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Pożegnanie prof. dr hab. Wiktora Adamkiewicza 
Dnia 6 listopada 2012, zmarł prof. dr hab. Wiktor 
Adamkiewicz. Zasłużony pracownik naszego Wydziału. 
Dał się nam poznać, jako człowiek barwny, tryskający 
energią i prawy. Pozostanie w naszej pamięci. 

 
Pożegnanie prof. dr hab. Henryka Zalewskiego 

Dnia 21 grudnia 2011, w wieku 81 lat zmarł prof. dr 
hab. Henryk Zalewski. Był wieloletnim pracownikiem 
naszego Wydziału, założycielem i kierownikiem Katedry 
Finansów. Był również dyrektorem oddziału 
Narodowego Banku Polskiego, wybitnym wychowawcą 
wielu pokoleń młodzieży oraz kadry naukowej. W naszej 
pamięci pozostanie nie tylko jako naukowiec i 
wykładowca, ale także jako człowiek skromny, ujmujący 
i przyjazny ludziom.  

 
Prof. dr hab. S.Maciej Kot w Komitecie Statystyki i 

Ekonometri PAN 
Prof. dr hab. Stanisław Maciej Kot, został wybrany na 
członka Komitetu Statystyki i Ekonometrii Polskiej 
Akademii Nauk. Prof. dr hab. S.M.Kot został wybrany 
do Komitetu PAN na kadencję 2011-2014. 
Gratulujemy! 
 

Dr hab. inż. Cezary Orłowski, prof. nadzw. PG 
oraz dr hab. inż. Marek Wirkus, prof. nadzw. PG 

w Komitecie Inżynierii Produkcji PAN  
Dr hab. inż. Cezary Orłowski, prof. PG, oraz dr hab. inż. 
Marek Wirkus, prof. nadzw. PG, zostali wybrani do 
Komitetu Inżynierii Produkcji Polskiej Akademii Nauk. 
Gratulujemy!. 
 

Nowy dyrektor administracyjny na WZiE 
Od dnia 1 lutego 2012 funkcję dyrektora 
administracyjnego na naszym Wydziale obejmie Pani 
Karolina Burczyk. Pani Karolina Burczyk została 
wybrana w wyniku kilkuetapowego procesu 
rekrutacji, w którym uczestniczyło ponad 100 
kandydatów. Nowej Pani Dyrektor życzymy wiele 
satysfakcji z pracy i dobrych relacji z wszystkimi 
pracownikami.  Dotychczasowa dyrektor mgr Barbara 
Zarańska, która zdecydowała się odejść na emeryturę 
(a przecież nie wygląda na to), będzie z nami do dnia 
31 marca 2012. 
 

Medale i odznaczenia dla naszych pracowników 
Zgodnie z postanowieniem Prezydenta RP z dnia 19 
sierpnia 2011, o nadaniu odznaczeń na wniosek 
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wzorowe, 

wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków 
wynikających z pracy zawodowej, odznaczeni zostali: 
Medalem Złotym za Długoletnią Służbę – Barbara 
Szafrańska; Medalem Srebrnym za Długoletnią Służbę 
– mgr Mariola Kummer, Maria Chmielewska; Medalem 
Brązowym za Długoletnią Służbę – mgr Aleksandra 
Todorowicz, dr Joanna Wolszczak-Derlacz. Minister 
Edukacji Narodowej nadał Medal KEN za szczególne 
zasługi dla oświaty i wychowania dla: dr hab. inż. 
Piotra Grudowskiego, prof. nadzw. PG, dr hab. inż. 
Marcina Sikorskiego, prof. nadzw. PG. Medale 
Pamiątkowe Politechniki Gdańskiej otrzymali: prof. dr 
hab. Franciszek Bławat, prof. zw. PG, prof. dr hab. inż. 
Ludmiła Zawadzka, prof. zw.PG. Dodatkowo Medalami 
Jana Heweliusz zostali odznaczeniu: prof. dr hab. inż. 
Maria Szpakowska, prof. zw. PG, dr Magdalena 
Popowska, mgr Barbara Zarańska. Wszystkim 
odznaczonym gratulujemy!.   
 

