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B i u l e t y n 

 W y d z i a ł u  Z a r z ą d z a n i a  i  E k o n o m i i  PG 

 14 października 2014 

 

Nagrody Rektora Politechniki Gdańskiej za rok 2013 
 W roku 2013, Rektor Politechniki Gdańskiej przyznał 
następujące nagrody:  
1. Naukowe indywidualne dla: dr hab. inż. Krzysztof Leja, 

prof. nadzw. PG (Ist), dr  hab. Małgorzata Gawrycka 
(IIst), dr hab. Andrzej Lisak (IIst),  dr hab. inż. 
P.Grudowskiego prof. nadzw. PG (IIst), dr inż. 
Aleksandra Parteka (IIst), dr Joanna Wolszczak-
Derlacz,  dr hab. Przemysław Parszutowicz (IIst), dr 
inż. Krystian Zawadzki (IIst), prof. dr hab. inż. Edward 
Szczerbicki, prof. zw. PG. (IIst), 

2. Nagrody indywidualne za działalność dydaktyczną: dr 
hab. inż. Piotr Grudowski, prof. nadzw. PG oraz mgr 
Paweł Ziemiański  (IIIst),  

3. Nagrody indywidualne za działalność organizacyjną dla: 
mgr inż. Przemysław Kitowski, dr inż. Jolanta 
Łopatowska,– III stopnia;  

4. Nagrody zespołowe za działalność dydaktyczną: dr 
Gabriela Golawska-Witkowska oraz dr hab. Anna 
Rzeczycka, prof. nadzw. PG (IIst), dr Paweł Bykowski , 
dr Michał Tomczak oraz mgr Marta Szeluga-Romańska 
(IIst). 

5. Nagrody zespołowe za działalność organizacyjną dla: 
dr hab. inż. Cezary Orłowski, prof. nadzw. PG, dr inż. 
Artur Ziółkowski, mgr inż. Leszek Zięba – I stopnia,  
dr Andrzej Karalus oraz dr hab. Przemysław 
Paraszutowicz 

      Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy! 

 Rok Akademicki 2014/2015 - rozpoczęty  
Dnia 1 października br, Dziekan dr hab. Julita Wasilczuk 
wspólnie z Rektorem prof. dr hab. inż. Jacek Mąkinią 
inaugurowała rok akademicki 2014/2015 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. : 
„Kultura organizacyjna – klucz czy wytrych teorii 
organizacji” który wygłosił prof. dr hab. Łukasz Sułkowski 
z Uniwersytetu Jagiellońskiego i Społecznej Akademii Nauk 

w Łodzi. Tak postawione pytanie przez Pana profesora 
stawia kulturę organizacyjną w kluczowym miejscu dla teorii 
organizacji będąc jednocześnie wyzwaniem dla podmiotów 
gospodarczych. Uroczystości zakończyło Gaude Mater 
Polonia 

 Pierwszy Przewód Habilitacyjny na WZiE po nowemu 
Dnia 08 lipca 2014, Rada Wydziału, jednomyślnie poparła 
uchwałę o nadanie dr Błażejowi Prusakowi stopnia doktora 
habilitowanego. Było to pierwsze postępowanie w tzw. 
nowej procedurze, można więc powiedzieć, że historyczne. 
Tytuł jednotematycznego cyklu publikacji nowego i 
zapewne szczęśliwego habilitanta to „Ekonomiczna analiza 
instytucjonalnej infrastruktury upadłości przedsiębiorstw w Polsce i na 
świecie”. Recenzentami w przewodzie habilitacyjnym byli 
prof. dr hab. E. .Mączyńska-Ziemacka SGH w Warszawie, 
prof. dr hab. R.Borowiecki UE w Krakowie oraz prof. dr 
hab. F.Bławat prof. zw. PG. Serdecznie gratulujemy. 

