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Wykład dr Joanny Wolszczak-Derlacz 

Dr Joanna Wolszczak-Derlacz, w dniach 8-10 

czerwca 2011, wygłosiła we Florencji wykład 

pt.:” Efficiency of European Public Higher 

Education Institutions: a two stage multicountry 

multiperiod approach”. Przebywała tam na 

zaproszenie European University Institute w 

ramach Max Weber Programme Lustrum 

Conference. Gratulacje! 

 

Certyfikat „Antyplagiatu” 

Dnia  11 maja 2011 odbyła się kolejna gala 

wręczenia certyfikatów dla uczelni czynnie  

walczących z plagiatami. Nasz Wydział po raz 

czwarty otrzymał certyfikat „Wydział Walczący z 

Plagiatami”. Gala wręczenia była połączona z 

konferencją związaną z tematyką antyplagiatową. 

Uczelni/wydziałów, które otrzymały certyfikat 

było łącznie 18 w Polsce. 

 

Konferencja Baltic Management Development 

Association 

W dniach 19-20 maja 2011, prof. P.Dominiak, 

uczestniczył w IX konferencji Baltic Management 

Development Association, organizowanej przez 

Tallin University of Technology. Tematem 

przewodnim konferencji były zagadnienia 

związane z “How to become efficient and effective 

at the same time”. Wydział ZiE jest członkiem 

BMDA, i następna, jubileuszowa, konferencja 

tego stowarzyszenia będzie miała miejsce na 

naszym Wydziale. Najprawdopodobniej odbędzie 

się ona wiosną 2012 roku. 

 

Wyjazdy ERASMUS i inne…. 

W dniach 4-14 kwietnia 2011, dr Beata Basińska, 

odbyła staż naukowy w University West w 

Trollhattan w Szwecji, związany z nauczeniem się  

m. in. metod analizy czynnikowej w programie 

SPSS. Dodatkowo po powrocie udało się  

sfinalizować podpisanie umowy Erasmus na  

 

wymianę nauczycieli  w dziedzinie psychologii z 

tamtejszą uczelnią. Dr hab. Nelly Daszkiewicz 

prof. nadzw. PG, w dniach 25-29 kwietnia 2011, 

przebywała na “4
th

 European Week” pt. "Share 

knowledge: Europe on the Move", który był 

organizowany przez Yasar Univeristy w Izmirze 

(Turcja). Wygłosiła tam wykład 

“Internationalization  of the SMEs in the 

European Union”. Dr Aneta Sobiechowska-

Ziegert, w dniach 9-13 maja 2011 przebywała 

również na wymianie ERASMUS w 

Fachhochschule w Stralsundzie (Niemcy), gdzie 

przeprowadziła zajęcia z Business Forcasting. 

Dodatkowo, dr Aleksandra Kordalska oraz dr 

Magdalena Olczyk, w dniach 1-3 czerwca 2011, 

uczestniczyły w trzydniowym intensywnym kursie 

"Topics in Microeconometrics" organizowanym 

przez   National University of Ireland Galway we 

współpracy z JE Cairnes School of Business and 

Economics. Wykładowcą był profesor William 

Greene z Stern School of Business z New York 

University. 

 

Pierwsza nagroda naszych studentów 

W dniach 20-22 maja 2011 roku w Murzasichle k. 

Zakopanego, odbyło się I Sympozjum Naukowych 

Kół Marketingu pt. „Działania marketingowe na 

nowych rynkach”, w którym uczestniczyli 

członkowie Naukowego Koła Marketingu 

„Kreatywni PG”. Miło jest nam poinformować, że 

nasi studenci z wydziałowego Koła Marketingu 

zdobyli pierwszą nagrodę za opracowanie 

kampanii promocyjnej dla głównego sponsora – 

Grupy Armatura SA z Krakowa. Kampania 

dotyczyła obchodów 90-lecia firmy i była 

oceniania m.in. przez Dyrektora Działu 

Marketingu Panią Anetę Dziedzinę oraz Pana 

prof. dra hab. Jana Wiktora – profesora Katedry 

Marketingu Uniwersytetu Ekonomicznego w 

Krakowie. Należy dodać, że podczas konkursu 

naszym studentom towarzyszyła dr Edyta Gołąb-

Andrzejak, opiekunka Koła Kreatywni PG. 



