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Dzień Otwarty na PG 

Dnia 21 marca 2011 na Politechnice Gdańskiej 

odbył się kolejny Dzień Otwarty. Nasz Wydział 

miał dwa stoiska: w budynku Wydziału przy ul. 

Traugutta 79 oraz na Dziedzińcu Północnym w 

Gmachu Głównym. Równocześnie z Dniem 

Otwartym rozpoczęły się Targi Akademia, 

odbywające się co roku na terenie Uniwersytetu 

Gdańskiego w Gdańsku Oliwie. W tym roku nasz 

Wydział miał tam swoje stoisko. W ciągu trzech 

dni trwania Targów odwiedziło je ponad 17 000 

zwiedzających. Realizacja powyższych 

przedsięwzięć nie byłaby możliwa bez 

zaangażowania studentów z Naukowego Koła 

Marketingu „Kreatywni PG”, WRS-u oraz 

pracowników Wydziału. Wszystkim należą się 

serdeczne podziękowania, zaś w szczególności dr 

Edycie Gołąb-Andrzejak, które trzymała rękę na 

pulsie tak aby wszystko przebiegało bez zakłóceń.  

 

„Dziewczyny na Politechniki” 

Dnia 14 kwietnia 2011 miał miejsce kolejny Dzień 

Otwarty organizowany corocznie tylko dla 

dziewczyn pod hasłem „Dziewczyny na 

Politechniki”. W tym roku na naszym wydziale 

Gościem specjalnym była absolwentka Politechniki 

Gdańskiej, właścicielka firmy Base Promotion 

Service pani Barbara Sergot-Golędzinowska. I 

znów serdeczne podziękowania dla dr Edyty 

Gołąb-Andrzejak za współorganizację imprezy z 

ramienia WZiE. 

 

Awans prof. dr hab. inż. Marii Szpakowskiej 

Prof. Dr hab. inż. Maria Szpakowska, w lutym 

2011, została awansowana na stanowisko profesora 

zwyczajnego PG. Stanowisko objęła dnia 1 marca 

2011. Serdeczne gratulacje! 

 

 

 

Grant Marie Curie dla naszych pracowników 

Dzięki staraniom prof. dr hab. inż. Edwarda 

Szczerbickiego i dra hab. inż. Cezarego 

Orłowskiego, prof. PG, zespół z WZiE wraz z 

partnerami z ośrodków naukowych z Hiszpanii i 

Australii pozyskał grant z programu Marie Curie 

przeznaczonego na wymianę zagraniczną 

pracowników naukowych. Przedsięwzięcie 

zatytułowane „Smart multipurpose knowledge 

administration environment for intelligent decision 

support systems development” zakłada m.in. staże 

naukowe wybranych pracowników Zakładu 

Zarządzania Technologiami Informatycznymi 

WZiE PG na Uniwersytecie Newcastle w Australii 

powiązane z udziałem w zespołowym 

przygotowaniu rozwiązań m.in. z zakresu 

tworzenia modeli inteligentnych w obszarze 

zarządzania przedsięwzięciami informatycznymi 

w małych i średnich przedsiębiorstwach. Poza 

zespołem z WZiE, udziałowcami grantu są: 

hiszpańskie centrum wdrożeniowe VICOM Tech 

zlokalizowane w Parku Technologicznym w San 

Sebastian, którym kieruje dr inż. Julián Flórez 

Esnaloraz oraz międzynarodowy zespół 

naukowców zajmujący się metodami modelowania 

i symulacji pracujący na Uniwersytecie Newcastle 

pod kierunkiem prof. Edwarda Szczerbickiego. 

Środki na sfinansowanie przedsięwzięcia pochodzą 

z jednej z tzw. akcji programu Marie Curie 

o nazwie „International Research Staff Exchange 

Scheme” (FP7-PEOPLE-2009-IRSES). 

Warunkiem formalnym aplikowania jest 

zaangażowanie dwóch ośrodków akademickich z 

obszaru Unii Europejskiej oraz partnera 

naukowego z kraju, z którym UE ma podpisaną 

umowę o współpracy naukowo-technologicznej. 