Pierwsza nagroda dla naszych pracowników 
W dniach 26-27 września 2011 roku dr hab. Hanna G. 
Adamkiewicz-Drwiłło prof. nadzw. PG i prof. dr hab. 
Stanisław Maciej Kot wzięli udział w „World Business, 
Economics and Finance Conference: Research for 
Progress” zorganizowanej przez World Business 
Institute w Bangkoku. Zaprezentowali referat 
zatytułowany: „Impact of the Individual Dimensions of 
Globalization on International Competitiveness In 
Regions”. Udział w konferencji wzięło osiemdziesięciu 
trzech uczestników z dwudziestu pięciu krajów (w 
tym m.in.: z Australii, Kanady, Stanów Zjednoczonych, 
Wielkiej Brytanii, Niemiec, Francji oraz licznych 
krajów azjatyckich). Na zakończenie konferencji 
organizatorzy wyróżnili wystąpienia naszych 
profesorów, przyznając im „Best Paper Certificate”, 
wybrany według następujących kryteriów: 
oryginalność, badawcza ścisłość, istotność wkładu do 
nauki oraz aktualność w odniesieniu do bieżącego nurtu 
badawczego. Ponadto w dowód uznania wkładu, jaki 
nasi profesorowie wnieśli do nauki, zostali 
uhonorowani tytułem „Fellowship of The World 
Business Institute”. Gratulujemy! 
 

Stypendia dla wybitnych młodych naukowców 
Dr inż. Aleksandra Parteka oraz dr Joanna Wolszczak-
Derlacz, otrzymały stypendia Ministra Nauki i 
Szkolnictwa Wyższego przyznawane dla wybitnych 
młodych naukowców. Stypendia te zostały przyznane 
na okres 36 miesięcy. To wielkie wyróżnienie dla 
naszych młodych koleżanek, którym serdecznie 
gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.  



 
Granty Narodowego Centrum Nauki 

Narodowe Centrum Nauki przyznało projekty 
badawcze na okres 2011-2013, następującym 
pracownikom: dr hab. inż. M.Sikorski "Jakość usług on-
line: pomiary, ewaluacja, doskonalenie" oraz "Wpływ 
portali intranetowych na rozwój zarządzania wiedzą 
w organizacjach usługowych"; dr J. Wolszczak-Derlacz 
„Dyskryminacja płacowa ze względu na płeć: stan, 
przyczyny i skutki - analiza sektorowego 
zróżnicowania wynagrodzeń w krajach OECD”. Dr inż. 
A. Parteka „Proces różnicowania działalności 
handlowej w procesach rozwoju ekonomicznego - 
aspekty teoretyczne i międzynarodowe empiryczne 
analizy porównawcze”; dr inż. M.Zięba „Zarządzanie 
wiedzą w małych i średnich przedsiębiorstwach 
oferujących wiedzochłonne usługi biznesowe”; mgr 
inż. M.Bielenia (nasza doktorantka) „Skala i formy 
przedsiębiorczości destruktywnej w podmiotach 
gospodarczych w Polsce”. Gratulujemy!. 
 

Nowy doktor habilitowany na WZiE 
Dr hab. Małgorzata Rozkwitalska uzyskała stopień 
naukowy doktora habilitowanego w naukach 
ekonomicznych w dyscyplinie zarządzanie. 
Kolokwium habilitacyjne odbyło się w dniu 1 grudnia 
2011 na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania 
Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. Tytuł 
obronionej rozprawy habilitacyjnej to „Bariery w 
zarządzaniu międzykulturowym. Perspektywa filii 
zagranicznych korporacji”. Warto tu również 
wspomnieć, że dr hab. M.Rozkwitalska jest 
najmłodszym doktorem habilitowanych w historii 
naszego Wydziału. Gratulujemy!. 
 

