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Nagrody Rektora Politechniki Gdańskiej za rok 2012 
W roku 2012, Rektor Politechniki Gdańskiej przyznał 
następujące nagrody: 

1. Naukowe indywidualne dla: dr hab. A.Drapińskiej (IIst), dr hab. 
inż. C.Orłowskiego prof. nadzw. PG (IIst), dr inż. T. Korola 
(IIst), dr hab. K.Gomółki prof. nadzw. PG (IIst), dr hab. inż. 
P.Grudowskiego prof. nadzw. PG (IIst), prof. dr hab. inż. 
E.Szczerbickiego prof. zw. PG (IIst). 

2. Naukowe zespołowe dla: prof. dr hab. L.Zawadzkiej prof. zw. 
PG oraz dr inż. J.Łopatowskiej – III stopnia.  

3. Dla Młodych Pracowników Nauki dla: dr inż. A.Orłowskiego 
oraz dr inż. P.Figury. 

4. Dydaktyczne dla: dr inż. A.Szuwarzyńskiego (IIst), dr inż. 
G.Zielińskiego (IIst), dr hab. N.Daszkiewicz prof. nadzw. PG 
(IIIst), dr inż. A.Richert-Kaziemierskiej (IIIst). 

5. Dydaktyczne zespołowe dla: dr hab. inż. M.Wirkusa prof. 
nadzw. PG, dr inż. A.Lis, dr inż. G.Zielińskiego, dr B.Krawczyk-
Bryłki – III stopnia; dr hab. K.Gomółki prof. nadzw. PG oraz 
dr inż. I.Borucińskiej-Dereszkiwicz – III stopnia. 

6. Organizacyjne: dr J.Kujawskiej (IIst), mgr inż. P. Kitowskiego 
(IIst), dr inż. I.Borucińskiej-Dereszkiewicz (IIIst). 

7. Organizacyjne zespołowe dla: prof. dr hab. P.Dominiaka, dr 
E.Lechman, dr D.Rusieckiej – III stopnia. 

8. Za całokształt, dla: prof. dr hab. inż. L.Zawadzkiej prof. zw. PG. 
Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy! 
 

Rok Akademicki 2013/2014 - rozpoczęty 
Dnia 30 września br, Dziekan dr hab. Julita Wasilczuk wspólnie 
z Rektorem prof. Henrykiem Krawczykiem inaugurowała rok 
akademicki 2013/2014 na Naszym Wydziale. W auli Politechniki 
Gdańskiej zebrali się znamienici goście, w tym już dziś 
immatrykulowani studenci. Przemówień było wiele, każde z nich 
ciekawe i poruszające sprawy ważne zarówno dla Wydziału, 
Politechniki, jak też przyszłych studentów. Jednak szczególną 
uwagę zwrócił wykład inauguracyjny pt. „Nauki o zarządzaniu – 
quo vadis? Interdyscyplinarność i humanizm jako wyzwania przyszłości” 
prof. dr hab. Moniki Kostery z Uniwersytetu Warszawskiego. 
Interdyscyplinarność jest jedną z głównych cech zarządzania i 
jest to cecha absolutnie nieobca naszemu Wydziałowi, a tym 
bardziej Uczelni. Natomiast humanistyczne – może mniej znane 
– oblicze zarządzania warto poznawać i z niego czerpać – do 
czego profesor Kostera gorąco zachęcała. 
 

Pierwszy Przewód Habilitacyjny na WZiE 
Dnia 22 maja 2013, odbyła się na naszym Wydziale pierwsza 
obrona pracy habilitacyjnej. Szczęśliwą habilitantką była – już 
doktor habilitowana – Małgorzata Gawrycka. Tytuł jej rozprawy 
habilitacyjnej to „Zmiany w poziomie, strukturze i formach zatrudnienia 
w gospodarce polskiej w latach 2000-2009”, a książka ta ukazał się 
nakładem Wydawnictwa Politechniki Gdańskiej. Recenzentami 

wydawniczymi byli prof. dr hab. P.Dominiak prof. zw. PG, oraz 
prof. dr hab. W.Jarmołowicz, prof. zw. UP. Recenzentami w 
przewodzie habilitacyjnym byli prof. dr hab. U.Zagóra-Jonszta, 
prof. dr hab. A.Wojtyna, oraz dr hab. J.C.Ossowski. Serdecznie 
gratulujemy.  
 