Wiadomości z CK… 
Miło nam poinformować, że dr hab. inż. Cezary Orłowski 
prof. nadzw. PG otrzymał wiadomość o podjęciu przez CK 
decyzji o nadaniu mu tytułu profesora. Serdecznie 
gratulujemy i czekamy na oficjalny akt nadania profesury 
przez Pana Prezydenta RP. 

Niezwykły gość 
W środę 9 kwietnia 2014 w audytorium I  Wydziału 
Zarządzania i Ekonomii PG wykład wygłosił niezwykły 
gość Mats Alvesson i poprowadził dyskusje nad 
problemem: “How to combine critical management studies 
& ‘traditional’ economic management”. A w czwartek Mats 
Alvesson skoncentrował się nad przesłaniem swojej książki 
"THE TRIUMPH OF EMPTINESS. Consumption, higher 
education & work organization”. Mats Alvesson jest 
profesorem Uniwersytetu w Lund (Szwecja) oraz 
Uniwersytetu w Queensland (Australia). Jest rozpoznawany 
na całym świecie badaczem współczesnych organizacji, 
zwolennikiem krytycznego spojrzenia na zarządzanie oraz 
prowadzenia badań jakościowych i twórcą (wspólnie z 
Hugh Willmottem) kierunk Critical Management Studies 
(CMS). Mats Alvesson jest autorem kilkudziesięciu książek i 
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artykułów naukowych dotyczących zawiłości 
organizacyjnych – kultury organizacyjnej, problemów w 
zarządzaniu, tożsamości w organizacjach, gender, zmian 
organizacyjnych, konsultingu. Jego najnowsza książka ‘The 
Triumph of Emptiness’ (‘Triumf pustki’), wydana w 2013 
roku, krytycznie przedstawia współczesny świat i istniejące 
w nim organizacje. 
 Mats Alvesson twierdzi, że organizacje bardzo często 
składają się z wyolbrzymionych fasad, za którymi niewiele 
treści się znajduje – mania wielkości, nastawienie na ilość 
zamiast na jakość to, Jego zdaniem, nasza rzeczywistość. 
„Gdy informowałem znajomych o wizycie profesora Matsa 
Alvessona, słyszałem często pytanie: jak Wam udało się Go 
zaprosić?” mówił dr hab. Krzysztof Leja prof. nadzw. PG. 
Jeden z profesorów młodszej generacji (jest ich w Polsce 
coraz więcej!), który miał okazji zetknąć się z twórczością 
Alvessona stwierdził: „to naprawdę łebski gość”.  
„Alvesson podczas pobytu miał program pełen wrażeń: 
szwedzki film niemy ze ścieżką dźwiękową w wykonaniu 
krakowskiego zespołu UDA, wykład w (niezaplanowanych) 
ciemnościach wydziałowego audytorium z udziałem 
zainteresowanych nie tylko Trójmiasta, ale z Krakowa, 
Poznania, Warszawy a nawet Sheffield i wreszcie 
seminarium domowe, podczas którego była okazja bliższej 
rozmowy z naszym Gościem. Myśli, które przekazał były 
głębokie, odległe od codziennego, powierzchownego 
oglądu świata i otaczającej nas rzeczywistości, nie tylko tej 
uczelnianej. Jego najnowsza książka „The triumph of 
emptiness”, którą sam uważa za najważniejszą w swojej 
twórczości, pokazuje wyraziście, że bałwochwalstwo 
polityków, ale i zwykłych ludzi, wszechobecna w 
organizacjach gra o sumie zerowej, a także triumf 
imagologii, prowadzi do wykorzystywania wiedzy wyłącznie 
do konsumpcji. Czy zatem konsumpcjonizm i 
technokratyzm zdominował już współczesny świat. Jerzy 
Wilkin podczas kongresu polskich ekonomistów mówił, że 
ekonomia utraciła duszę. Utratę duszy uniwersytetu 
zauważam coraz częściej, ale to może tylko wytwór mojej 
chorej wyobraźni. Posłuchajmy Matsa Alvesson - to 
naprawdę łebski Gość…” Dziękujemy i gratulujemy 
Katedrze Zarządzania w osobach dr hab. Krzysztofa Lei 
prof. nadzw. PG, Pani mgr inż. Emilii Naguckiej oraz Pani 
M. Szeludzę Romańskiej  za organizacje tak trudnego 
przedsięwzięcia. 

