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Konferencja METAEKONOMIA-Ekonomia/Kultura/ 
Wartości 
W dniach 18-19 czerwca 2015 odbyła się już trzecia z cyklu 
Konferencja METAEKONOMIA - Ekonomia/Kultura/ 
Wartości. Miejscem konferencji była tradycyjnie 
Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii. W 
Komitecie Organizacyjnym Konferencji zasiedli: dr hab. 
Łukasz Hardt (UW), dr Andrzej Karalus (PG), dr Ewa 
Lechman (PG), dr Adam Marszk (PG), dr hab. Przemysław 
Parszutowicz, prof. nadzw. IFiS PAN, mgr Barbara 
Geniusz-Stepnowska (PG). Sponsorem konferencji był 
Gdański Klub Biznesu. Patronat honorowy objęli: 
Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk, 
Prezydent Miasta Gdańska Paweł Adamowicz i Rektor 
Politechniki Gdańskiej prof. dr hab. inż. Henryk Krawczyk, 
prof. zw. PG. 
Jako Keynote Speakers konferencji zostali wybrani znani  
i cenieni naukowcy z Polski i zagranicy tj: prof. Grzegorz 
W. Kołodko - profesor nauk ekonomicznych, w latach 
1994-1997 i 2002-2003 wicepremier i minister finansów; 
prof. Uskali Mäki - profesor Uniwersytetu Helsińskiego, 
członek Fińskiej Akademii Umiejętności, były dyrektor 
Instytutu Filozofii i Ekonomii Uniwersytetu Erazma          
w Rotterdamie; prof. Julian Reiss - profesor filozofii na 
Uniwersytecie w Durham, specjalista w zakresie filozofii 
ekonomii oraz filozofii i metodologii nauk społecznych; 
prof. Andrzej Rychard - profesor socjologii, dyrektor 
Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. 
Próbując przybliżyć termin, "Metaekonomia" to najogólniej 
rzecz ujmując refleksja nad fundamentami ekonomii. To 
całościowy sposób patrzenia na pole podmiotowe  
i przedmiotowe ekonomii, rozumianej równocześnie jako 
nauka, jako styl myślenia i jako forma świadomości. 
Metaekonomia jest zorganizowaną systematyczną refleksją, 
którą można uprawiać zarówno w sensie immanentnym – 
wtedy skupia się na ekonomii jako dyskursie naukowym, 
czyli na praktyce uprawiania ekonomii (obejmuje tym 
samym problemy epistemologiczne i ontologiczne, 
analizowane w filozofii nauki czy też w ramach ogólnej 
metodologii nauk), jak też w sensie transcendentnym – 
wtedy patrzy na pole przedmiotowe ekonomii niejako  

z zewnątrz, czyli analizuje rzeczywistość gospodarczą  
i instytucje będące tradycyjnie przedmiotem 
zainteresowania ekonomii (rynek, bank, pieniądz, kredyt, 
towar, zjawiska produkcji, wymiany i konsumpcji itd.) oraz 
ekonomii jako nauki z perspektywy innych niż ekonomia 
dyscyplin naukowych, takich jak filozofia, socjologia, nauki 
o zarządzaniu, antropologia, psychologia, historia, bądź 
historia idei, etyka, stosunki międzynarodowe czy teoria 
dyskursu.  
Całemu komitetowi organizującemu tę konferencję,  
a szczególnie naszym koleżankom i kolegom z WZiE, 
należą się słowa uznania i podziękowania za tak dobrze 
przeprowadzone i zorganizowane przedsięwzięcie. 

