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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 stycznia 2016 

 

Nagrody Rektora Politechniki Gdańskiej za rok 2014 
W roku 2014, Rektor Politechniki Gdańskiej przyznał 
następujące nagrody:  
1. Naukowe indywidualne dla: prof. dr hab. Ewa 

Grzegorzewska Mischka, prof. nadzw. PG (Ist),         
dr  Przemysław Banasik (IIst), dr hab. Krystyna 
Gomółka, prof. nadzw. PG (IIst),  dr hab.  
Przemysław Parszutowicz (IIst), dr hab. Błażej 
Prusak (IIst), dr inż. Anita Richert-Kaźmierska (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: 
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: 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 2015/2016 - rozpoczęty  
2 października 2015 roku o godz. 12.00 Dziekan 
Wydziału WZiE zainaugurował w auli Gmachu 
Głównego Politechniki Gdańskiej nowy rok akademicki 
2015/2016. Uroczystości rozpoczęły się od odśpiewania 
Gaudeamus Igitur. Następnie przemówienie powitalne 
wygłosiła Pani Dziekan. Po niej zabrał głos Jego 
Magnificencja Rektor Politechniki Gdańskiej prof. 
Henryk Krawczyk zapraszając przyszłych studentów do 

przygody z nauką i jednocześnie z szeroko rozumianą 
aktywnością na innych polach zainteresowań. Kolejnym 
punktem uroczystości było wręczenie nagród                  
i wyróżnień pracownikom wydziału oraz immatrykulacja 
nowo przyjętych studentów. Na zakończenie wystąpili 
przedstawiciele organizacji studenckich zapraszając do 
aktywnego uczestnictwa w pracach tychże organizacji. 
Ostatnim punktem zainaugurowanego roku 
akademickiego był wykład Pana Andrzeja Ostrowskiego, 
Dyrektora Regionalnego ds. Korporacyjnych ING Bank 
Śląski. Tematem wykładu były „Blaski i cienie 
działalności przedsiębiorstwa”,  w którym przedstawił, 
na przykładzie swojej kariery, aspekty praktycznego 
funkcjonowania współczesnego przedsiębiorstwa. 
Uroczystości tradycyjnie zakończyła pieśń „Gaude Mater 
Polonia”. 

 
Kolejne uprawnienie do nadawania stopnia doktora 
habilitowanego w dziedzinie nauk ekonomicznych  
Z dużą radością i satysfakcją przyjęliśmy wiadomość, iż 
Wydział Zarządzania i Ekonomii PG otrzymał kolejne 
uprawnienie do  nadawania  stopnia doktora 
habilitowanego w dziedzinie nauk ekonomicznych -       
w dyscyplinie nauki o zarządzaniu. Tym samym jesteśmy 
jedynym wydziałem na uczelniach technicznych     
w Polsce, posiadającym uprawnienia w dziedzinie nauk 
ekonomicznych w dwóch dyscyplinach: ekonomia           
i nauki o zarządzaniu. Dziękujemy wszystkim, którzy się 
do tego przyczynili: kadrze naukowej, prodziekanowi Leji 
oraz paniom: Olimpii Bendarczuk i Helenie Szkałubie,   
a także innym, którzy brali udział w tworzeniu wniosku 
do CK. Fakt ten zapewne przyczyni się do tego, że nasz 
wydział stanie się jeszcze bardziej „atrakcyjnym” dla 
przyszłych naukowców starających się o kolejne stopnie 
naukowe. 