I jeszcze dwie habilitacje… 
Dnia 29 listopada 2012, dr hab. Anna Drapińska, obroniła 
rozprawę habilitacyjną pt. „Zarządzanie relacjami na rynku usług 
edukacyjnych szkół wyższych”. Monografia ukazała się nakładem 
wydawnictwa PWN. Kolokwium habilitacyjne odbyło się na 
Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Recenzentami w 
przewodzie byli: prof. zw. dr hab.Bogdan Nogalski (UG), prof. 
zw. dr hab. Ryszard Borowiecki (UE Kraków), prof. PŁ dr hab. 
Jacek Otto, prof. dr hab.  Barbara Iwankiewicz-Rak. 
Zaś dnia 17 stycznia 2013 roku, dr hab. inż. Krzysztof Leja, 
uzyskał również stopień doktora habilitowanego, po udanym 
kolokwium na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. 
Monografia habilitacyjna pt. „Koncepcje zarządzania 
współczesnym uniwersytetem" została pierwotnie wydana przez 
Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, zaś jej drugie, 
uaktualnione wydanie – o tytule „Zarządzanie uczelnią. 
Koncepcja i współczesne wyzwania”, ukazało się dnia 25 
września 2013, nakładem wydawnictwa Wolters Kluwer. 
Recenzentami w przewodzie habilitacyjnym byli: prof. dr hab. 
Barbara Kożuch, prof. dr hab. Krystyna Lisiecka, prof. dr hab. 
Bogdan Nogalski, prof. dr hab. Janusz Stacewicz.  
 

Uroczysta Rada Wydziału na WZiE 
Dnia 13 czerwca 2013, odbyła się Uroczysta Rada Wydziału, 
wpisująca się w obchody 20-lecia powstania WZiE. Podczas 
Rady mieliśmy okazję dowidzieć się nieco więcej na temat 
początków naszego Wydziału, historii jego powstania, oraz 
założycieli. Spotkanie było również dobrą okazją do 
„pochwalenia” się sukcesami Wydziału na przestrzeni ostatnich 
20 lat – począwszy od wybitnych osiągnięć naukowych (awans 
do I kategorii naukowej wg MNiSW), poprzez stale rosnącą 
liczbę kierunków/specjalności oraz studentów z zagranicy, 
elitarne studia MBA, aż do znacznej liczby realizowanych 
projektów badawczych oraz grantów. Na Radzie gościliśmy 
między innymi: prof. dr hab. J.Rachonia prof. zw. PG, dr hab. 
inż. L. Swędrowskiego prof. nadzw. PG - Dziekana Wydziału 
Elektrotechniki i Automatyki; mgr inż. D. Kuźniewskiego – 
Dyrektora Centrum Wiedzy i Przedsiębiorczości; inż. B. Hakuć - 
Dyrektora Kustosza Biblioteki Głównej; dr inż. Arch. A. 
Prusiewicza prof. nadzw. PG z Wydziału Architektury; prof. dr 
hab. inż. W. Sadowskiego prof. zw. PG - Dziekana Wydziału 
Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowej; dr hab. inż. M. Dzidę 
prof. nadzw. PG – Prorektora ds. Kształcenia; dr hab. inż. . 
Goczyłę prof. nadzw. PG – Dziekana Wydziału Elektroniki, 
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Telekomunikacji i Informatyki; prof. dr hab. inż. E. Wittbrodta 
prof. zw. PG – z Wydziału Mechanicznego. Wiele osób z firm 
zewnętrznych: Zbigniewa Canowieckiego – Prezesa Zarządu 
Pracodawcy Pomorza; Katarzynę Gwóźdź, Kamilę Siwak oraz 
Rafała Stepnowskiego – członeków Rady Konsultacyjnej; mgr 
inż. Leszka Cisielskiego - Dyrektora I Akademickiego Liceum 
Ogólnokształcącego; Tomasza Balcerowskiego – Prezesa 
Zarządu EKOINBUD; Łukasza Ignatowicza – z Gdańskiego 
Parku Naukowo-Technologicznego; Katarzynę Maruszak – 
Dyrektora Działu Rozwoju Przedsiębiorczości; Jerzego 
Gajewskiego – Prezes Zarządu NDI Sopot. Swoją obecnością 
zaszczyciło nas również wielu emerytowanych pracowników 
Wydziału, Obecni byli między innymi: prof. Halina Różańska, 
prof. Adam Skrzypek, prof. Marianna Dzaszkowska, prof. 
Ireneusz Durlik, prof. Andrzej Tubielewicz, dr Edward Jarecki; 
dr Krystyna Kinach-Brzozowska; dr inż. Jan Krause, dr inż. 
Kazimierz Frydel, mgr Barbara Zarańska, Adela Bronk, 
Katarzyna Zawadzka, Leokadia Małek, Małgorzata Skwara, 
Janina Piotrowska 
 