Nowe studia podyplomowe na WZiE  
 Od października na WZiE pojawiła się kolejna oferta 
edukacyjna - podyplomowe studia "Zapewnienie jakości 
w branży technicznej – innowacyjna praktyka i teoria." 
Studia będą realizowane przy współpracy firmy Flextronics, 
której pracownicy będą prowadzić wykłady i zajęcia 
laboratoryjne. Studia będą kształcić  specjalistów 
 zajmujących się jakością produktu w szeroko rozumianej 
 branży technicznej. Sfinalizowanie umowy nastąpiło 28 
maja 2015 dzięki dużemu zaangażowaniu dr Justyny 
Kujawskiej, prodziekan ds. kształcenia. Kierownikiem 
studiów będzie dr hab. inż. Piotr Grudowski. 

Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń absolwentów 
uczelni wyższych 
Z najnowszego Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń 
absolwentów uczelni wyższych wynika, że osoby, które 
ukończyły Politechnikę Gdańską mają czwarte co do 
wysokości zarobki w Polsce. Mediana ich wynagrodzeń 
w 2014 r. wyniosła 6500 zł brutto. 25 procent naszych 
absolwentów zarabia powyżej 10000 zł brutto, a 25 proc. 
poniżej 4000 zł brutto. Najwyższe pensje mają osoby, które 
studiowały w Szkole Głównej Handlowej (pierwsze 
miejsce) oraz na Politechnice Warszawskiej (drugie miejsce). 
Większość absolwentów tych szkół zatrudnionych jest 
w stolicy, co ma istotny wpływ na wysokość pensji - 
Warszawa jest miastem o najwyższych wynagrodzeniach 
w kraju. Na trzeciej pozycji uplasowała się Politechnika 
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Wrocławska, której absolwenci mają identyczną medianę 
wynagrodzeń jak osoby, które studiowały na PG 
(zadecydowała większa liczba respondentów). 
Często dalsza edukacja oraz kariera zawodowa planowana 
jest w oparciu o przyszłe zarobki. Rodzaj uczelni, jak 
również miejsce jej ukończenia są ważnymi determinantami 
wysokości wynagrodzenia – mówi Sylwia Radzięta z firmy 
Sedlak&Sedlak, która rokrocznie opracowuje 
Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń. Absolwenci 
Politechniki Gdańskiej zarabiają najwięcej spośród 
absolwentów pomorskich uczelni. Co ciekawe, 
wychowankowie PG często zajmują stanowiska 
kierownicze. Wynika to z opublikowanego przez 
miesięcznik Home&Market „Rankingu uczelni, których 
absolwenci zasiadają w zarządach spółek giełdowych”.  
W zestawieniu obejmującym ponad 60 polskich uczelni 
wyższych Politechnika Gdańska uplasowała się na szóstej 
pozycji. Pierwsze miejsce w rankingu zajęła Szkoła Główna 
Handlowa w Warszawie.  

7 miejsce wśród uczelni technicznych  
Politechnika Gdańska zajęła 7 miejsce wśród polskich szkół 
technicznych oraz 24 miejsce w gronie wszystkich uczelni 
akademickich w rankingu "Perspektyw" 
i "Rzeczypospolitej". Ranking Uczelni Akademickich 
obejmuje wszystkie szkoły wyższe w kraju (z wyjątkiem 
uczelni artystycznych), zarówno publiczne, jak 
i niepubliczne, posiadające uprawnienia do nadawania 
stopnia naukowego doktora.  
W rankingu  oceniano sześć głównych kategorii, z których 
każda miała określony procentowy udział w wyniku 
końcowym: prestiż 25 proc., innowacyjność 5 proc., 
potencjał naukowy 15 proc., efektywność naukowa 30 proc, 
warunki studiowania 10 proc. oraz umiędzynarodowienie 
15 proc. 
W tychże kategoriach analizowano 33 szczegółowe 
wskaźniki, w każdym do zdobycia było 100 punktów. 
Maksymalną liczbę punktów PG otrzymała w kategorii 
zaplecze innowacyjne uczelni (składowa innowacyjności). 
Kryterium to bierze pod uwagę posiadanie Centrum 
Transferu Wiedzy i Technologii lub podobnego oraz 
odpowiednich uregulowań prawnych w obrębie ochrony 
własności intelektualnej i komercjalizacji badań. 
Politechnika świetnie wypadła w kategorii osiągnięcia 
sportowe (składowa warunków studiowania), gdzie 
zdobyliśmy 89,56 punktów. Całkiem sporo, bo 88,89 
punktów, uzyskaliśmy w kategorii ocena parametryczna 
(składowa potencjału naukowego). 84,42 punkty dostaliśmy 
w podkategorii publikacje naukowe (składowa efektywności 
naukowej). Dobry wynik – 72,22 punkty – uzyskaliśmy za 
uprawnienia habilitacyjne. Za warunki korzystania 
z biblioteki (składowa warunków studiowania) 
otrzymaliśmy 60,20 punktów.  
Po raz pierwszy kapituła rankingu oceniła 40 
najpopularniejszych kierunków na polskich uczelniach, 
sprawdzając, gdzie najlepiej wykłada się np. psychologię, 
a gdzie kierunki IT. Politechnika Gdańska jest na 4. miejscu 
w grupie kierunków: energetyka oraz inżynieria 
i technologia chemiczna. Na 5. pozycji uplasowała się 
w grupie: elektronika i telekomunikacja oraz inżynieria 