 

Zakończenie pierwszych „projektowych” 

studiów podyplomowych 

Na naszym wydziale zakończyła się I edycja 

studiów podyplomowych dla pracowników 

uczelni: "Zarządzanie projektem badawczym i 

komercjalizacja wyników badań" w całości 

finansowanych z funduszy unijnych. Jednocześnie 

trwa nabór na drugą edycję, na którą zapraszamy.  

 

Bałtycki Festiwal Nauki i WZiE 

W dniach 25-29 maja 2011 roku odbył się IX 

Bałtycki Festiwal Nauki. Po raz pierwszy festiwal 

trwał pięć dni, a nie tak jak dotychczas - cztery. 

IX Bałtycki Festiwal Nauki został wpisany do 

Kalendarza Imprez Województwa na rok szkolny 

2010/2011 Pomorskiego Kuratora Oświaty. Lista 

imprez liczyła ponad 850 propozycji. 

Przygotowało je blisko 3800 osób z 42 instytucji. 

Jak co roku, nie zabrakło na BFN czynnego 

udziału Wydziału Zarządzania i Ekonomii, pod 

czujnym okiem koordynatora  dr inż. I.Garnika. 

Pracownicy WZiE przygotowali osiem imprez: 

cztery z Ekonomii (mgr inż. P.Kitowski, dr 

E.Drajska)  

i cztery z Organizacji i Zarządzania (mgr 

T.Gardziola, dr inż. J.Łopatowska, dr inż. 

G.Zieliński, mgr inż.W.Stachowski, N.Majcher, dr 

inż. Anna Lis, dr inż. Adrian Lis). Imprezy 

przeznaczone były dla różnych grup wiekowych – 

szkół podstawowych,  gimnazjum, liceum i dla 

dorosłych. Mamy nadzieję, że wśród 

festiwalowych gości, znajdowali się przyszli 

studenci  Wydziału Zarządzania i Ekonomii. 

 

Zmiany w strukturze WZiE 

Od dnia 1 października 2011, przy WZiE 

rozpoczną działalność dwie nowe jednostki: Biuro 

Projektów, oraz Biuro MBA. Ich zasadniczym 

celem będzie wsparcie administracyjne dla 

prowadzonych przy naszym Wydziale studiów 

MBA, oraz dla realizowanych przez naszych 

pracowników projektów naukowo-badawczych.  

 

Studencki Nobel 2011 – nasz student 

wyróżniony 

Jeden z naszych studentów kierunku Zarządzanie 

– Sławomir Ostrowski, został wyróżniony w III 

konkursie Studencki Nobel 2011 na Najlepszego 

Studenta Rzeczypospolitej Polskiej. Tym samym 

został wytypowany do dalszej rywalizacji - Etapu 

Krajowego w Konkursie Branżowym w branży: 

nauki ekonomiczne. Studencki Nobel 2011 to III 

edycja konkursu na najlepszego studenta 

organizowanego przez Niezależne Zrzeszenie 

Studentów, gdzie oceniana jest wszechstronność 

naukowa, społeczna, biznesowa. Konkurs polega 

na wyborze i promowaniu utalentowanych żaków, 

zarówno z państwowych, jak i z prywatnych szkół 

wyższych w Polsce oraz najlepszego wśród 

najlepszych – zwycięzcy Studenckiego Nobla. W 

Konkursie nagradzani są także najlepsi studenci w 

10 kategoriach, takich jak: nauki rolniczo – 

przyrodnicze, inżynieryjne i techniczne, medyczne 

i o zdrowiu, prawnicze, ekonomiczne, 

humanistyczne, ścisłe, sztuka, sport, języki obce. 

 

KAROLE 2011 

W konkursie KAROLE organizowanym przez 

Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki 

Gdańskiej nagradzane najlepsze prace grupowe w 

kategoriach biznesplan, badania marketingowe, 

zarządzanie projektami, zarządzanie produkcją, 

innowacje produktowe. W tym roku statuetki 

Karoli otrzymało piętnastu najlepszych studentów 

Wydziału Zarządzania i Ekonomii PG. 