Umowa między WZiE a Shanghai Normal 
University 

Dnia 4 grudnia 2011, na Wydziale Zarządzania i 
Ekonomii , Politechnika Gdańska podpisała umowę  o 
wzajemnej współpracy z  Shanghai Normal 
Universit. Umowa dotyczy współpracy między 
odpowiednimi wydziałami   zarządzania i ekonomii  - 
naszej uczelni i uczelni chińskiej. Umowa  realizowana 
będzie na polu  wymiany naukowej, badawczej i 
edukacyjnej. W ramach podpisanej umowy możliwe 
będą  wspólne prace badawcze, wymiany materiałów 
edukacyjnych, wzajemne wizyty tak studentów jak i 
pracowników naukowych. 
 

MBA w rankingu Eduniversal 
W roku 2011, działający na WZiE program MBA 
„Zarządzanie Strategiczne, Programami i Projektam” 
został ujęty w międzynarodowym rankingu Master 
Eduniversal. Tym razem udało się otrzymać 3 Palmy, 
w kategorii specjalizacji Engineering and Project 
Management, w Europie Wschodniej. Do konkursu 
stanęło 4000 programów Masters i MBA ze 150 
krajów. W tworzonym rankingu oceniane są 3 
kryteria: reputacja programu, wynagrodzenia 
absolwentów po ukończeniu programu oraz 
satysfakcja studentów z programu. 
 
 
 

Nowy projekt na WZiE – QUICK IGA 
Nasz Wydział podpisał umowę na realizację nowego 
projektu QUICK IGA (QUICK: Innovative SMEs by 
Gender and Age) realizowanego w ramach programu 
Baltic Sea Region). Celem projektu jest rozwijanie 
przedsiębiorczości wśród małych firm na rynku pracy 
poprzez rozwijanie innowacyjności wśród MSP i 
promowanie „zdolności do pracy” w tychże MSP w 
regionie Morza Bałtyckiego. Stworzenie instytucji 
rozszerzających kategorię „zdolności do pracy” ma 
sprzyjać zwiększeniu atrakcyjności pracy w małych 
firmach wśród osób starszych oraz kobiet. Projekt 
zakłada, że małe firmy nie będąc w stanie konkurować 
w zakresie wysokości dochodów dla pracowników, 
mogą im zapewniać lepsze środowisko pracy, większą 
autonomię działań, warunki pracy dostosowane do 
płci i wieku, warunki rozwoju zawodowego w ujęciu 
horyzontalnym i wertykalnym. Koordynatorem 
projektu jest Parlament Hanzeatycki. W projekcie 
uczestniczy czterdziestu partnerów bezpośrednich i 
jedenastu stowarzyszonych. Przewidziany czas 
realizacji projektu: 36 miesięcy (29.09.2011 - 
28.03.2014). Na WZiE kierownikiem projektu jest dr 
inż. Marzena Grzesiak.  
 

Wizyta prof. Piotra Dominiaka w Chinach 
W dniach 18-22.12.2011, z upoważnienia JM Rektora 
PG prof. dr hab. inż. Henryka Krawczyka, dziekan 
WZiE prof. Piotr Dominiak uczestniczył w delegacji 
uczelni polskich, będącej częścią oficjalnej delegacji 
polskiej towarzyszącej Prezydentowi RP 
Bronisławowi Komorowskiemu w Chinach. Częścią 
wizyty było Polsko-Chińskie Forum Rektorów, w 
którym uczestniczyło ponad 30 przedstawicieli 
polskich uczelni oraz około 50 przedstawicieli uczelni 
chińskich. Podczas jednej z sesji dziekan WZiE 
prezentował doświadczenia naszego wydziału 
związane z organizacją studiów dla studentów z Chin. 
Jak się okazuje jesteśmy obecnie jednostką, w której 
studiuje największa grupa młodych ludzi z tego kraju. 
Poza częścią oficjalną dziekan spotkał się z Konsulem 
RP w Pekinie (omawiano sprawy wizowe), z 
przedstawicielem Pomorza w Pekinie – panem 
Sławomirem Berbeciem, oraz z reprezentującym nasze 
interesy na rynku chińskim dr Andrew Wongiem. 
Warto przypomnieć, że Radcą Ministrem Ambasady 
RP w Pekinie jest dr Bolesław Kościukiewicz, były 
pracownik Katedry Ekonomii (jeszcze z okresu przed 
powstaniem WZiE), z którym dziekan również się 
spotkał. 
 