Wydziałowe Warsztaty z okazji 20-lecia 
Dodatkową atrakcją, zorganizowaną z okazji 20-lecia Wydziału, 
były warsztaty dla pracowników naszego Wydziału. Warsztaty 
odbyły się w dniach 12-13 września, i wzięło w nich udział 
ponad 100 osób. Mogliśmy się szkolić z takich przydatnych 
dziedzin jak na przykład: efektywne przywództwo, fotografia, 
autoprezentacja, prowadzenie spotkać publicznych, oraz wiele 
innych. Dodatkową atrakcją był wykład prof. J. Falzagica 
(Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu) dotyczący Pokolenia Y. 
Na zakończenie „trudnych” warsztatowych dni, wszyscy 
pracownicy bawili się na spotkaniu „nieformalnym” w Leśnej 
Karczmie Faltom, gdzie nie zabrakło dobrej zabawy, 

wyśmienitego jedzenia oraz wina. Za organizację warsztatów 
oraz imprez towarzyszących odpowiedzialna była: dr hab. Anna 
Drapińska, ich pomysłodawcami – członkowie Kolegium 
Dziekańskiego, dr hab. Anna Drapińska, oraz dr Ewa Hope. 
Wszystkim dziękujemy za zaangażowanie oraz wkład pracy!. 
 

Konferencja „Kultura-Ekonomia-Wartości” 
W dniach 15-17 maja na Wydziale Zarządzania i Ekonomii 
Politechniki Gdańskiej odbyła się Międzynarodowa Konferencja 
Naukowa "Ekonomia. Kultura. Wartości. U źródeł nauk społecznych 
oraz nauk o kulturze w 150. rocznicę urodzin Heinricha Rickerta". 
Konferencja poświęcona była zarówno zagadnieniom 
historyczno-filozoficznym związanym z postacią urodzonego w 
Gdańsku Rickerta oraz metodologicznym, w szczególności zaś 
problematyce metodologii i filozofii ekonomii. Organizatorom 
udało się zaprosić światowej klasy specjalistów w dziedzinach 
będących przedmiotem Konferencji. Udział wzięli między 
innymi: Prof. Christian Krijnen z Wolnego Uniwerystetu w 
Amsterdamie, jeden z najlepszych znawców filozofii Rickerta, 
Prof. Uskali Mäki z Uniwersytetu Helsińskiego, znany na świecie 
autorytet w dziedzinie filozofii i metodologii ekonomii, Prof. 
Peter-Ulrich Merz-Benz z Uniwersytetu w Zurychu, laureat 
nagrody Premio Amalfi za osiągnięcia w dziedzinie nauk 
społecznych i socjologii, wybitny znawca myśli Rickerta i 
Webera, Prof. Frédéric Lordon z paryskiej Sorbony – 
ekonomista, filozof i socjolog ekonomii, członek grupy 
Economistes atterés, felietonista Le monde diplomatique. Jednym z 
najciekawszych wydarzeń Konferencji była dyskusja panelowa na 
temat: Czy ekonomia to nauka idiograficzna czy nomotetyczna, 
nawiązującym do podziału nauk ukutego m.in. przez Rickerta. W 
dyskusji prowadzonej przez Prof. Luciano Segreto z 
Uniwersytetu we Florencji wzięli udział wspomniani już Prof. 
Uskali Mäki i Prof. Christian Krijnen, a także Prof. Adam 
Grobler (Uniwersytet Opolski), Prof. Justyna Miklaszewska 

(Uniwersytet Jagielloński) oraz Prof. Piotr Dominiak 
(Politechnika Gdańska).  
 