III Międzynarodowa konferencja naukowo techniczna 
pt.,,PROBLEMY, PROJEKTY, PROCESY 
zarządzanie, innowacje, najlepsze praktyki” 
 W Gdańsku  26 - 27 maja 2014 odbyła się 
międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna 
PROGRAMY, PROJEKTY, PROCESY… Zorganizowana 
przez Katedrę Inżynierii Zarządzania Operacyjnego 
Wydział Zarządzania i Ekonomii PG. Skupiała 
przedstawicieli świata nauki i praktyków gospodarczych 
zainteresowanych zarządzaniem, innowacjami i najlepszymi 
praktykami w realizacji programów, projektów i procesów. 
Konferencja miała na celu umożliwienie prezentacji 
osiągnięć, wymianę wiedzy oraz dyskusji w obszarze 
tematyki konferencji.  Było to wydarzenie ukierunkowane 
na budowanie  oraz wzmocnienie partnerstwa pomiędzy 

nauką, a praktyką gospodarczą.  Przedstawiciele nauki mieli 
możliwość zaprezentowania oraz promowanie swoich 
osiągnięć badawczych mających istotny potencjał 
wdrożeniowy w organizacjach gospodarczych, a 
przedstawiciele sektora   gospodarczego mieli możliwość 
zaprezentować przykłady swoich osiągnięć w zakresie 
praktycznej realizacji programów, projektów i procesów. 
Spotkania konferencyjne poza wymianą wiedzy i 
doświadczeń były okazją do nawiązania kontaktów, 
generowania pomysłów i podejmowanie wspólnych 
inicjatyw na  realizację programów i projektów. Organizacje 
tej konferencji to niezaprzeczalny sukces naszego wydziału , 
ale przede wszystkim kolegów z Katedry Inżynierii 
Zarządzania Operacyjnego w osobach: dr hab. inż. Marka 
Wirkusa prof. nadzw. PG, dr inż. Jolanta Łopatowska – 
sekretarz konferencji, dr inż. Ryszard Bielski, dr inż. 
Marzena Grzesiak (Katedra Zarządzania), dr inż. Grzegorz 
Zieliński, mgr inż. Władysław Stachowski, mgr inż. 
Przemysław Kitowski 

Konferencja Qualitas  
W dniach 09-11.04.2014 odbyła się V 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 piąta 
edycja Konferencji, której celem było doskonalenie 
wyrobów i usług, jakość życia, zarządzanie jakością, 
doskonalenie procesów i projektów, zarządzanie produkcją 
wymiana wiedzy i doświadczeń z zakresu zarządzania 
jakością, środowiskiem oraz zarządzania produkcją. 
Konferencja po raz kolejny miała charakter otwarty. W 
ciągu trzech dni podczas wystąpień na Uniwersytecie 
Gdańskim (11 kwietnia) oraz Politechnice Gdańskiej (9-10 
kwietnia) zaprezentowało się kilkudziesięciu prelegentów. 
Specjalnymi gośćmi: był uczestnik programu MasterChef, 
Daniel Hucik (gość PG) i uczestnik programu TopChef, 
Malika Juchnowicz (gość UG). Tak udane przedsięwzięcie 
kolegów z Katedry Inżynierii Zarządzania Operacyjnego 
zasługuje na uznanie i gratulacje w osobie dr hab. inż. 
Marka Wirkusa prof. nadzw. PG  