 

Komiks WZiE podbija świat 

Nową formą przekazywania informacji, po jaką 

sięgnęliśmy na WZiE, jest komiks. Jak wiadomo, 



komiksy podbijają świat – powieść z dymkiem – 

jak czasem są nazywane, dowcipny rysunek z 

niewielkim komentarzem to dość dobra formuła na 

skrótowe przekazanie ważnych treści. Były 

komiksy o Chopinie, jest o  „Jeżu Jerzym” i jest o 

uczelni i studiowaniu na niej. Taką formą  

zdecydowaliśmy się przybliżyć młodym ludziom 

zawiłości systemu  szkolnictwa wyższego, 

zdobywania wykształcenia, poruszania się w  

labiryncie rodzajów, kierunków, specjalizacji na 

studiach. Komiks jest umieszczony na 

http://www.zie.pg.gda.pl/dlaczegostudianawzie, - 

będzie też w PowerPoint, jest w postaci 

drukowanej składanki. Autorką pomysłu, 

konstrukcji i tekstów jest dr Ewa Hope, w postać 

rysunkową ubrał to p. Jacek Kawa, autor naszych 

plakatów wydziałowych. Komiks cieszył się 

bardzo dużym powodzeniem na Targach 

Edukacyjnych, w których braliśmy udział w tym 

roku po raz pierwszy jako samodzielny wydział, z 

samodzielnym stoiskiem. 

 

Seminarium Bolońskie na WZiE 

Dnia 14 kwietnia 2011, na naszym Wydziale 

odbyło się Seminarium Bolońskie. Było to 

spotkanie adresowane do różnych grup środowiska 

akademickiego, szczególnie do studentów i 

pracowników. Celem seminariów jest 

informowanie o poszczególnych elementach 

Procesu Bolońskiego, zwłaszcza o jego celach i 

narzędziach. Proces Boloński ma służyć reformom 

systemu szkolnictwa wyższego w krajach 

europejskich i doprowadzić do jego 

konkurencyjności wobec systemów szkolnictwa 

wyższego w świecie. Zasadniczym celem PB jest 

utworzenie do 2020 roku. Europejskiego Obszaru 

Szkolnictwa Wyższego. Obecnie w PB uczestniczy 

47 krajów (wszystkie kraje EU i inne europejskie, 

poza Białorusią). Seminarium, które odbyło się u 

nas na wydziale miało na celu przybliżenie 

problematyki najistotniejszych obecnie zmian w 

polskim systemie szkolnictwa wyższego.  

W ramach seminarium wykłady wygłosili: prof. 

Maria Ziółek z Uniwersytetu A.Mickiewicza w 

Poznaniu; dr hab. Janusz Ryczkowski prof. nadzw., 

Uniwersytet Marii Curie- Skłodowskiej w 

Lublinie; oraz dr Elżbieta Walkiewicz z naszego 

Wydziału.  

 

Konferencja dyrektorów MBA 

Mgr Barbara Geniusz-Stepnowska, w dniach 16-

18.03.2011, uczestniczyła w Konferencji EFMD 

dla Dyrektorów MBA, która tym razem miała 

miejsce w IESEG School  of Management  w 

Paryżu. Tematem przewodnim konferencji w 2011 

roku było hasło: Zmieniać czy nie zmieniać MBA. 

Ponad 80 dyrektorów z całego świata debatowało 

na temat wpływu zmian ekonomicznych na decyzje 

dotyczące podejmowaniu studiów MBA.  Według 

najnowszych badań przeprowadzonych przez 

GMACT w 2009 i 2010r.  zdecydowanie więcej  

osób decydowało się na  rozpoczęcie  studiów 

MBA (analiza na podstawie liczby złożonych 

egzaminów) w okresie kryzysu, w stosunku do lat 

wcześniejszych. Niezmiernie interesującym 

wydarzeniem był wykład Franc'a Ponti,  z EADA, 

który prowokacyjnie zachęcał do przeprowadzania 

zmian w programach MBA właśnie wtedy, gdy 

dobrze działają, z wykorzystaniem  7 strategii 

kreatywności i innowacji. Zachęcam do lektury 

prezentacji jego autorstwa. Więcej 

na:http://www.efmd.org/images/stories/efmd/down

loadables/MBA2011/Ponti_Franc.pdf 

 