Zakończenie 2 edycji studiów MBA 
Dnia 9 grudnia 2011 w Gmachu Głównym Politechniki 
Gdańskiej, na Dziedzińcu Południowym im. Jana 
Heweliusza odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów 
studiów MBA. W uroczystości udział wzięli studenci 
kończący studia MBA Zarządzanie Strategiczne 
Programami i Projektami (40 osób) oraz MBA 
Zarządzanie w Sporcie (20 osób).  Zorganizowana 
została sesja wykładowa, dotyczącą aktualnych 
trendów rozwoju makroekonomii (w kontekście 
kryzysu) i najnowszych technik zarządzania 
innowacjami, z udziałem autorytetów w tych 
dziedzinach. Prof. SGH, Elżbieta Mączyńska, Prezes 



Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego wygłosiła 
wykład „Ekonomia kryzysu i dysfunkcje gospodarki. 
Możliwości przeciwdziałania”, Natomiast dr Mario 
Reich z ESADE (Barcelona), - „MBA Talents at work”. 
Na uroczystość przybyli zaproszeni pracodawcy 
naszych studentów, w tym Prezes firmy Fota, Prezes 
Meritum Banku, Dyrektor Zarządzający firmy 
Thomson Reuters, Dyrektor Pionu Sprzedaży Banku 
BPH GE, Dyrektor Pionu Środowiska z Energa  SA oraz 
przedstawiciele władz samorządowych, w tym 
Dyrektor Departamentu Rozwoju Gospodarczego 
Urzędu Marszałkowskiego. Dyplomy wręczał 
Prorektor prof. dr hab. inż. Jan Hupka oraz dr Adam 
Giersz, były Minister Sportu i Turystyki. Projekty 
współfinansowane były przez Unię Europejską w 
ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 
2009-2011. 
 

Wyróżniona współpraca z IBM 
Blisko pięcioletnia współpraca Zakładu Zarządzania 
Technologiami Informatycznymi (ZZTI) działającego w 
ramach Katedry Zastosowań Informatyki w 
Zarządzaniu na Wydziale Zarządzania i Ekonomii 
Politechniki Gdańskiej z koncernem informatycznym 
IBM po raz kolejny doczekała się uznania. W połowie 
października 2011 r. na zaproszenie ZZTI przyjechał 
do Gdańska Martin Stenkilde z IBM Rational Tiger 
Team — Duńczyk ze sztokholmskiego oddziału 
amerykańskiego koncernu. W trakcie prowadzonego 
dla studentów wykładu na temat zaangażowania jego 
firmy w misję pod hasłem „Smarter Planet” ogłosił, że 
tegoroczna nagroda IBM Academic Initiative Faculty 
Award została przyznana prof. Cezaremu 
Orłowskiemu za szczególne zasługi we współpracy 
jego zespołu z korporacją w obszarze zarządzania.  
Zespół prof. Orłowskiego to głównie pracownicy 
naukowi i dydaktyczni: dr inż. Tomasz Sitek, mgr inż. 
Janusz Czuchnowski, mgr inż. Leszek Zięba, mgr inż. 
Adam Czarnecki i mgr inż. Artur Ziółkowski oraz 
doktoranci: mgr inż. Paweł Madej i mgr inż. Łukasz 
Szczygielski, którzy w szczególny sposób 
zaangażowani są we współpracę z koncernem 
informatycznym. Po stronie IBM za współpracę przez 
ten czas odpowiadali przede wszystkim: Krzysztof 
Bulaszewski (Dyrektor Działu Systemów i Technologii 
IBM Polska), Mariusz Ochla (Koordynator Programu 
Academic Initiative na Europę Środkową i Wschodnią) 
i Bartosz Chrabski (Starszy Specjalista ds. Technologii 
IBM Rational). 
 