Prof. Piotr Dominiak w Radzie Naukowej PARP 
Prof. dr hab. Piotr Dominiak, prof. zw. PG został powołany do 
Rady Naukowej Ośrodka Badań nad Przedsiębiorczością 
Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. W skład 
powyższej Rady naukowej wchodzą m.in: prof. Witold 
Orłowski, prof. Krzysztof Obłój, prof. Jacek Santorski, prof. 
Alojzy Nowak, prof. Bogdan Piasecki, prof. Jerzy Cieślik, prof. 
Bohdan Wyżnikiewicz. Gratulujemy! 
 

Wykład prof. Grzegorza Kołodki 
Dnia 6 czerwca 2013, gościem na Wydziale Zarządzania i 
Ekonomii, był prof. Grzegorz Kołodko. Prof. Kołodko 
wygłosił wykład pt. „Dokąd zmierza świat? Ekonomia 
polityczna przyszłości”, w ramach cyklu „Wieczór z Ekonomią”, 
których gospodarzem jest prof. Piotr Dominiak. Podczas 
spotkania dyskutowano najważniejsze problemy współczesnych 
gospodarek.  

Nasi pracownicy gośćmi  
Europejskiego Forum Nowym Idei 

W dniach 27-29 września 2013 w Sopocie odbyło się kolejne już 
Europejskie Forum Nowych Idei. W tym roku wśród paneli 
stów znalazło się dwoje naszych pracowników: prof. dr hab. 
Piotr Dominiak, który brał udział w panelu dyskusyjnym 
Rozmowy Nocnych Marków pt. „Do czego jest nam potrzebna 
ekonomia”?, oraz mgr Barbara Stepnowska-Geniusz, biorąc 
udział w panelu pt. „Czego pracodawcy oczekują od młodych?”. 
Europejskie Forum Nowych Idei 2013 to międzynarodowe 
forum tworzone przez środowiska biznesowe, w celu szerzenia 
dyskusji na temat miejsca i przyszłości Europy. Jest 
organizowane po raz trzeci przez Konfederację Lewiatan 
we współpracy z BUSINESSEUROPE, Miastem Sopot 
oraz polskimi i międzynarodowymi firmami i instytucjami. 
 

Nagroda wydawnictwa EMERALD  
Dr Ewa Lechman otrzymała nagrodę wydawnictwa Emerald 
Insight „Emerald Literati Network 2013 Awards for Excellence” za 
znaczny wkład pracy, w roku 2012, przy recenzjach artykułów 
naukowych dla czasopisma „Emerald Emerging Markets Case 
Studies”. Gratulujemy!. 
 

Konferencja SIEC-ISBE 
W dniach 3-5 października 2013, odbyła się na WZiE 19-sta 
międzynarodowa konferencja „Tunning Educational Standards”, 
organizowana przy współudziale Międzynarodowego 
Stowarzyszenia na Recz Edukacji w Biznesie oraz Wydziału 
Zarządzania i Ekonomii PG. Sesje tematyczne konferencji były 
zagadnieniom związanym z problemami edukacyjnymi na 
potrzeby przedsiębiorstw. Referaty wygłosili między innymi: 
prof. dr hab. inż. E.Wittbrot, Anna Wojciechowska z 
Ministerstwa Edukacji Narodowej, Julian Skelnik – Konsul 
Honorowy Królestwa Danii, jak również wiele zagranicznych 
gości. W pierwszym dniu konferencji uczestnicy mieli okazję do 
wzięcia udziału w tzw. company visit w firmie Trefl S.A. w 
Gdyni. Uczestnicy konferencji pochodzili głównie z Islandii, 
Szwecji, Finlandii, Wysp Owczych. Partnerem merytorycznym 
oraz sponsorem wydarzenia był Gdański Klub Biznesu. Za 
organizację całości odpowiadali prof. P. Dominiak, prof. Leszek 
Preisner z AGH w Krakowie, oraz dr E. Lechman.  
 

Konferencja „Zarządzanie Operacyjne” 
W dniach 14 - 15.03. 2013 odbyła się Konferencja Naukowa 
„Zarządzanie Operacyjne, teoria, praktyka i zastosowania” 
zorganizowana przez Katedrę Inżynierii Zarządzania 
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Operacyjnego, Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki 
Gdańskiej, przy udziale Fundacji Rozwoju Myśli Ekonomicznej, 
Naukowego Koła Jakości i Produktywności PG oraz Samorządu 
Doktorantów Politechniki Gdańskiej. Celem konferencji była 
wymiana podglądów, myśli, wyników badań oraz doświadczeń 
przedstawicieli nauki i biznesu na temat nowoczesnych form 
zarządzania operacyjnego. 
 