Uroczystość wręczenia nagród odbyła się w 

Dworze Artusa. Wśród licznych gości byli 

Marszałek Województwa Mieczysław Struk i 

Rektor PG prof. dr hab. inż. Henryk Krawczyk. 

Konkurs po raz pierwszy został zorganizowany w 

1993r. przez 3 wykładowców, pracowników 

Instytutu Organizacji i Projektowania Systemów 

Produkcyjnych, Zarządzania i Ekonomii na cześć 

wybitnego polskiego uczonego prof. Karola 

Adamieckiego. Obecnie Karole to konkurs 

organizowany przez członków 

Międzywydziałowego Koła Naukowego Project 

Management Politechniki Gdańskiej. W 

przygotowaniu konkursu pomagają również 

założycie i władze uczelnianie. W tym roku już po 

raz osiemnasty najzdolniejsi studenci Wydziału 

Zarządzania i Ekonomii otrzymają prestiżową 

nagrodę- piramidę Karoli. Prace projektowe 

pisane są w pięciu kategoriach: innowacje i 

planowanie produktu, biznesplan, zarządzanie 

produkcją, badania marketingowe i zarządzanie 

przedsięwzięciami z wykorzystaniem MS Project.  

Misją konkursu jest pogłębienie wzajemnych 

kontaktów między społecznością studencką a 

środowiskiem gospodarczym.  Ideą konkursu jest 

dotarcie do przedsiębiorców i uświadomienie im 

korzyści wynikających z aktywnej współpracy ze 

studentami a także tworzenie klimatu 

sprzyjającego rozwojowi twórczości, oraz 

pomysłowości studentów współpracujących z 



firmami. Projekt rozpoczyna się w listopadzie a 

kończy w kwietniu galą finałową w Dworze 

Artusa, w której uczestniczą patroni honorowi 

konkursu, władze uczelni, sponsorzy, a także 

patroni medialni i oczywiście studenci. 

Zdobywcami tegorocznego konkursu Karole 2011 

są: 

- Zarządzanie produkcją: Izabela Robaszkiewicz, 

Monika Skolimowska, Magdalena Strzesak; 

- Zarządzanie przedsięwzięciami z 

wykorzystaniem MS Project: Tomasz Nagórski, 

Mateusz Płonka, Adrian Olszewski, Tomasz 

Smolarczyk; 

- Innowacje produktowe: Wiesław Murawski, 

Marcin Ormianin, Maja Ossowska; 

- Biznesplan: Kamila Kobiela, Magdalena 

Piekutowska, Marta Żywicka; 

- Badania Marketingowe: Paulina Bloch, Anna 

Cieszyńska. 

Wszystkim nagrodzonym składamy gratulacje.  

 

Konkurs YPMP XI 

W tym roku już po raz jedenasty odbył się 

ogólnopolski konkurs YPMP organizowany przez 

Międzywydziałowe Koło Naukowe „‟Project 

Management” działające przy Politechnice 

Gdańskiej przy współpracy ze Stowarzyszeniem 

Project Management Polska. Young Project 

Management Program to współzawodnictwo o 

płatne praktyki na stanowisku asystenta Project 

Managera. Jury konkursowe, wybrało najlepsze 

prace złożone przez studentów, w ramach 

konkursu. Uwieńczeniem konkursu była Gala 

Finałowa YPMP podczas, której zostały 

ogłoszone wyniki: praktykę w firmie Volvo 

Information Technology odbędzie Anna Drezner; 

praktykę w firmie DCT Gdańsk odbędą Łukasz 

Osiecki oraz Jakub Stalmirski; praktykę w firmie 

Tebodin Poland odbędzie Natalia Kalkowska; 

praktykę w firmie CitiBank Handlowy odbędą 

Iwona Orlińska oraz Witold Muszyński; praktykę 

w firmie HRP odbędzie Agnieszka Malec, 

praktykę w firmie Sescom S.A. odbędzie Marcin 

Ostaszewski, praktykę w firmie K2 Consulting 

odbędzie Michał Rusnarczyk, praktykę w firmie 

Transsystem odbędą Anna Mikucka oraz Jakub 

Osika, praktykę w firmie Flextronics odbędzie 

Adrianna Boguszewska, praktykę w firmie 

FreecoNet odbędzie Tomasz Janeczko. Wszystkim 

nagrodzonym składamy gratulacje. 