Warsztaty w ramach projektu Best Agers 
W dniu 18 października 2011r., na Wydziale 
Zarządzania i Ekonomii odbyły się wasztaty "Potencjał 
Best Agers – mentoring i coaching w biznesie", 
zorganizowane w ramach międzynarodowego 
projektu Best Agers w Programie Europejskiej 
Współpracy Terytorialnej - Baltic Sea Region. W 
warsztatach uczestniczyli eksperci z Niemiec i Wielkiej 
Brytanii oraz przedstawiciele pomorskich instytucji 
zaangażowanych w aktywizację zawodową osób w 
wieku 55+ (m.in. Wojewódzkiego Urzędu Pracy w 
Gdańsku, Powiatowego Urzędu Pracy w Gdańsku, 
Gdańskiej Fundacji Przedsiębiorczości, Towarzystwa 
Naukowego Organizacji i Zarządzania, PBS DGA, 

Powiatowego Urzędu Pracy w Malborku, Caritas 
Polska). Eksperci i uczestnicy dyskutowali nad 
możliwościami i barierami aktywizowania 
zawodowego osób w wieku 55+ oraz większego 
włączenia społecznego. Warsztaty zorganizowali dr 
inż. A. Richert-Kaźmierska oraz dr inż. M. Forkiewicz.  
 

Zajęcia z cyklu „SPOTKAJMY SIĘ W PARKU” 
Dnia 2 grudnia 2011r., w Pomorskim Parku Naukowo-
Technologicznym w Gdyni odbyło się spotkanie 
studentów WZiE z przedstawicielami Parku oraz 
firmami lokatorskimi. To już czwarte tego typu 
spotkanie, organizowane w ramach zajęć 
dydaktycznych przez Panią dr inż. Annę Lis. Celem 
spotkania jest prezentacja firm lokatorskich oraz 
wymiana doświadczeń związanych z prowadzeniem 
działalności gospodarczej na terenie Parku. To 
również doskonała okazja dla studentów do 
nawiązania współpracy z firmami lokatorskimi w 
zakresie praktyk i prac dyplomowych. Zapraszamy do 
udziału wszystkich studentów w kolejnej tego typu 
inicjatywie – spotkajmy się w Parku! 
 

Goście z zagranicy na WZiE 
W dniach 3-4 listopada 2011 na WZiE gościł prof. 
Luciano Segreto z Uniwersytetu we Florencji. Podczas 
rozmów ustalono wstępne warunki współpracy 
między naszymi uczelniami. W semestrze letnim 2011, 
prof. Segreto będzie u nas gościł jako "visiting 
profesor" z wykładem: Comparing Systems of Corporate 
Governance: toward a Convergence Proces. Wykład jest 
dedykowany studentom kierunku International 
Management oraz Europeistyka. W dniach 11-15 
grudnia 2011, na WZiE gościliśmy dwie osoby z 
Uniwersytetu Śląskiego w Opavie (Republika Czeska). 
Mgr. Danuta Duda wygłosiła wykład "Prawo UE", zaś 
prof. Marie Sciskalová - "Prawo Konstytucyjne". 
Gośćmi, pod względem merytorycznym, zaopiekowała 
się dr Krystyna Kowalik. 
 