Konferencja „Programy, Projekty, Procesy” 
To już wprawdzie historia (z przed wakacji), ale wydarzenie 
które miało miejsce warte jest odnotowania. 28 + 29 maja 2013 
roku w Centrum konferencyjno-biznesowym na stadionie PGE 
Arena w Gdańsku miała miejsce druga Konferencja Naukowo – 
Techniczna, pt.: PROGRAMY, PROJEKTY, PROCESY - 
zarządzanie, innowacje, najlepsze praktyki. Organizatorami 
konferencji był zespół pracowników z WZiE PG, Tematyka 
konferencji zgodnie z jej tytułem obejmowała zagadnienia 
związane z zarządzaniem i realizacją projektów i procesów w 
różnych branżach działalności gospodarczej (produkcją 
przemysłową, budownictwo, wydarzenia kulturalne, itp. Celem 
konferencji była wymiana osiągnięć naukowych, doświadczeń 
praktycznych oraz poglądów w obszarze tematyki konferencji. W 
konferencji poza środowiskiem akademickim z całej Polski, 
aktywnie udział wzięli szefowie nie tylko  pomorskich 
przedsiębiorstw (np.: DCT Gdańsk SA. Transsystem,  Łańcut; NDI 
S.A. i NFRACORR. W ramach konferencji odbyły się także 
warsztaty na temat  tworzenia uzasadnienia biznesowego dla 
projektu oraz identyfikowania ryzyka projektu. Trwają prace nad 
publikacjami pokonferencyjnymi (jeden tom w języku polskim, 
drugi w języku angielskim). W księgarniach dostępna jest od 
pewnego czasu książka wydana przez DIFIN pod tytułem: 
„Zarządzanie projektami i procesami” będąca wynikiem 
pierwszej edycji konferencji. Przygotowywana jest koleina edycja 
KONFERENCJI, szczegóły na ten temat stopniowo ukazują się 
na stronie www.ppp.zie.pg.gda.pl, w tym między innymi: 
innowacyjność w realizacji programów, projektów i procesów; 
innowacyjne programy i projekty badawcze – teoria i praktyka; 
nowe trendy w zarządzaniu programami, projektami i procesami; 
efektywność realizacji programów, projektów i procesów; 
zarządzanie wiedzą w realizacji programów, projektów i 
procesów; organizacja programów, projektów i procesów; dobre 
praktyki w realizacji programów, projektów i procesów; 
narzędzia wspomagające w realizacji programów, projektów i 
procesów; jakość i ryzyko w zarządzaniu programami, 
projektami i procesami; programy i projekty związane z EURO 
2012; programy i projekty sportowe oraz kulturalne – zasady 
realizacji, dobre praktyki. 
Biorąc pod uwagę rozwój i duże zainteresowanie związane z 
problematyką zarządzania i realizacji programów, projektów oraz 
procesów mam nadzieję, że Konferencja będzie dla Państwa z 
jednej strony możliwością prezentacji aktualnych osiągnięć oraz 
wymiany poglądów, a z drugiej strony wspaniałą okazją do 
integracji środowisk naukowców i praktyków zajmujących się 
programami, projektami i procesami w różnych branżach 
działalności gospodarczej. 

Szkoły Letnie na WZiE 
W dniach 1-3 lipca 2013 odbyła się na naszym Wydziale Szkoła 
Letnia Ekonometrii Przestrzennej. Zajęcia były prowadzone 
przez prof. Bogdana Sucheckiego, dr Artura Gajdosa oraz mgr 
Emilię Modrankę. Poziom merytoryczny zajęć – w ocenie 
uczestników – bardzo wysoki. W szkole wzięło udział 9 
pracowników Wydziału oraz 2 doktorantów. Pomysłodawczynią 
oraz organizatorką SLEP była Prodziekan dr Justyna Kujawska. 
Dodatkowo, w sierpniu br, dzięki inicjatywie i zaangażowaniu 
Prodziekan dr Magdaleny Popowskiej, miała miejsce na naszym 