Konferencja pt.„HQ FORUM – Forum jakości w 
opiece zdrowotnej”  
Organizatorami konferencji były: Wydział Zarządzania i 
Ekonomii Politechniki Gdańskiej, Wydział Zarządzania 
Uniwersytetu Gdańskiego, Wydział Nauk o Zdrowiu z 
Oddziałem Pielęgniarstwa i Instytutem Medycyny Morskiej 
i Tropikalnej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, 
Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Akademii 
Morskiej w Gdyni, Konferencja odbyła się w dniach 24-25 
września 2014 roku w Gdańsku, a jej nadrzędnym celem 
byłą wymiana poglądów, myśli, wyników badań oraz 
doświadczeń przedstawicieli świata nauki, a także 
praktyków z wiodących placówek medycznych, oraz 
przedstawicieli samorządu administracji publicznej 
związanej z opieką zdrowotną. Celem dodatkowym 
konferencji byłą: - Wymiana, porównanie wiedzy, 
doświadczeń oraz wyników badań na temat dobrych 
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praktyk zarządzania, jakością w opiece zdrowotnej, - 
Promowanie nowoczesnych metod zarządzania jakością 
ukierunkowanych na doskonalenie i efektywność usług 
zdrowotnych, - Wskazanie kierunków doskonalenia jakości 
w opiece zdrowotnej, - Integracja środowisk praktyków, 
samorządów oraz organów administracji publicznej a także 
nauki zainteresowanych pomiarem, poprawą i 
doskonaleniem jakości świadczenia usług zdrowotnych. To 
kolejne udane przedsięwzięcie kolegów z Katedry Inżynierii 
Zarządzania Operacyjnego. Gratulujemy 

Podsumowanie projektu INNOCASE - Leonardo da 
Vinci  
Wraz z końcem października 2014 roku zakończy się na 
naszym Wydziale realizacja międzynarodowego projektu 
INNOCASE “Transfer of innovative case study approach 
in business education”. Projekt trwał dwa lata i realizowany 
był w okresie od 01.11.2012 – 31.10.2014, w ramach 
programu Uczenie się przez całe życie – Leonardo da Vinci, 
Transfer innowacji (wartość projektu: 351 tys. EURO). Był 
to pierwszy w historii zarówno Wydziału, jak i Politechniki 
Gdańskiej projekt tego rodzaju, w którym koordynatorem 
międzynarodowego konsorcjum była nasza uczelnia. W 
skład konsorcjum wchodzili partnerzy z Finlandii, Danii, 
Czech oraz Polski. W ramach projektu opracowano 
innowacyjny kurs e-learningowy, który w całości oparty jest 
na studiach przypadków poświęconych różnym aspektom 
zarządzania w małych i średnich przedsiębiorstwach. Kurs 
został przetestowany w ramach szkoleń pilotażowych, które 
przeprowadzili na swoich uczelniach wszyscy partnerzy 
projektu. W testowaniu wzięło udział łącznie 50 
przedstawicieli MSP oraz absolwentów uczelni. Po 
ostatecznych modyfikacjach kurs, jako główny rezultat 
projektu, będzie dostępny bezpłatnie dla wszystkich 
zainteresowanych. W trakcie realizacji projektu we 
wszystkich krajach partnerskich odbyły się również liczne 
spotkania upowszechniające, w trakcie których absolwenci 
uczelni, przedstawiciele MSP oraz osoby pragnące założyć 
własną działalność gospodarczą mieli okazję zapoznać się z 
możliwościami, jakie oferuje nowopowstały kurs e-
learningowy. Bardzo ważnym wydarzeniem związanym z 
realizacją projektu była międzynarodowa konferencja 
„Innovative Teaching In Business & Management”, która 
odbyła się na Wydziale Zarządzania i Ekonomii 8 kwietnia 
2014 roku. Była ona poświęcona nowatorskim 
rozwiązaniom związanym z zagadnieniami kształcenia 
biznesowego z zakresu zarządzania i ekonomii. Uczestnicy 
konferencji mogli również wziąć udział w pilotażowych 
warsztatach dedykowanych opracowanemu kursowi e-
learningowemu. Konferencja cieszyła się dużym 
zainteresowaniem zarówno wśród przedstawicieli 
środowiska akademickiego, jak i świata biznesu. W 
wydarzeniu wzięło udział około 70 uczestników z Polski i 
innych krajów, takich jak: Czechy, Dania, Finlandia, Łotwa, 
Litwa i Słowacja. Wartym podkreślenia rezultatem 
pokonferencyjnym jak i rezultatem całego projektu są 
książki na temat wykorzystania innowacyjnych metod w 
edukacji biznesowej. W związku z dużym odzewem ze 
strony naukowców i praktyków zajmujących się tematyką 
edukacji biznesowej, w ramach projektu, opracowane i 