Wymiana ERASMUS 
Dr M.Popowska w dniach 5-8 grudnia 2011, 
przebywała na Uniwersytecie we Florencji, w ramach 
Teaching Staff Mobility (ERASMUS). Wygłosiła tam 
wykład na temat "Transition Process in Eastern 
Europe- example of Poland". Na przełomie 
października i listopada 2011, w ramach program 
Erasmus dr Beata Basińska przebywała w University 
West (Department of Social and Behavioural Studies) 
w Trollhättan w Szwecji. Prowadziła tam wykłady i 
ćwiczenia ze statystyki w programie Research 
Methodology, jak również zajęcia dotyczące stresu 
zawodowego w programie Human Factors. Wyjazd ten 
był również dobrą okazją do poznania organizacji 
procesu dydaktycznego oraz zastosowanie 
nowoczesnych metod pedagogicznych.  
 

Nagrody dla naszych studentek 
Pani mg inż. Katarzyna Sender, absolwentka naszego 
Wydziału zdobyła I miejsce w tegorocznej edycji 
konkursu na najlepsze prace dyplomowe, 
organizowanego przez Polskie Towarzystwo 
Zarządzania Produkcją (oddział Gdańsk). Temat pracy: 
„Usprawnienie procesu planowania produkcji i dostaw 



na przykładzie firmy  
GZT TELKOM- TELMOR Sp. z o.o.”. Promotorem pracy 
była Pani dr inż. Anna Lis. Jednocześnie zapraszamy 
do wzięcia udziału w przyszłej edycji konkursu w 
2012. Konkurs przeprowadzany jest w 
poszczególnych oddziałach PTZP, a przewodniczącym 
komisji konkursowej w oddziale gdańskim PTZP jest 
dr hab. inż. Cezary Orłowski. Wszelkie informacje na 
temat konkursu znajdują się na stronie PTZP: 
http://ptzp.org.pl/. 
Dodatkowo 2 studentki otrzymały nagrody 
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w konkursie na 
najlepszą pracę magisterską z zakresu problematyki 
rynku pracy. I nagrodę otrzymała Natalia Borowska - 
 za pracę magisterską pt.”Sytuacja osób w wieku 50+ 
na polskim rynku pracy. Bariery i szanse.”, napisaną 
pod kierunkiem dr Magdaleny Olczyk. Nagrodę 
przyznano za wszechstronną i wieloaspektową analizę 
oraz tezy trafnie obrazujące sytuację osób powyżej 50 
roku życia na krajowym rynku pracy, także w 
porównaniu z innymi krajami europejskimi. III 
nagroda została przyznana Pani Iwonie Flatau za 
pracę magisterską pt.”Analiza migracji w krajach 
OECD, ze szczególnym uwzględnieniem migracji przed 
i poakcesyjnych w Polsce” napisaną pod kierunkiem dr 
Joanny Wolszczak-Derlacz. Nagrodę przyznano za  
wskazanie przyczyn, przebiegu i skutków migracji w 
ujęciu interdyscyplinarnym: statystycznym, 
demograficznym, ekonomicznym i ekonometrycznym. 
Gratulujemy studentkom oraz promotorom!.  
 

Nowe publikacje pracowników WZiE 
W roku 2011, nakładem wydawnictwa CeDeWu, 
ukazała się książka prof. dr hab. Franciszka Bławata 
pt.: „Podstawy analizy ekonomicznej. Teorie, 
przykłady, zadania”. Zespół prof. dr hab. inż. Ludmiły 
Zawadzkiej w grudniu 2011 opublikował monografię 
pt. "Decision support methods for operations 
management", której autorami są pracownicy Katedry 
Inżynierii Zarządzania Operacyjnego, tj.: prof. dr hab. 
Ludmiła Zawadzka, dr inż. Jolanta Łopatowska, dr inż. 
Grzegorz Zieliński. Również w 2011 roku, monografię 
opublikował dr inż. Krzysztof Leja. Książka nosi tytuł 
„Koncepcje zarządzania współczesnym 
uniwersytetem”. Obie książki ukazały się nakładem 
Wydawnictwa Politechniki Gdańskiej.  
 