produkcji. W 14 edycji Rankingu Szkół Wyższych 
przygotowanej przez miesięcznik edukacyjny "Perspektywy" 
i dziennik "Rzeczpospolita", oceniono 219 polskich uczelni 
(83 uczelnie akademickie, 84 niepubliczne magisterskie oraz 
29 niepublicznych licencjackich i 29 państwowych 
wyższych szkół zawodowych). 

Praktyki w okresie wakacyjnym ERASMUS+  
W ramach programu ERASMUS+ w okresie wakacyjnym 
(2-3 miesiące) zaistniała możliwości wyjazdu na praktyki 
Wysokość stypendium wahała się w zależności od kraju 
400-600 €/miesiąc. Informację o praktykach i o tym,  jak 
aplikować, można było znaleźć na stronie: 
http://pg.edu.pl/international/erasmusplus-wyjazdy-
studentow. Istniała również baza firm, z której studenci 
mogli skorzystać: http://pg.edu.pl/international/oferty-
praktyk 

"Adapciak" 2015, czyli obóz adaptacyjny dla 
studentów pierwszego roku  
"Adapciak" 2015, czyli obóz adaptacyjny dla studentów 
pierwszego roku, odbył się w dniach 26-30 sierpnia 
w Wielu-Rogalewie. Organizatorem był Samorząd 
Studentów Politechniki Gdańskiej. „Dostałeś się na studia? 
Serdeczne gratulacje! Czas rozpocząć nowy etap w życiu 
mocnym akcentem.” „Adapciak” przygotowany był z myślą 
o studentach pierwszego roku. Przez cały czas pobytu 
zapewniono prawdziwie studencką atmosferę, masę 
śmiechu, trochę ruchu i pierwszą “sesję”. Jednocześnie 
uczestnicy obozu dowiedzieli się wszystkiego, co niezbędne 
z zakresu praw i obowiązków studenta. Obóz przeznaczony 
był dla studentów przyjętych na I rok studiów I stopnia na 
Politechnice Gdańskiej w roku akademickim 2015/2016. 
Na "Adapciaku" można było poznać masę nowych 
znajomych, z którymi kontakt będzie trwał przez całe 
studia! Obóz był właśnie po to, żeby się zintegrować, 
tworząc społeczność, która będzie się wzajemnie wspierała 
przez całe studia i jeszcze długo po nich! Jak było 
w zeszłych latach? Jeden obraz mówi więcej, niż tysiąc 
słów. Zapraszamy do przejrzenia galerii zdjęć z ubiegłych 
lat. 