wydane zostały aż cztery, a nie jak wstępnie planowano 
dwie, publikacje na ten temat. Książki będzie można 
otrzymać bezpłatnie w formie wydrukowanej, a także 
pobrać ze strony internetowej projektu po zakończeniu jego 
realizacji. Pomysłodawcą i międzynarodowym 
koordynatorem projektu INNOCASE jest dr inż. 
Małgorzata Zięba – Gratulujemy inicjatywy oraz 
pionierskiego projektu zrealizowanego z sukcesem! Więcej 
informacji na temat projektu i jego rezultatów na stronie: 
innocase.zie.pg.gda.pl 

Grant w ramach V konkursu NBP 
W dniu 15.09.2014 dr Aleksandra Kordalska i dr Magdalena 
Olczyk prezentowały w Narodowym Banku Polskim wyniki 
grantu "Identyfikacja konkurencyjności sektorów przemysłu 
przetwórczego i ich wpływ na międzynarodową konkurencyjność 
gospodarki polskiej- analiza panelowa w modelu ECM ", 
uzyskanego w ramach V konkursu NBP na projektu 
badawcze. 

Konkurs "Jaskółki Przedsiębiorczości 2014"  
Szczególnie miło nam poinformować, że nasz kolega, mgr 
inż. Przemysław Kitowski z Katedry Inżynierii Zarządzania 
Operacyjnego zdobył drugie miejsce w tegorocznej edycji 
konkursu: "Jaskółki Przedsiębiorczości". Projekt został 
również zgłoszony do pierwszego naboru Inkubatora 
Innowacyjności, prowadzonego przez Centrum Transferu 
Wiedzy i Technologii PG. Antyradiacyjna osłona do 
telefonu komórkowego proponowana przez Przemysława 
Kitowskiego ma za zadnie chronić głowę człowieka 
poprzez odbijanie promieniowania elektromagnetycznego, 
emitowanego w kierunku użytkownika podczas rozmowy. 
W założeniu ma ona postać standardowej folii ochronnej, 
mocowanej na ekranie telefonu. Innowacją będzie 
zastosowanie w niej mechanizmu klatki Faradaya, który 
wykorzystywany jest już, jako ochrona przed 
promieniowaniem w kuchenkach mikrofalowych. 
Wynalazek został zgłoszony do Urzędu Patentowego 
Rzeczpospolitej Polskiej w dniu 23.10.2013 r. Gratulujemy i 
czekamy na wdrożenie pomysłu. 

II Festiwal Filmów Wydziałowych 2014  
Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej 
ogłosił konkurs w ramach II Festiwalu Filmów 
Wydziałowych 2014. Treść filmów ma dotyczyć Wydziału 
Zarządzania i Ekonomii PG. Forma dowolna: reportaż, 
film dokumentalny, fabularny, komedia, dramat, burleska 
itp. Prace konkursowe można składać do 30 września 2014 
w biurze Festiwalu, w pokoju 407 (gm. WZiE, ul. Traugutta 
79). Rozstrzygnięcie konkursu i rozdanie nagród nastąpi w 
listopadzie 2014. 