Wydziale Summer School (w ramach programu IP LLP 
Erasmus) „Leaders for the future. Cross-cultural management as a key of 
success in the turbulent environment”. Partnerami realizowanego 
projektu były uczelnie: Erasmus University of Rotterdam 
(Holandia), Budapest College of Communication, Business and 
Arts (Węgry), University of Florence (Włochy), Ecole Normale 
Superieure de Cachan (Francja), Södertörn University  (Szwecja). 
W szkole letniej wzięło udział 30 studentów z partnerskich 
uczelni. Słuchacze mieli 6 godzin dziennie zajęć, prowadzonych 
przez 11 różnych wykładowców. Dziękujemy organizatorkom 
obu wydarzeń za chęci i zaangażowanie.  
 

Konferencja Qualitas 
W dniach 17-19.04.2013 odbyła się IV Konferencja Qualitas 
zorganizowana przez Katedrę Inżynierii Zarządzania 
Operacyjnego Wydział Zarządzania i Ekonomii PG wraz z 
Naukowym Kołem Jakości i Produktywności oraz Zakład 
Zarządzania Jakością i Środowiskiem Wydział Zarządzania UG 
wraz z kołem 
Naukowym Qualiteam. To już czwarta edycja Konferencji, 
której celem jest wymiana wiedzy i doświadczeń z zakresu 
zarządzania jakością, środowiskiem oraz zarządzania produkcją 
pomiędzy światem nauki, studentami oraz światem praktyków. 
Konferencja po raz kolejny miała charakter otwarty. W ciągu 
trzech dni podczas wystąpień na Uniwersytecie Gdańskim (17 
kwietnia) oraz Politechnice Gdańskiej (18-19 kwietnia) 
zaprezentowało się kilkudziesięciu prelegentów. 
 

Konferencja projektowa QUICK IGA (QUICK: Innovative 
SMEs by Gender and Age) 

Dnia 12 kwietnia 2013, w ramach projektu QUICK IGA  
(QUICK: Innovative SMEs by Gender and Age), na Wydziale 
Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej odbyła się 
konferencja pt. „Kształtowanie konkurencyjności przedsiębiorstw w 
kontekście wyzwań demograficznych”. Konferencja była objęta 
patronatem Marszałka Województwa Pomorskiego, Prezydenta 
Miasta Gdańska oraz Rektora Politechniki Gdańskiej.W 
konferencji wzięło udział 59 przedstawicieli partnerów projektu 
oraz różnych organizacji edukacyjnych i rynku pracy, m.in.: 
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku, Pracodawców 
Pomorza, Agencji Rozwoju Pomorza, Pomorskiej Izby 
Rzemieślniczej Małych i Średnich Przedsiębiorstw. W czasie 
konferencji odbyły się także 3 sesje naukowe: Uwarunkowania 
konkurencyjności przedsiębiorstw, Kobiety na rynku pracy oraz 
Starzenie się społeczeństwa a kwestia konkurencyjności firm. 
 

Nowy projekt BEST-AGERS 
W okresie 2013-2014 Wydzial Zarządzania i Ekonomii 
Politechniki Gdańskiej będzie uczestniczył w realizacji projektu 
Best Agers Lighthouses – Strategic Age Management for SME in 
the Baltic Sea Region w ramach Baltic Sea Region Programme 
2007-2013. W projekt zaangażowanych jest 12 partnerów z 
państw Regionu Morza Bałtyckiego. W ramach projektu 
zaplanowano przeprowadzenie badań w zakresie możliwości i 
uwarunkowań wdrażania zarządzania wiekiem w 
przedsiębiorstwach sektora MSP, oraz interwencję w 12 
wybranych firmach polegającą na zastosowaniu określonych 
narzędzi i metod zarządzania wiekiem. Koordynatorem projektu 
na Wydziale została dr inż. Anita Richert-Kaźmierska. 
 