Wizyta na International Panel w Rouen 

W dniach 30.03 – 1.04.2011 prof. Piotr Dominiak i 

dr Magdalena Popowska po raz kolejny brali udział 

w International Panel organizowanym przez Rouen 

Business School. Wraz z kilkudziesięcioma 

reprezentantami uczelni i biznesu z wielu krajów 

świata uczestniczyli, jako członkowie jury, w 

prezentacjach wyników praktyk studentów studiów 

licencjackich oraz w konkursie studiów 

przypadków z udziałem studentów studiów 

magisterskich. Ponadto wzięli udział w konferencji 

dotyczącej aspektów międzykulturowych w 

kształceniu menedżerów. RBS należy od lat do 

czołówki francuskich szkół biznesu. Obecnie 

studiuje w niej 3650 studentów (w tym 1150 

zagranicznych z 83 krajów). Szkoła zatrudnia 83 

nauczycieli, z których 25% wykładowcy z innych 

krajów. Corporate Club przy RBS zrzesza 63 

przedsiębiorstwa. 

 

International Week w Setúbal 

W dniach 12-19 marca 2011, dr hab. Nelly 

Daszkiewicz prof. PG, dr Joanna Wolszczak-

Derlacz, dr inż. Aleksandra Parteka, dr Edyta 

Gołąb-Andrzejak oraz dr Ewa Lechman, 

przebywały na Czwartym International Week 

organizowanym przez Instituto Politécnico de 

Setúbal w Portugalii. W tym roku tematem 

przewodnim spotkania był „Empoyability. 

Challenges for Higher Education”. Dr hab. 

Daszkiewicz wygłosiła wykład na temat 

internacjonalizacji sektora MSP, dr Wolszczak i dr 

http://www.zie.pg.gda.pl/dlaczegostudianawzie
http://www.efmd.org/images/stories/efmd/downloadables/MBA2011/Ponti_Franc.pd
http://www.efmd.org/images/stories/efmd/downloadables/MBA2011/Ponti_Franc.pd


inż. Parteka – na temat produktywności uczelni 

wyższych, a dr Gołąb i dr Lechman – na temat 

akcji promocyjnej „Dziewczyny na Politechniki”.  

 

Wizyta na uczelni w Stralsundzie 

Dr inż. Małgorzata Rozkwitalska, w dniach 8-11 

marca 2011, wyjechała w ramach programu 

Erasmus do Fachhochschule w Stralsundzie 

(Niemcy). Przeprowadziła tam wykład z 

International Management. Również w marcu na 

tej samej uczelni – w ramach Erasmusa, 

wizytowali dr inż. Krzysztof Zięba – 

przeprowadził wykład „FX Applications for Small 

Business” oraz dr inż. Małgorzata Zięba – 

przeprowadziła wykład „Knowledge management 

in project management (case studies)”. Nasi 

pracownicy przebywali tam na zaproszenie prof. 

Schlomo Schafira, z którym najprawdopodobniej 

podejmą dalszą współpracę.  

 

Dzień Chiński na WZiE 

Dnia 16 marca 2011, już po raz trzeci, studenci 

Bachelor in Management zorganizowali na WZiE 

Dzień Chiński. Tym razem odbywał się on w Roku 

Królika, mieliśmy więc okazję do dobrej zabawy z 

naszymi studentami z Chin, oraz - jak zwykle – 

odbyło się wiele interaktywnych zabaw i 

prezentacji. Mieliśmy również okazję skosztować 

tradycyjnej kuchni chińskiej. 

 

Zagraniczni goście na WZiE 

W dniach 13-15 kwietnia 2011 gościliśmy na 

naszym Wydziale prof. Patricka Moora oraz prof. 

Ralfa Mertensa z Fachhochschule w Stralsundzie. 