Naukowe Koło Jakości i Produktywności (NKJiP) 
Naukowe Koło Jakości i Produktywności (NKJiP) jest 
studencką inicjatywą, która powstała w 2009 r., we 
współpracy z Katedrą Inżynierii Zarządzania Operacyjnego 
Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej. 
Opiekunem Naukowym koła, od początku jego istnienia, 
jest dr inż. Grzegorz Zieliński. Celem NKJiP jest 
poszerzanie teoretycznej i praktycznej wiedzy na temat 
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zagadnień związanych z naukowym podejściem do 
problemów szeroko rozumianego zarządzania 
operacyjnego, a w szczególności obszaru jakości i 
produktywności w wszelkiego rodzaju organizacjach i 
procesach. Cel ten członkowie realizują poprzez 
prezentowanie wyników własnych prac badawczych, 
organizowanie oraz uczestniczenie w konferencjach 
naukowych i działalność popularyzatorską mającą na celu 
krzewienie wiedzy w dyscyplinie reprezentowanej przez 
NKJiP. Realizujemy indywidualne i grupowe projekty 
naukowo-badawcze, współpracujemy z firmami oraz 
specjalistami z dziedzin związanych, z jakością, produkcją 
oraz produktywnością, organizujemy wizyty studialne w 
szeregu instytucji oraz wykazujemy aktywność podczas 
eventów związanych z Wydziałem Zarządzania i Ekonomii 
PG. Na rok akademicki 2014/2015 już teraz 
zaplanowanych jest wiele wspaniałych inicjatyw, w tym 
organizacja VI konferencji Qualitas, która stała się flagową 
konferencją naszego koła, a jej kluczowym celem jest 
wymiana doświadczeń z zakresu ciągłego doskonalenia 
pomiędzy światem praktyków, nauki oraz studentami. Co 
musisz zrobić, aby stać się członkiem NKJiP?. Wystarczy, 
że jesteś studentem Politechniki Gdańskiej oraz masz chęć i 
ochotę do działania i sprawdzenia własnych umiejętności. 
Napisz do Nas na nkjip@zie.pg.gda.pl, odwiedź nasz 
stronę: http://www.zie.pg.gda.pl/web/nkjip/ lub znajdź 
nas na Facebook wpisując „Naukowe Koło Jakości i 
Produktywności”.  Czekamy właśnie na Ciebie!  Krystian 
Derda Prezes NKJiP 

NKM „Kreatywni PG” 
„Marketing przyciąga ludzi, którzy wolą raczej zajmować się 
ludźmi niż liczbami.”Philip Kotler. Naukowe Koło 
Marketingu „Kreatywni PG”, założone przy Katedrze 
Marketingu, istnieje od marca 2004 roku. Jego członkami są 
studenci chcący powiększyć doświadczenie i wykorzystać 
zdobytą wiedzę marketingową poprzez realizację projektów 
i badań. Kreatywni to ludzie z pasją, którzy w czasie 
studiów chcą rozwijać się w wielu kierunkach. Dlatego też 
realizowane projekty obejmują wiele dziedzin. W ciągu 10 
lat działalności udało się zrealizować miedzy innymi 
następujące projekty: Spotkania z Praktykami Marketingu; 
Festiwal Filmów Wydziałowych; Sympozjum Kół 
Naukowych Wydziału Zarządzania i Ekonomii „Crazy 
Crew”; Dni Otwarte Wydziału; Akcja Dziewczyny na 
Politechniki. NKM „Kreatywni PG” często pomaga przy 
organizacji oraz bierze udział w wielu przedsięwzięciach, w 
tym: Bałtycki Festiwal Nauki; Filmowe Spotkania z Nauką; 
FOKA. Wszyscy członkowie koła mają możliwość nie tylko 
realizacji projektów, ale również rozwijania swojej wiedzy. 
W związku z tym biorą oni udział w wielu konferencjach 
naukowych i szkoleniach, zarówno na Politechnice 
Gdańskiej, jak i poza nią. Wierząc, że marketing to 
przyszłość, ciągle nabywamy doświadczenia w tej 
dziedzinie. Planujemy powiększyć wachlarz umiejętności 
praktycznych, rozwinąć współpracę z firmami, organizować 
seminaria naukowe. Jednak przede wszystkim pamiętamy, 
że najważniejszym elementem każdego działania są ludzie – 
ich cele, pomysły, zaangażowanie, kreatywność i co 
najważniejsze, satysfakcja. 