Poszerzamy współpracę z Chinami  
Politechnikę Gdańską odwiedziła delegacja z Dezhou 
University w Chinach. Podczas drugiej już wizyty 
przedstawicieli tej uczelni w Gdańsku podpisano m.in. 
umowę o wspólnym podwójnym dyplomowaniu między 
Dezhou University oraz Wydziałem Zarządzania 
i Ekonomii PG. Rok temu chińska uczelnia podpisała 
umowę o współpracy z naszym Wydziałem. Teraz strony 
postanowiły ją poszerzyć, tworząc wspólne programy 
podwójnego dyplomowania. Umowę w tym zakresie 
sygnowali Sun Haibin, wicerektor DU oraz prof. Julita 
Wasilczuk, dziekan WZiE. Opiekunem współpracy 
z chińską uczelnią jest dr Magdalena Popowska, prodziekan 
WZiE ds. międzynarodowych i kontaktów z otoczeniem. 
Dzięki dobrym doświadczeniom z WZIE, Dezhou 
University zainteresowane jest rozwojem dalszych 
programów podwójnego dyplomowania z naszą uczelnią. 
Kolejnym punktem wizyty były  rozmowy o uruchomieniu 

http://pg.edu.pl/international/erasmusplus-wyjazdy-studentow
http://pg.edu.pl/international/erasmusplus-wyjazdy-studentow
http://pg.edu.pl/international/oferty-praktyk
http://pg.edu.pl/international/oferty-praktyk
http://adapciak.sspg.pl/galeria/
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takiego programu z Wydziałem Chemicznym. Za bazę dla 
studiów typu double degree na wydziale posłużyć ma 
świeżo uruchomiony, anglojęzyczny program studiów 
pierwszego stopnia – Green Technologies and Monitoring. 
W rozmowach z chińską delegacją Wydział Chemiczny 
reprezentował prof. Andrzej Składanowski, prodziekan ds. 
nauki. Przedstawiciele Dezhou University odwiedzili naszą 
uczelnię 11 sierpnia. 

Zajęcia dla chińskich studentów  
Na zaproszenie władz chińskiej uczelni Nanjing University 
of Aeronautics and Aerospeace, troje  pracowników 
Wydziału Zarządzania i Ekonomii prowadziło tam wykłady 
(30 godzin każdy) dla chińskich studentów, związane 
z przedsiębiorczością i zarządzaniem. Wykład pod tytułem  
Production Management Strategies in 21st century 
prowadził prof. dr hab. inż. Piotr Grudowski, Psychology 
for Managers  to zajęcia dr Katarzyny Stankiewicz, a   New 
Product Development  - dr inż. Anny Lis. Z wykładami na 
uniwersytecie Nanjing dołączyła też dr Joanna Wolszczak-
Derlacz. 

Paweł Tarnowski Mistrzem Europy Seniorów 

Milo nam poinformować, że nasz student, Paweł 
Tarnowski zdobył tytuł Mistrza Europy Seniorów 
w olimpijskiej klasie windsurfingu (RSX). Paweł wywalczył 
mistrzostwo w bardzo trudnych zawodach w Mondello na 
Sycylii. Tarnowski ruszał do wyścigu medalowego jako lider 
i dopłynął do mety na piątej pozycji, ale jego najgroźniejszy 
rywal, Holender Dorian van Rijsselberge był ósmy i zdobył 
srebrny medal, a trzeci przed sobotnimi zawodami Francuz 
Louis Giard był szósty i utrzymał swoją pozycję. 21-latek 
z Polski za zwycięstwo w sycylijskich regatach zainkasował 
piętnaście punktów do klasyfikacji krajowej na igrzyska 
w Rio de Janeiro. „- Mam wrażenie jakbym nie dowierzał 
w to, co się stało. Jak wpływałem do zatoki musiałem sobie 
kilka razy powtórzyć, że jestem mistrzem Europy” - 
powiedział po zejściu na brzeg Tarnowski. 

