 na stronie Wydziału, możemy 

systematycznie śledzić wpisy na blogach naszych 

pracowników. Póki co, możemy przeczytać blog 

„Dominiakana” – prof. dr hab. P.Dominiaka, „Szkło 

powiększające” – blog dziekański, „Quo Vadis, Akademia?” 

– dr inż. K.Leji, „Hope for future” – doc. E.Hope, oraz 

„Zawadź o finanse” – dr. K.Zawadzkiego. Zapraszamy do 

lektury oraz wpisów do blogów 

 

Nowe publikacje pracowników WZiE 

W grudniu 2010 roku ukazały się dwie współautorskie 

monografie pracowników WZiE, wydane przez ICAN 

Institute wydawcę polskiej edycji Harvard Business Review. 

Pierwsza z nich to „Internationalization, Innovativeness and 

Growth of Modern Enterprises”, gdzie swój autorski wkład 

mają: dr hab. J.Wasilczuk prof. PG., dr A.Sobiechowska-

Ziegert, dr B.Prusak oraz dr inż. K.Zięba. Druga z nich to 

“Entrepreneurship and Teaching”, gdzie współautorem jest 

dr inż. Anna Lis. Dr hab.Krystyna Gomółka, prof. nadzw. 

PG, opublikowała monografię „Współpraca transgraniczna 

Polski z Republiką Ukrainy, Republiką Białorusi i Obwodem 

Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej”. Książkę wydano w 

Warszawie w  Wydawnictwie Naukowym „Semper”. 

Ponadto, dr inż. Małgorzata Rozkwitalska, opublikowała 

monografię w wydawnictwie Wolters Kluwer Polska, pt. 

„Bariery w zarządzaniu międzykulturowym. Perspektywa 

filii zagranicznych korporacji transnarodowych”.  

 

Nasi najlepsi absolwenci 

Mgr inż. Przemysław Ciernioch to nasz kolejny absolwent, z 

którego możemy być dumni. Absolwent naszego Wydziału, 

na kierunku Zarządzanie, już w 1997 roku rozpoczął karierę 

zawodową. Bardzo skutecznie. Od tego czasu prowadzi 

własną działalność gospodarczą. Zaczynał od punktu małej 

poligrafii, a następnie sprawdził swych sił jako 

franczyzobiorca sieci Subway oraz Green Way. Dziś, na  

 

terenie Trójmiasta, prowadzi sieć 4 wegetariańskich lokali 

Bioway, które są jego własną siecią. Gratulujemy sukcesów!.  

 

Ankiety semestru zimowego 2010/2011 

W tygodniu od 3 - 7.01 na studiach stacjonarnych, oraz w 7-

9.01 i 14-16.01 na studiach niestacjonarnych odbędzie się 

ankieta oceny nauczyciela akademickiego, do 

przeprowadzenia, której zobowiązani są wszyscy prowadzący 

zajęcia na WZiE. Teczki z ankietami są do pobrania w 

sekretariatach katedr. 

 

Rada Wydziału w dniu 16 grudnia 2010: 

1) Wyznaczono egzamin doktorski z dyscypliny 

dodatkowej – filozofii, dla mgr inż. T.Sitka, 

2) Przyjęto wniosek o powołanie komisji ds. przewodu 

doktorskiego mgr Urszuli Ryciuk. Opiekunem 

naukowym doktorantki jest prof. dr hab. Skibniewski 

z Politechniki Białostockiej, a w skład komisji weszli: 

prof. dr hab. inż. L.Zawadzka oraz dr hab. inż. Piotr 

Grudowski prof. nadzw. PG, 

3) Zatwierdzono wniosek o przyznanie ustawowego 

stypendium habilitacyjnego dla dr A.Drapińskiej, na 

okres 12 miesięcy, 

4) Przyjęto wniosek o otwarcie konkursu na stanowisko 2 

adiunktów w Katedrze Zastosowań Informatyki w 

Zarządzaniu. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 4 

lutego 2011 roku.  
 

Wszystkim, którzy współtworzą 
nasz Wydział – pracownikom, 

studentom 
i gościom odwiedzającym 

 nas życzę  
w Nowym Roku wytrwałości,  

w zdobywaniu wiedzy, 
satysfakcji 

z jej posiadania 
oraz wspaniałych rezultatów jej 

wykorzystania. 
 

Dziekan Wydziału Zarządzania i Ekonomii PG 

Prof. dr hab. Piotr Dominiak, prof. zw. PG 

 
 

 

 

Redaktor wydania: dr Ewa Lechman  
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