Poszerzamy współpracę z chińskimi uczelniami  
Rektor PG, prof. Henryk Krawczyk, wraz z delegacją 
naszej uczelni, odwiedził cztery chińskie uczelnie: 
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Yuncheng University, Dezhou University, Shijiazhuang 
University of Economics oraz Shanghai Institute of 
Technology. Wizyta, której celem było rozwinięcie 
współpracy w zakresie kształcenia, przebiegała w dniach 
8-14 listopada 2015. Obok prof. dr. hab. inż. Henryka 
Krawczyka, naszą uczelnię reprezentowali: prof. dr hab. 
inż. Jacek Mąkinia – prorektor ds. współpracy                 
i innowacji, dr hab. Julita Wasilczuk – dziekan Wydziału 
Zarządzania i Ekonomii, dr hab. inż. Wojciech 
Chrzanowski – prodziekan ds. studiów Wydziału 
Chemicznego, dr Magdalena Popowska – prodziekan ds. 
międzynarodowych i kontaktów z otoczeniem Wydziału 
Zarządzania i Ekonomii, pełnomocnik rektora ds. 
współpracy z Chinami oraz mgr inż. Agnieszka 
Kaczmarek-Kacprzak z Wydziału Elektrotechniki           
i Automatyki. Jak wyglądały wizyty na poszczególnych 
uczelniach i jakie efekty przyniosły? Pierwszą uczelnią, 
jaką odwiedziła delegacja z Politechniki Gdańskiej była 
Youncheng University. To uczelnia, która posiada 14 
wydziałów, 3 sekcje dydaktyczne oraz 7 instytutów 
badawczych. Na uczelni prowadzonych jest 56 
specjalności. Uniwersytet kształci studentów                  
w dziedzinach nauk humanistycznych, ekonomii, prawa, 
pedagogiki, nauk technicznych i zarządzania. Podczas 
wizyty władze Politechniki Gdańskiej i Youncheng 
University podpisały porozumienie o współpracy.          
W trakcie spotkania dyskutowano głównie o ofercie 
kształcenia dla przyszłych studentów z Chin. Delegacja  
z naszej uczelni spotkała się również ze studentami 
Youncheng University, którzy pytali o kwestie związane 
ze studiowaniem w Polsce. Shijiazhung Univeristy of 
Economics to kolejna uczelnia, którą odwiedzili 
przedstawiciele PG. Ten multidyscyplinarny uniwersytet 
prowadzi studia m.in. z zakresu nauk ekonomicznych, 
humanistycznych, technicznych czy artystycznych. 
Podczas wizyty podejmowano tematy wymiany 
studentów oraz kadry, utworzenia międzynarodowych 
grup studenckich oraz współpracy dydaktycznej. 
Następnie delegacja PG udała się na Dezhou University. 
Nasza uczelnia, a konkretnie Wydział Zarządzania           
i Ekonomii, prowadzi z tym uniwersytetem szeroką 
współpracę, obejmującą m.in. podwójne dyplomowanie. 
Uczelnia realizuje tzw. Polish classes (dwa roczniki 
studentów), które są specjalnie przygotowywane 
językowo i programowo, by studenci mogli później 
podjąć naukę na Politechnice Gdańskiej (w ramach 
studiów 2+2). Uczestnicy pierwszego rocznika (łącznie 
17 osób) przyjadą do Polski już w lutym 2016. Celem 
wizyty na tej uczelni było przede wszystkim rozszerzenie 
współpracy o kolejne wydziały PG. Z kolei w trakcie 
odwiedzin na Shanghai Institute of Technology 
podpisano porozumienie dotyczące współpracy             
w zakresie inżynierii środowiskowej. Dyskutowano także 
o możliwościach współtworzenia programów studiów na 
poziomie I i II stopnia. Studenci Shanghai Institute of 
Technology studiują już na Wydziale Chemicznym PG. 
Co ciekawe delegacja z PG już po raz drugi gościła na tej 

uczelni, a w sierpniu 2015 roku przedstawiciele SIT 
odwiedzili naszą uczelnię. Warto przypomnieć, że 
Wydział Zarządzania i Ekonomii PG jest pionierem       
w zakresie kształcenia chińskich studentów. WZiE od 10 
lat prowadzi działania rekrutacyjne i dydaktyczne na 
chińskim rynku edukacyjnym, a na wydziale studiuje w 
tej chwili łącznie 50 osób z Chin. Obecnie kolejne 
wydziały PG idą śladem WZiE 