Informacje z KNE: 
Postępowania habilitacyjne: 
1. W maju wszczęty został na naszym wydziale przewód 

habilitacyjny dr Joanny Wolszczak-Derlacz z KNE. 
Wskazała ona jako osiągnięcie będące podstawą 
postępowania dwa cykle publikacji: „Konwergencja 
płac i cen” oraz „Efektywność i produktywność szkół 
wyższych”. Recenzentami w tym przewodzie zostali 
profesorowie Danuta Strahl z UE we Wrocławiu, 
Krystyna Gawlikowska-Hueckel z UG oraz Krzysztof 
Malaga z UE w Poznaniu. Wpłynęły już wszystkie 
recenzje (bardzo pozytywne), a posiedzenie komisji 
habilitacyjnej pod przewodnictwem profesora 
Czesława Domańskiego z UŁ odbędzie się 13 
października w Warszawie. 

2. 24 września RW wszczęła postępowanie habilitacyjne 
dr Ewy Lechman z KNE. Podstawą postępowania jest 
książka „ICT Diffusion in Developing Countries. 
Towards a New Concept of Technological Takeoff” 
wydana przez Springer International Publishing. Na 

recenzenta z ramienia naszej RW wybrano profesora 
Ryszarda Piaseckiego z UŁ. 

Sprawy osobowe: 

1. Od początku roku akademickiego nowymi 
pracownikami KNE zostali: 

a) Profesor Luciano Segreto – jako profesor wizytujący. 
Profesor Segreto pracuje na Uniwersytecie we Florencji 
(od 1995), ponadto wykłada na Uniwersytecie Bocconi 
(od 2011). Wcześniej prowadził wykłady w Institute 
d’Etudes Politique w Lyonie, Ecole Normale Superiere 
Paris-Cachan, Universite Paris-Sud, Uniwersytecie       
w Ankonie. Wykładał także w Akademii Leona 
Koźmińskiego. Z naszym wydziałem współpracuje od 
2012 roku. Będzie prowadził zajęcia w ramach 
anglojęzycznych programów, od studiów licencjackich 
po doktoranckie, z przedmiotów dotyczących historii 
biznesu, ewolucji firm, najnowszej historii 
gospodarczej. 

b) Dr Ubaidillah Zuhdi – jako adiunkt. Dr Zuhdi jest 
Indonezyjczykiem, ukończył studia magisterskie          
w Institut Teknologi w Bandungu (Indonezja) oraz na 
Uniwersytecie Tokijskim. Na tym ostatnim uzyskał w 
2015 roku stopień doktora. Dr Zuhdi będzie prowadził 
zajęcia na studiach anglojęzycznych z przedmiotów 
ekonomicznych. 