Europeista na rynku pracy – spotkanie z Dyrektorami 
działów Agencji Rozwoju Pomorza SA 

Koło Naukowe „Euroinicjatywa” studentów europeistyki 
zorganizowało 7 marca 2013 r. drugie z cyklu spotkanie z 
pracodawcami w ramach projektu „Europeista na rynku pracy”. 
Zaproszeni Goście z Agencji Rozwoju Pomorza SA: Pani 
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Katarzyna Matuszak - dyrektor Działu Rozwoju 
Przedsiębiorczości i Pan Jacek Zwolak - Dyrektor Działu 
Regionalnej Instytucji Finansującej - przedstawili specyfikę pracy 
reprezentowanych działów, dotychczasową współpracę z 
Wydziałem Zarządzania i Ekonomii, szczególnie ze studentami 
Europeistyki, a także określili wymagania wobec kandydatów 
ubiegających się o pracę lub staż lub praktykę w Agencji 
Rozwoju Pomorza SA. Ważnymi i stałymi elementami spotkań z 
pracodawcami były odpowiedzi na pytania studentów oraz 
prezentacja kompetencji studentów europeistyki na podstawie 
zadanego przez Panią Katarzynę Matuszak case study. Ogólna 
ocena rozwiązania była pozytywna, choć szczególnie cenne były 
uwagi, wspierające rozwój kompetencji studentów.  Zarówno 
Goście z Agencji Rozwoju Pomorza SA jak i studenci wyrazili 
chęć intensyfikacji współpracy w przyszłości. 
 

„Katedra Marketingu zaprasza….” 
Dnia 21 marca b.r. odbyło się pierwsze z cyklu spotkań, 
organizowanych przez Katedrę Marketingu, pod hasłem: 
„Katedra Marketingu zaprasza”.  Gościem była Pani Agnieszka 
Burska-Wojtkuńska - Marketing Manager  firmy PBS (Partner in 
Business Strategies) w Sopocie. Spotkanie było poświęcone 
prezentacji autorskiej metody badania percepcji marki „PBS 
Brind mind map”. „PBS Brand Mind Map” powstał z inspiracji 
artykułem Celine Brandt, “Associative networks: A new approach to 
market segmentation”, który ukazał się w “International Journal of 
Market Research”. Podstawy teoretyczne tej metody drzemią w 
psychologii poznawczej i założeniu, że wizerunek marki jest 
siecią skojarzeń w umysłach konsumentów. W spotkaniu wzięli 
udział studenci i pracownicy Wydziału. Bezpośrednim 
organizatorem spotkania była dr Edyta Gołąb-Andrzejak wraz z 
Naukowym Kołem Marketingu „KREATYWNI PG”. 

 
Wymiana ERASMUSA 

W dniach 21-25 kwietnia dr Beata Basińska uczestniczyła w 26 
konferencji European Health Psychology Society „Resilience 
and Health” w Pradze. Prezentowała studia dotyczące wypalenia 
zawodowego i roli emocji w pracy oraz przewodniczyła sesji 
Health in health care professionals. W październiku 2012, 
kontynuując współpracę w ramach programu Erasmus, 
prowadziła wykłady z zarządzania stresem zawodowym oraz ze 
statystyki na University West w Trollhättan w Szwecji. Dr 
Krystyna Kowalik-Bańczyk, również w ramach Erasmus 
Teaching Staff Mobility w dniach 11-14.03.2013 gościła na 
Uniwersytecie Sophia-Antipolis w Nicei (Francja) z 
pięciogodzinnym wykładem nt. La protection des droits 
fondamentaux en matière de concurrence (Ochrona praw 
podstawowych w postępowaniach antymonopolowych).  
 

Goście zagraniczni na WZiE 
W dniach 2-5 czerwca 2013, przebywał z wizytą na naszym 
wydziale Prof. Massimo Tamberi z Universita' Politecnica delle 
Marche (Ancona, Włochy). W dniu 3 czerwca 2013, odbył się 
wykład w języku angielskim na temat roli instytucji 
nieformalnych w procesach rozwoju: "Italy as a case study: 
inefficient  institutional lock-in in a developer country". 
Dodatkowo w dniu 3 czerwca 2013, odbył się wykład dr Eszter 
Bartha, która przebywała u Nas w ramach Erasmus z 
Uniwersytetu Etovos Lorand z Budapesztu. Tytuł wykładu. 
"Postsocialist capitalism: Eastern European economies after 20 
years". 
 

Nowa książki dr Ewy Hope 
Dr Ewa Hope opublikowała nową książkę, o tytule „Etyka w 
pracy specjalistów public relations”. Publikacja ukazała się 

nakładem wydawnictwa Difin. Pani Ewie gratulujemy, a 
czytelnikom życzymy miłej lektury.  
 