 
Marketinfo  

W dniach 3-4 grudnia 2015 r. na naszym Wydziale 
odbyła się VII Konferencja Naukowa Katedr Marketingu 
Uczelni Technicznych, pt. "Problemy współczesnego 
marketingu i logistyki - teoria i praktyka", pod 
patronatem Dziekana WZiE PG, dr. hab. Julity 
Wasilczuk,  prof. nadzw. PG.  Patronat merytoryczny 
nad Konferencją objęło Polskie Naukowe Towarzystwo 
Marketingu, natomiast sponsorem głównym tego 
przedsięwzięcia była Grupa Energa.  
Jak co roku, konferencja stanowiła okazję do rozważań   
i wymiany informacji między teoretykami i praktykami, 
tym razem z obszaru marketingu i logistyki. W tym roku 
zadaniem konferencji było ukazanie istoty marketingu     
i logistyki w działalności przedsiębiorstwa oraz znaczenia 
integracji działań z obu obszarów dla sprawnego 
funkcjonowania organizacji w konkurencyjnym 
otoczeniu. Potrzeba takiego spojrzenia wynika                
z konieczności powiązania przepływów wewnątrz 
organizacji oraz w ramach łańcucha dostaw. Szczególnie 
istotne są przepływy produktów oraz informacji. Tylko 
takie podejście warunkuje dostosowanie oferty do 
zmieniających się potrzeb nabywców,  utrzymanie 
obsługi klienta na wysokim poziomie, nawiązanie oraz 
utrzymanie relacji z nabywcami oraz kooperantami,        
a w konsekwencji uzyskanie tak pożądanej przewagi 
konkurencyjnej.  
Konferencja koncentrowała się na trzech obszarach: 
Marketing – aktualne tendencje rozwojowe i wyzwania 
przyszłości; Logistyka – innowacje, kierunki rozwoju, 
zadania i dylematy; Zarządzanie marketingowo-
logistyczne organizacją - problemy, motywy i możliwości 
Głównym organizatorem konferencji była Katedra 
Marketingu Wydziału Zarządzania i Ekonomii 
Politechniki Gdańskiej. Tegoroczna edycja jest owocem 
współpracy podjętej z Katedrą Logistyki, Katedrą 
Polityki Transportowej oraz Katedrą Rynku 
Transportowego Wydziału Ekonomicznego 
Uniwersytetu Gdańskiego. Katedra Marketingu WZiE 
PG organizuje Konferencje Naukowe Katedr 
Marketingu Uczelni Technicznych od 2002 roku. 
W ramach VII edycji konferencji zgłoszono 98 
artykułów z 28 Polskich uczelni, wydano 78 artykułów, 
zaś udział w obradach wzięli przedstawiciele 21 uczelni. 
Artykuły opublikowano w grudniowym wydaniu 
Zeszytów Naukowych Uniwersytetu Szczecińskiego - 
Problemy zarządzania, finansów i marketingu. 
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Szczególne gratulacje przekazujemy naszym kolegom      
i koleżankom z Katedry Marketingu w osobie Pani        
dr inż. Magdaleny Brzozowskej - Woś, przewodniczącej 
Komitetu Organizacyjnego Konferencji. 

Maturzyści chętnie wybierają PG - ranking MNiS  
Politechnika Gdańska kolejny rok z rzędu zajęła drugą 
lokatę w badaniu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego mierzącym popularność uczelni wyższych 
wśród kandydatów na studia. Podczas tegorocznej 
rekrutacji o przyjęcie w poczet studentów PG ubiegało 
się 6,9 osób/miejsce. Według badania MNiSW uczelnie 
techniczne są najbardziej popularnym typem uczelni 
w Polsce. Kolejną pozycję zajmują uczelnie rolnicze        
i przyrodnicze, a następnie: uniwersytety, uczelnie 
wychowania fizycznego, uczelnie ekonomiczne, uczelnie 
pedagogiczne oraz państwowe wyższe szkoły zawodowe. 
Z rankingu resortu nauki wynika także, że najczęściej 
wybieranym kierunkiem (podobnie jak rok temu) okazała 
się informatyka. Na Politechnice Gdańskiej 
najpopularniejszymi kierunkami podczas tegorocznego 
naboru były: realizowana na Wydziale Architektury 
gospodarka przestrzenna (ok. 18 kandydatów/miejsce) 
oraz prowadzona na Wydziale Mechanicznym energetyka 
(ok. 15 kandydatów/miejsce). Po 13 osób na miejsce 
starało się o przyjęcie na geodezję i kartografię (Wydział 
Inżynierii Lądowej i Środowiska) oraz na mechatronikę 
(Wydział Mechaniczny). Naukę na Politechnice 
Gdańskiej, na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I 
stopnia, rozpoczęło w bieżącym roku akademickim 5135 
osób. Politechnika Gdańska od lat utrzymuje się na 
drugim miejscu w zestawieniu MNiSW. W statystyce 
rekrutacyjnej za rok akademicki 2011/2012 
odnotowaliśmy 7,6 kandydatów/miejsce, w roku 
2012/2013 – 7,4 kandydatów/miejsce, w 2013/2014 –  
6,9 kandydatów/miejsce. Natomiast w roku ubiegłym     
o przyjęcie na naszą uczelnię starało się 6,6 
osób/miejsce. PG to uczelnia o bogatej tradycji 
akademickiej. W gronie wychowanków naszej uczelni 
znajdują się prezesi znanych firm, osoby sprawujące 
wysokie funkcje publiczne, przedsiębiorcy, twórcy 
znanych marek, renomowani architekci. Wielu z nich 
ceni wykształcenie i praktyczne umiejętności zdobyte na 
uczelni. A Ogólnopolskie Badania Wynagrodzeń 
pokazują rokrocznie, że absolwenci PG znajdują się w 
czołówce, jeśli chodzi wysokość zarobków wśród 
absolwentów szkół wyższych w Polsce. 