2. Dr hab. Małgorzata Gawrycka przeszła od 1.10.2015 
roku z KNE do KAEiF. 

Politechniczne MBA z AMBA!  
Który z absolwentów czy studentów studiów MBA  - 
z dowolnego kraju na świecie -  nie wie, co to  jest AMBA? 
Prawdopodobnie żaden - wiedzą wszyscy, ponieważ wielu 
chciałoby takowe studia skończyć, niewielu się to uda… 
Ukończenie studiów z taką akredytacją stawia i te studia 
i tych absolwentów o parę stopni wyżej od tych, którzy jej 
nie mają, ponieważ  AMBA swoim certyfikatem daje 
gwarancję wysokiej jakości tych studiów. Association of 
Masters In Business Administration -  międzynarodowa 
organizacja istniejąca od 1967 roku z siedzibą w Londynie, 
przyznała już swoje akredytacje 200 szkołom w 70 krajach. 
 Oznacza to, że tylko 2% wszystkich studiów Masters In 
Business Administration [ MBA] posiada taką akredytację –
 i  tylko tyle będzie ją posiadało w następnych latach, bo 
takie jest założenie organizacji.    W Polsce posiada ją tylko 
pięć uczelni – MBA realizowane na Wydziale Zarządzania 
i Ekonomii Politechniki Gdańskiej  to właśnie te piąte i co 
ważne – najmłodsze: akredytacja  AMBA przyznawana jest 
 uczelni, która musi mieć co najmniej 3 roczniki 
absolwentów, a nasze studia funkcjonują zaledwie od ośmiu 
 lat. MBA Wydziału Zarządzania i Ekonomii PG są też 
 jedynymi studiami z taką akredytacją na Wybrzeżu 
i jedynymi  w Polsce realizowanymi na uczelni technicznej. 
Studia MBA starające się o taką akredytację muszą spełnić 
szereg warunków: formalnych - jak wspomniana  ilość 
roczników absolwentów, odpowiednia  liczebność grup, 
doświadczenie zawodowe studentów liczone w latach, 
infrastruktura uczelni - jak i tych  niepoliczalnych, ale 
ważnych: jakość i poziom zajęć, stopień 
umiędzynarodowienia, czy ciekawa droga zawodowa 
absolwentów. Akredytacja umożliwia  udział 
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w międzynarodowych rankingach studiów, a to  przyczynia 
się do ich większego umiędzynarodowienia: programów, 
kadry wykładowców, studentów, ale też i wydziału. Komisja 
z AMBY szczególnie doceniła w studiach MBA Wydziału 
Zarządzania i Ekonomii unikatowość programów  - 
wszystkie programy są autorskimi programami, co jest 
nieczęste, międzynarodową kadrę wykładowców, formułę 
zajęć – połączenie wiedzy z analizą case study i  zajęciami 
praktycznymi, profesjonalny  proces rekrutacji i niezwykłe 
zaangażowanie władz wydziału i kierownictwa studiów 
w ich realizację.  Za atut uznano  ścisłe relacje studiów ze 
sferą biznesu, przedsiębiorcami. Sukces studiów MBA to 
sukces wydziału, ale też i kolejny powód do dumy dla 
Politechniki Gdańskiej. Uroczyste wręczenie dyplomu 
potwierdzającego akredytację odbędzie się w Wenecji   
w marcu 2016r. 

Zagraniczni studenci na WZiE 
W rozpoczynającym się właśnie roku akademickim 2015/16 
WZiE spodziewa się przyjąć 81 studentów zagranicznych. 
38 z nich zdecydowało się na naukę w semestrze zimowym, 
pozostali w ciągu obu semestrów. Większość studentów to 
stypendyści Programu Erasmus+, którzy przyjeżdżają na 
PG w ramach bardzo rozwiniętej współpracy z uczelniami 
partnerskimi z krajów takich jak Hiszpania, Francja, 
Niemcy, Włochy, a także Turcja, Portugalia, Rumunia oraz 
Czechy. Jak co roku wśród przyjezdnych studentów 
znajduje się także 3 studentów z Shanghai Normal 
University. W Polsce stypendyści Programu Erasmus+ 
chętniej wybierają wymianę całoroczną lub/i w semestrze 
zimowym. Dzięki udanej rekrutacji w marcu 2015, w 
wymianach zagranicznych rozpoczynających się w roku 
akademickim 2015/16 udział bierze 96 studentów WZiE. 
Studenci chętniej wyjeżdżają na semestr zimowy (55 os.) niż 
na semestr letni (7 os.). Pozostali (34 os.) zdecydowali się na 
wymianę całoroczną. Wśród wyjeżdżających aż 92 
studentów to stypendyści Programu Erasmus+. 
Dodatkowo kilkoro studentów dołączyło do wymiany 
Programu FSS (Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy)         
w Norwegii (3 os.) oraz Liechstensteinie (1 os.).                
W podanych liczbach należy uwzględnić 8 studentów 
ubiegających się o podwójny dyplom w ramach I stopnia 
studiów (VIA College University w Horsens) oraz jak co 
roku 3 studentów na poziomie studiów magisterskich 
(Cranfield University). Najchętniej obieranym kierunkiem 
wymian przez studentów WZiE jest Portugalia, z czego 
tylko na 2 z 12 portugalskich uczelni partnerskich nie 
wysłaliśmy nikogo. Jak co roku do grona studentów WZiE 
dołączy również, licząca blisko 40 osób, grupa osób            
z krajów spoza UE takich jak: Chiny, Indie, Rosja, Ukraina    
i Kostaryka. Najliczniejsza grupa – Chińczycy -  to owoc 
wieloletniej już współpracy z rekruterem – dr Andrew  
Wong, a także efekt podpisanej umowy o podwójnym 
dyplomowaniu między Dezhou University oraz Wydziałem 
Zarządzania. Część studentów rozpocznie naukę od 
października i realizować będzie pełen program studiów.  
 