Wyróżniona magistrantka 
Nasza absolwentka, mgr Anna Barek uzyskała wyróżnienie za 
pracę magisterską, napisaną pod kierunkiem dr inż. Krystiana 
Zawadzkiego, zatytułowaną: "Konkurencyjność usługi 
factoringu w polskim systemie bankowym ze szczególnym 
uwzględnieniem sektora banków spółdzielczych". Praca 
oceniana była w konkursie "Złote Pióro" organizowanym przez 
Polski Związek Faktorów. 
 

Program MBA- kalendarium wydarzeń 
Grudzień 2012 

 Rozpoczęcie 4 edycji Programu MBA: Zarządzanie Strategiczne 
Programami i Projektami po raz pierwszy o charakterze 
międzynarodowym . Grupę tworzą nie tylko Słuchacze z Polski 
ale także z Nigerii, Chorwacji czy z Hiszpanii. Przeprowadzenie 
sesji wymiany doświadczeń dla Słuchaczy Programów MBA 
finansowanych z funduszy UE.  W ramach modułu, zajęcia 
prowadziły takie osoby jak: Kinga Baranowska znana na całym 
świecie polska himalaistka, zdobywczyni ośmiu 
ośmiotysięczników czy Wojciech Rajski, dyrygent i dyrektor 
artystyczn Polskiej Filharmonii Kameralnej w Sopocie. 
Wyróżnienie specjalizacji Programu MBA Zarządzanie 
Strategiczne Programami i Projektami przez międzynarodowy 
Ranking Master Eduniversal. W zestawieniu tym Program MBA 
realizowany przez PG zajął drugie miejsce w kategorii 
Engineering  and Project Management, w regionie Eastern 
Europe.  Taką samą ocenę jak PG otrzymały w regionie Western 
Europe m.in. Universita Bocconi, Erasmus University 
Rotterdam czy HEC Paris. W Rankingu Eduniversal została 
ujęta również druga specjalizacja Programu MBA jaką jest  MBA 
in Sports Management zajmując 44 miejsce w TOP World 50. 
Styczeń 2013 

 Obrony 40 prac dyplomowych przez Słuchaczy ze specjalizacji  
MBA -Przywódca Strategiczny oraz MBA - Zarządzanie 
Strategiczne Programami i Projektami. W czasie 6 dni Słuchacze 
prezentowali swoje wyniki zarówno w języku polskim jak i 
angielskim przed międzynarodową komisją oceniającą.   
Luty 2013 

 WZiE odwiedziła grupa międzynarodowych studentów Master 
in International Projects z Rouen Business School z Francji. W 
grupie studentów znalazły się osoby m.in. z Pakistanu, Chin, 
Norwegii, USA, Indii, Togo czy Senegalu.  W trakcie 
trzydniowych zajęć, trzyosobowa grupa studentów z Pakistanu 
oraz Chin opracowywała strategię promocji Programu MBA 
wśród przyszłych zagranicznych Słuchaczy. 
Marzec 2013 

 Uroczyste wręczenie dyplomów w auli Politechniki Gdańskiej 
absolwentom Programów MBA rocznika 2011-2013. 
Zorganizowanie pierwszego spotkania absolwentów MBA z 
roczników od 2010 do 2013 w ramach cyklu wykładów 
zatytułowanych „Cztery Pory Roku dla absolwentów Programu 
MBA”. Tematem przewodnim pierwszego spotkania był wykład 
profesora Luciano Segreto z Universita degli Studi de Firenze 
dotyczący zagrożeń współczesnej gospodarki wolnorynkowej na 
przykładzie rywalizacji dwóch hiszpańskich klubów piłkarskich: 
FC Barcelona i Real Madrid. Kolejne spotkanie mające już 
charakter jednodniowego modułu zaplanowane jest w czerwcu 
br. W trakcie 8 godzinnych zajęć absolwenci MBA będą 
uczestniczyli w przedsięwzięciu pn." Innovation within Project 
Management – Exploration of Technological Innovation, 
Intellectual Property, and Intercultural Psychology”. Moduł 
poprowadzony będzie przez dr Justynę Zander wykładającą 
m.in. na Harvard University. 