Prof. Mertens gościł na zajęciach z zarządzania 

zasobami ludzkimi u mgr Marty Szelugi-

Romańskiej. Wziął także udział w rekrutacji 

studentów chińskich na wymianę ERASMUSA w 

Stralsundzie. Dodatkowo dnia 12 kwietnia 2011 

odwiedził nas Enrico Ahrens Soleraz hiszpańskiej 

uczelni zarządzanej przez fundację FUNDSEM. 

Uczelnia z Alicante zainteresowana jest wymianą 

studentów i pracowników z WZiE. 

 

Business Intelligence i BILANDER IT – 

prezentacje na Wydziale 

Dnia 17 marca 2011 na WZiE odbyło się spotkanie 

z Piotrem Janczykiem, reprezentantem firmy 

BILANDER IT. To była dobra okazja do 

porozmawiania o zaletach i wadach, blaskach i 

cieniach  bycia przedsiębiorcą, a jednocześnie 

możliwość poszerzenia swojej wiedzy o Business 

Intelligence, leżącej u podstaw działalności firmy 

BILANDER IT. 

 

 

ERASMUS – kolejna „edycja” 

W początkach kwietnia zakończyła się rekrutacja 

na wyjazdy w ramach Erasmusa. Ze wstępnych 

wyliczeń wynika, że w tym roku wyślemy za 

granicę około 100 studentów WZiE. 

 

Praktykant z VIGO na WZiE 

Od połowy lutego 2011 r. pracuje na Wydziale 

stażysta z Hiszpanii (Vigo), który wspiera na 

wydziale dr Magdalenę Popowską w sprawach 

dotyczących programu ERASMUS. Ramon 

Bermudez gości na WZiE już po raz drugi. Za 

pierwszym razem był tutaj rok temu jako student z 

wymiany. Tym razem zagości miejmy nadzieję na 

dłużej. 

 

 

Nowe programy MBA na WZiE 

W kwietniu i maju 2011 roku uruchomione zostaną 

kolejne dwie edycje studiów MBA na WZiE: MBA 

Zarządzanie Strategiczne: Programami i 

Projektami (III edycja) oraz nowy projekt MBA 

Przywódca Strategiczny.  Do grona nowych 

słuchaczy zostanie przyjętych 40 osób, co oznacza, 

że  w 2011r. na Wydziale Zarządzania i Ekonomii 

równolegle studiować będzie 100 studentów MBA.   

Pomysł utworzenia nowego kierunku, MBA 

Przywódca Strategiczny, będącego propozycją 

programu dla liderów zarządzania, wynika z wielu 

zapytań i postulatów formułowanych w 

dyskusjach, kierowanych do osób, badających 

czynniki wpływające na osiąganie sukcesów przez 

firmy. Nasza oferta jest odpowiedzią dla tych, 

którzy chcą rozwijać firmy, mądrze nimi 

zarządzając. Celem programu jest zintegrowanie 

dyscypliny zarządzania z praktycznymi aspektami 

przywództwa strategicznego. Program ten będzie 

prowadzony przez wykładowców z: Politechniki 

Gdańskiej, Ernst and Young, ICAN , Deloitte i 

wielu innych. Wykorzystane zostaną również 

studia przypadków z Harvard Business  Review 

Publishing. 

 

  

Mamy nowych doktorów na Wydziale 

Dnia 31 marca 2011, dr inż. Piotr Figura, obronił 

pracę doktorską pt.: "Zależności między celem 

nadrzędnym przedsiębiorstwa i wartościami  

wskaźników finansowych w przekroju 



sektorowym", której promotorem był prof. dr hab. 

F.Bławat, zaś recenzentami: dr hab. Teresa 

Gostkowska - Drzewicka, prof. nadzw. SSW 

orazdr hab. Anna Rzeczycka, prof. nadzw. PG. 

Tydzień później, dnia 7 kwietnia 2011, również 

stopień doktora uzyskał, dr inż. Tomasz Sitek. 

Tytuł jego pracy: „Model pozyskiwania i 

przetwarzania wiedzy w zarządzaniu organizacją 

uczącą się”, której promotorem był prof. dr hab. 

inż. Cezary Orłowski, zaś recenzentami: prof. dr 

hab. inż. Edward Szczerbicki oraz prof. zw. dr hab. 