I miejsce w kategorii prac doktorskich w konkursie 
Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej 
Rozprawa doktorska dr Pawła Weichbrotha, pracownika 

Katedry Zastosowań Informatyki w Zarządzaniu, otrzymała 
I miejsce w kategorii prac doktorskich w konkursie 
Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej. 
Praca nosi tytuł „Hybrydowa metoda wartościowania 
wiedzy o ścieżkach nawigacji użytkowników portali 
internetowych", a uroczyste wręczenie dyplomu i nagrody 
odbyło się 23 września 2015r. podczas ogólnopolskiego 
Kongresu Informatyki Ekonomicznej. Laureatowi 
serdecznie gratulujemy ! 

Grant 
Joanna Wolszczak-Derlacz i Aleksandra Parteka otrzymały 
grant w ramach konsorcjum InGRID (Integrating expertise 
in inclusive growth) na przeprowadzenie badań pt. : “Trade, 
Offshoring and Labour marKet Inequalities – cross-country 
evidence based on linked micro - industry data TOLKIn). 
W ramach grantu udają się w październiku do Luxemburga, 
gdzie będą korzystać z bazy danych: LIS Cross-National 
Data Center in Luxembourg. Więcej na temat sieci InGRID 
oraz opis inicjatyw: https://inclusivegrowth.be/about-
ingrid 

Kolejna cenna publikacja 
Ukazała się książką autorstwa naszego kolegi, dr hab. 
Błażeja Prusaka pt. "Wielokryterialna analiza rekomendacji 
giełdowych". Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2015. 
Gratulujemy i życzymy jeszcze wielu sukcesów na polu 
naukowym. 

Certyfikat stowarzyszenia IPMA - International Project 
Management Association 
Program studiów zarządzanie inżynierskie przeszedł 
pozytywnie weryfikację, uprawniającą do ubiegania się przez 
naszych studentów o międzynarodowy certyfikat 
stowarzyszenia IPMA - International Project Management 
Association (jest to efekt dwuletniego zaangażowania dr 
Krzysztofa Redlarskiego w proces weryfikacji). 

Nasz przedstawiciel w International Federation of 
Information Processing. 
Prof. dr hab. inż. Marcin Sikorski został wybrany jako 
przedstawiciel Polski w Komitecie Human-Computer 
Integraction międzynarodowej organizacji International 
Federation of Information Processing. Gratulujemy! 

Członek Komitetu Naukoznawstwa przy Wydziale  
I Nauk Humanistycznych i Społecznych Polskiej 
Akademii Nauk  
Uchwałą Nr 55/2015 Prezydium Polskiej Akademii Nauk 
 z dnia 22 września 2015 r. powołano pana dr hab. inż. K. 
Leję, prof. nadzw. PG na członka Komitetu 
Naukoznawstwa przy Wydziale I Nauk Humanistycznych i 
Społecznych Polskiej Akademii Nauk na kadencję 2015-
2018. Gratulacje!!! 

Redaktor wydania 
dr Z.Tomczak 

https://inclusivegrowth.be/about-ingrid
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