 

 

PreZiEs naszego Wydziału 

Podobnie jak w zeszłym roku, również tej wiosny, 

Wydziałowa Rada Studentów zorganizowała 

konkurs na „najlepszych” – z punktu widzenia 

studentów, pracowników naszego Wydziału. 

Statuetki  otrzymali: PreZiEsa Roku - mgr inż. 

Elwira Tymoszuk, PreZiEsa Wykład-Master - dr 

Anna Drapińska, PreZiEsa Ćwiczeń-Master - mgr 

inż. Elwira Tymoszuk, oraz PreZiEsa Admin-

Master - Mieczysław Piątkowski. Serdeczne 

gratulacje dla wszystkich nagrodzonych!.  

 

Gratulacje Rektora dla studentów z 

Naukowego Koła Marketingu  

„KREATYWNI PG” 

 

Jego Magnificencja Rektor Politechniki Gdańskiej 

prof. dr hab. inż. Henryk Krawczyk, na 

posiedzeniu Senatu PG dnia 15 czerwca b.r., 

wręczył studentom z Naukowego Koła 

Marketingu „KREATYWNI PG”: Emilii 

Naguckiej, Izabeli Robaszkiewicz, Justynie 

Malinowskiej, Darii Krzyżanowskiej, Anicie 

Łazuta, Maciejowi Załodze oraz Pawłowi 

Szeflerowi gratulacje za wsparcie swoim czasem i 

poświęceniem Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom 

z Chorobami Nowotworowymi „Pomóż Dziecku 

Wyzdrowieć". 
  

 

Nowe publikacje 

Dr Błażej Prusak opublikował nową książkę 

„Ekonomiczna analiza upadłości przedsiębiorstw - 

ujęcie międzynarodowe”. Publikacja ukazała się 

nakładem wydawnictwa CeDeWu w Warszawie. 

Ukazała się też książka pt. „EURO 2012, czy ten 

mecz można wygrać”, której współautorami są dr 

hab. J. E. Wasilczuk prof. nadzw. PG, oraz dr K. 

Zawadzki.  

 

 

Rada Wydziału Maj 2011: 

 

1. Zatwierdzono wniosek o zatrudnienie prof. dr 

hab. M. Daszkowskiej, prof. zw. PG na 

umowę o pracę na stanow. profesora 

zwyczajnego na czas określony  01.08.2011 – 

31.07.2012. 

2. Zatwierdzono wniosek o zatrudnienie prof. dr 

hab. A. Tubielewicza na umowę o pracę na 

stanow. profesora  na czas określony  

01.10.2011 – 30.09.2012. 

3. Zatwierdzono wniosek o odwołanie na jego 

prośbę prof. dr hab. F. Bławata, prof. nadzw. 



PG ze stanowiska kierownika studiów 

doktoranckich na WZiE PG. 

4. Zatwierdzono wniosek o przedłużenie 

zatrudnienia dla mgr inż. A. Czarneckiego na 

stanowisku asystenta na czas określony – 3 

lata w Katedrze Zastosowań Informatyki w 

Zarządzaniu.  

5. Zatwierdzono wniosek o przedłużenie 

zatrudnienia dla mgr inż. A. Ziółkowskiego na 

stanowisku asystenta na czas określony – 3 

lata w Katedrze Zastosowań Informatyki w 

Zarządzaniu.  

6. Zatwierdzono wniosek o przedłużenie 

zatrudnienia dla dr inż. I. Garnika na 

stanowisku adiunkta na czas określony – 4 lata 

w Katedrze Zastosowań Informatyki w 

Zarządzaniu. 

7. Zatwierdzono wniosek o przedłużenie 

zatrudnienia dla dr  P. Girucia na stanowisku 

adiunkta na czas określony – 4 lata w Katedrze 

Analizy Ekonomicznej i Finansów.  