WZiE najlepszym wydziałem biznesowym na 
Wybrzeżu  
Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej 
został sklasyfikowany na czwartym miejscu w Polsce w 
kategorii Studia biznesowe - jako jedyny na Wybrzeżu w 
najnowszym rankingu europejskim - Multirank. Wyniki 
pierwszego rankingu zostały ogłoszone 15 maja 2014.  Ten 
nowy ranking uczelni  zaproponowany przez Komisję 
Europejską -  Multirank -  tworzony jest przez niezależne 
konsorcjum, pod przewodnictwem Centre for Higher 
Education (CHE) w Niemczech oraz Center for Higher 
Education Policy Studies (CHEPS) w Holandii. W pracach 
konsorcjum uczestniczą trzy europejskie organizacje 
zajmujące się rankingami: Fundacja Edukacyjna 
Perspektywy z Polski, Observatoire des sciences et des 
techniques (OST) z Francji oraz Fundación CYD z 
Hiszpanii. W rankingu uczestniczyło 500 uczelni w tym 324 
biznesowe. Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki 
Gdańskiej  oceniany był w kategorii  „studia biznesowe” i 
uplasował się na  4 miejscu w Polsce, a na 27 miejscu 
spośród wszystkich uczelni biorących udział w rankingu. 
Więcej informacji http://www.u-multirank.eu 

Nagroda "Sopocka Muza"  
Nasz kolega z Katedry Finansów dr inż. Krystian Zawadzki 
został laureatem tegorocznej nagrody "Sopockiej Muzy" w 
dziedzinie nauki. Uroczystość wręczenia statuetek odbyła 
się w centrum konferencyjnym Sheraton Sala Columbus 19 
października. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych 
sukcesów 

Nasz człowiek w Brukseli  
Stowarzyszenie ,,Pomorskie w Unii Europejskiej” oferuje 
program stażowy w swoim oddziale zagranicznym: Biurze 
Regionalnym Województwa Pomorskiego w Brukseli. W 
procesie rekrutacyjnym trwającym od kwietnia do czerwca 
tego roku została wyłoniona trójka stażystów, w tym 
 student  III roku ‘Europeistyki’ - Michał Jankowski. 
Promotorem pracy  naszego studenta w  nadchodzącym 
roku akademickim będzie dr hab. Krystyna Gomółka, prof. 
nadzw. PG. Staż w Brukseli będzie trwał 5 tygodni (od 29 
września  do 31 października) i będzie dotyczył  promocji 
 województwa pomorskiego oraz monitorowania 
programów oraz projektów, które mogą przyczynić się do 
rozwoju Pomorza. Serdecznie gratulujemy i życzymy 
owocnej pracy! 

Nasz student mistrzem Polski!!! 
Student naszego Wydziału Zarządzania i Ekonomii Paweł 
Tarnowski, zawodnik Sopockiego Klubu Żeglarskiego, 
zdobył tytuł mistrza Polski w windsurfingu olimpijskim 

„Dzisiaj wygrałem wyścig medalowy i tym samym zostałem 
Mistrzem Polski tak się cieszę...” a my razem z nim 
gratulując wielkiego sukcesu.  

Nasza studentka triumfatorką Grand Prix w judo 
Daria Pogorzelec (78 kg) triumfowała w turnieju judo 
Grand Prix w Taszkencie, zaliczanym do kwalifikacji 
olimpijskich Rio de Janeiro. W sobotnim finale pokonała 
przez ippon (trzymanie) Chorwatkę Ivanę Maranic 
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