Witold Chmielarz (Uniwersytet Warszawski) 

 

 

Nowa publikacja 

Dr hab. Ewa Grzegorzewska–Mischka, 

opublikowała monografię „Współczesne 

uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości w 

Polsce". Książka ukazała się nakładem 

Wydawnictwa Szkoły Głównej Handlowej, w 

grudniu 2010 roku. 

 

 

Raport dr inż. A. Parteki oraz dr J.Wolszczak-

Derlacz. 

Jako końcowy efekt realizowanego grantu 

badawczego, przez dr inż. A.Partekę oraz dr 

J.Wolszczak-Derlacz, jest raport „Produktywność 

naukowa wyższych szkół publicznych w Polsce. 

Bibliometryczna analiza porównawcza”. Grant był 

finansowany przez firmę Ernst & Young w ramach 

programu Sprawne Państwo. W dniu 13 stycznia 

2011 roku Ernst&Young zorganizował debatę  na 

temat konkurencyjności badawczej oraz 

efektywności naukowej polskich uczelni, gdzie 

autorki raportu zaprezentowały wyniki badań 

dotyczących efektywności naukowej polskich 

uczelni wyższych. Wyniki raportu odbiły się 

szerokim echem w krajowych mediach. 

 

Sprostowanie „ze starego biuletynu” 

W ostatnim biuletynie z dnia 29 grudnia 2010, w 

tekście „Dzień Technologii IBM na PG”, została 

omyłkowo umieszczona informacja iż „Z ramienia 

WZiE osobami wiodącymi w projekcie są prof. dr 

hab. A.Tubielewicz, prof.nadzw. PG, oraz dr inż. 

M.Forkiewicz”. Pomimo pełnej sympatii do obu 

Panów, niestety musimy sprostować, iż osobą 

„wiodącą” w tej kwestii jest dr hab. inż. Cezary 

Orłowski, prof. PG. Za pomyłkę przepraszam. 

 

 

Rada Wydziału 21 kwietnia 2011: 

1. Zatwierdzono wniosek o przedłużenie 

zatrudnienia dla dr hab. Nelly Daszkiewicz, 

prof. nadzw. PG na stanowisku profesora 

nadzwyczajnego na 3 lata w KNE, 

2. Zatwierdzono wniosek awansowy dla dr inż. 

Tomasza Sitka na stanowisko adiunkta na 5 lat 

w Katedrze Zastosowań Informatyki w 

Zarządzaniu,  

3. Pozytywnie zaopiniowano wniosek o 

przedłużenie zatrudnienia dla dr E. Hope i dr 

inż. A. Szuwarzyńskiego na stanowiska 

docenta, 

4. Zatwierdzono wniosek o przyznanie 

stypendium habilitacyjnego dla dr J. 

Jakubowskiego na okres 12 miesięcy, 

5. Zatwierdzono wniosek o przyznanie 

stypendium doktorskiego dla mgr Pawła 

Ziemiańskiego na okres 12 miesięcy, 

6. Podjęto uchwałę RW w sprawie naboru na 

studia doktoranckie w 2011 r.; ustalono, że 

limity przyjęć na studia stacjonarne i 

niestacjonarne będą odpowiednio – 5 i 20 osób, 

7. Wyrażono zgodę na prowadzenie prac 

dyplomowych przez dr P. Figurę oraz dr inż. T. 

Sitka, 

8. Przyjęto sprawozdanie finansowe WZiE PG za 

rok 2010, 

9. Podjęto dyskusję nt. kierunków kształcenia na 

WZiE PG – w tej sprawie odbędzie się 

oddzielne zebranie z pracownikami. 

Najprawdopodobniej w maju, 

10. Przyjęto wniosek o powołanie studiów 

podyplomowych MBA Zarządzanie 

strategiczne: programami i projektami oraz 

MBA - przywódca strategiczny.  

 

 

 

 

 

Redaktor wydania: dr Ewa Lechman

 

 

 