8. Zatwierdzono wniosek o przedłużenie 

zatrudnienia dla dr E. Drajskiej na stanowisku 

st. wykładowcy na czas określony – 2 lata w 

Katedrze Analizy Ekonomicznej i Finansów.  

9. Zatwierdzono wniosek o zatrudnienie dr K. 

Postracha na stanowisku st. wykładowcy na 

czas określony – 3 lata w Katedrze Analizy 

Ekonomicznej i Finansów. 

10. Zatwierdzono wniosek o przedłużenie 

zatrudnienia dla A. Lisaka na stanowisku st. 

wykładowcy na czas określony – 1 rok w 

Katedrze Nauk Społecznych i Filozoficznych.  

11. Zatwierdzono wniosek o przedłużenie 

zatrudnienia dla dr  E. Walkiewicz na 

stanowisku adiunkta na czas określony – 2 lata 

w Katedrze Nauk Społecznych i 

Filozoficznych.  

12.  Zatwierdzono wniosek o przedłużenie 

zatrudnienia dla dr Z. Tomczaka na 

stanowisku st. wykładowcy na czas określony 

– 2 lata  w Katedrze Zarządzania.   

13. Zatwierdzono wniosek o przedłużenie 

zatrudnienia dla dr inż. M. Forkiewicza na 

stanowisku adiunkta na czas określony – 4 lata 

w Katedrze Zarządzania  

14. Zatwierdzono wniosek o przedłużenie 

zatrudnienia dla dr inż. K. Leji na stanowisku 

adiunkta na czas określony – 4 lata w Katedrze 

Zarządzania.  

15. Zatwierdzono wniosek o przedłużenie 

zatrudnienia dla dr J. Wolszczak-Derlacz na 

stanowisku adiunkta na czas określony – 4 lata 

w Katedrze Nauk Ekonomicznych.  

16. Zatwierdzono wniosek o przedłużenie 

zatrudnienia dla dr  D. Rusieckiej na 

stanowisku st. wykładowcy na czas określony 

– 1 rok w Katedrze Nauk Ekonomicznych. 

17. Zatwierdzono wniosek o przedłużenie 

zatrudnienia dla dr  M. Olczyk na stanowisku 

adiunkta na czas określony – 4 lata w Katedrze 

Nauk Ekonomicznych.  

18. Zatwierdzono wniosek o przedłużenie 

zatrudnienia dla dr  A. Mikulskiej na 

stanowisku adiunkta na czas określony – 4 lata 

w Katedrze Nauk Ekonomicznych.  

19. Zatwierdzono wniosek o przedłużenie 

zatrudnienia dla dr  M. Starnawskiej na 

stanowisku adiunkta na czas określony – 4 lata 

w Katedrze Przedsiębiorczości i Prawa 

Gospodarczego.  

20. Zatwierdzono wniosek o przedłużenie 

zatrudnienia dla dr  inż. K. Zięby na 

stanowisku adiunkta na czas określony – 4 lata 

w Katedrze Przedsiębiorczości i Prawa 

Gospodarczego.  

21. RW pozytywnie zaopiniowała wniosek o 

wyrażenie zgody na przedłużenie zatrudnienia 

w Wyższej Szkole Turystyki i Hotelarstwa 

prof. dr hab. inż. M. Szpakowskiej na 

stanowisku profesora w okresie 15.09.2011 – 

14.09.2012.  

22. Zatwierdzono zgodę RW na prowadzenie 

działalności gospodarczej przez dr M. 

Popowską  

23.  Zatwierdzono zgodę RW na powierzenie 

opieki naukowej nad studentami studiów 

doktoranckich na WZiE PG przez dr hab. 

Joannę Moczydłowską.  

24.  Przyjęto opinię RW nt. przyznania nagród 

Rektora PG za działalność naukową, 

dydaktyczną, organizacyjną.  

25. Uchwalono plan rzeczowo-finansowy WZiE 

na 2011 rok.  

26. Zatwierdzono program profilu SBEM; 

zatwierdzono zmiany w programie studiów 

licencjackich Bachelor in Management oraz 

programu profilu Informatyka w Biznesie na 

kierunku „zarządzanie” (II stopień). 

 

 

Redaktor wydania: dr Ewa Lechman 

 

 

 