Klub Milionerów? 
Dr hab. J.Wasilczuk, prof. nadzw. PG, została 
mianowana przez Rektora PG do Klubu Milionerów 
Politechniki Gdańskiej. Klub Milionerów (utworzony 
przez Rektora PG) skupia obecnych kierowników 
grantów (o wartości nie mniejszej niż 1 mln PLN), 
którzy skutecznie zarządzają dużymi projektami 
badawczymi. Życzymy powodzenia!. 
 

Spotkanie świąteczno-noworoczne 
Dnia 29 grudnia 2011 roku na naszym Wydziale 
odbyło się tradycyjne spotkanie świąteczno-
noworoczne pracowników WZiE. Poza częścią 
życzeniowo-konsumpcyjną odbyła się aukcja na rzecz 
rodzinnego domu dziecka w Gdańsku. Zebraliśmy 
2700 zł, więcej niż w 2010 roku. Bardzo dziękujemy, 
że trudnego zadania poprowadzenia aukcji podjął się 

dr inż. Krzysztof Zięba z Katedry Przedsiębiorczości i 
Prawa Gospodarczego. Wywiązał się z niego 
znakomicie. Wielkie uznanie, bo przecież wszyscy 
wciąż pamiętamy aukcje prowadzone przez ś.p. dr 
hab. Stefana Zabieglika, który robił to świetnie i w 
sposób wyjątkowy.  
 
 
Rada Wydziału 27 października 2011: 
1. Przyjęto wniosek o otwarcie przewodu 

doktorskiego dla mgr inż. Artura Ziółkowskiego. 
Promotorem w przewodzie doktorskim jest dr 
hab. inż. C.Orłowski, prof. nadzw. PG; 

2. Przyjęto wniosek o otwarcie przewodu 
doktorskiego dla mgr Mariusza Zaborowskiego. 
Promotorem w przewodzie doktorskim jest dr 
hab. J.Wasilczuk, prof. nadzw. PG; 

3. Przyjęto sprawozdanie dr inż. K. Leji związane z 
otrzymywanym stypendium habilitacyjnym; 

4. Przyjęto sprawozdanie z pobytu w Szanghaju dr 
M.Popowskiej; 

5. Przedstawiono wyniki analizy oceny NA przez 
studentów w sem. letnim 2010/2011.  

 
Rada Wydziału 24 listopada 2011: 
1. Ustalono limity przyjęć na studia stacjonarne i 

niestacjonarne w roku akadem. 2012/2013. 
Przyjęto następujące limity: na Europeistyce – 
stopień I (stacjonarne 120 osób, niestacjonarne – 
120 osób), II stopień (stacjonarne 100 osób, 
niestacjonarne – 100 osób); na Informatyce i 
Ekonometrii – I stopień (stacjonarne – 70 osób, 
niestacjonarne – 100 osób); zarządzanie 
inżynierskie – stacjonarne 180 osób, 
niestacjonarne 150 osób; zarządzanie – 
stacjonarne 390 osób, niestacjonarne – 300 osób; 

2. Powołano Wydziałową Komisję Wyborczą. W 
skład Komisji weszli: dr J.Jakubowski – 
przewodniczący, dr inż. P.Figura, dr inż. L.Zięba, 
mgr B.Szafrańska; 

3. Przedyskutowano projekt Statutu PG. 
 
Rada Wydziału 29 grudnia 2011: 
1. Przyjęto wniosek o zamknięcie przewodu 

doktorskiego mgr Małgorzaty Wasiuk; 
2. Przyjęto wniosek o powołanie komisji ds. 

przewodu doktorskiego mgr Jacka Matusiaka. 
Członkowie Komisji: dr hab. inż. M.Sikorski prof. 
nadzw. PG, oraz dr hab. A.Rzeczycka, prof. nadzw. 
PG; 

3. Przyjęto wnioski o wznowienie studiów  
podyplomowych: Menedżerów Sprzedaży (S-8) 
oraz Rachunkowości i Finansów (SR-46). 

 

 

Redaktor wydania: 
Dr Ewa Lechman  

http://ptzp.org.pl/