 
Dziewczyna w nowych technologiach 
Z przyjemnością informujemy, że Julia Rozenberg, 
absolwentka naszego wydziału na kierunku Zarządzanie, 
została jedną z laureatek konkursu "Dziewczyny            
w nowych Technologiach" organizowanego przez Urząd 
Komunikacji Elektronicznej. Konkurs był skierowany do 
studentek kierunków ścisłych i technicznych. Warunkiem 
udziału w konkursie jest rozwiązanie autorskiego 

zadania, przygotowanego przez wybraną firmę 
partnerską, m.in.:  CISCO, SAS Institute, Sygnity, 
Motorola Solutions Systems Polska, Microsoft Polska; 
Aviva Polska oraz Huawei Polska.  Nagrodami były 3-
miesięczne, płatne staże w firmach. Julia, ambasadorka 
eSkills for Jobs, odbywa staż w Microsoft Consulting 
Services i jednocześnie studiuje na Politechnice 
Warszawskiej, a podczas aktualnego semestru jest na 
wymianie w ramach programu MOSTECH na 
Wojskowej Akademii Technicznej. W firmie Microsoft 
zadaniem Julii jest pomoc w aktualnie prowadzonych 
projektach m.in. poprzez tworzenie dokumentów 
projektowych oraz poprawę komunikacji zespołu. To 
jeszcze jeden dowód jak osobisty wysiłek oraz klimat 
naszego wydziału wspiera innowacyjność oraz karierę 
zdolnych  i ambitnych studentek. Gratulujemy i życzymy 
dalszych sukcesów! 

 
Nagroda za najlepszą rozprawę doktorską  
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. Serdecznie gratulujemy nagrody               
i życzymy dalszych sukcesów. 

 
Kolejna habilitacja  
Z przyjemnością informujemy, że Rada naszego 
wydziału dnia 29 października 2015 r.  poparła wniosek 
komisji ds. przewodu habilitacyjnego dr Joanny 
Wolszczak-Derlacz, nadając jej stopień                       
doktora habilitowanego. Tym samym jest to 27 
samodzielny pracownik na WZiE. Gratulujemy i 
życzymy dalszych sukcesów na polu naukowym i 
osobistym. 

Nasza studentka laureatką konkursu stażowego 
Ministerstwa Skarbu Państwa 
Pani Paula Ryłko, studentka International Management 
na Wydziale Zarządzania i Ekonomii, zwyciężyła                
w konkursie „Budujemy wartość polskiej gospodarki. 
Pracuj dla nas” organizowanym przez Ministerstwo 
Skarbu Państwa. Celem tej akcji jest ułatwienie młodym, 
wykształconym Polakom wejścia na rynek pracy              
i zaangażowanie ich w rozwój gospodarki. W pierwszej 
edycji programu 17 spółek, m.in. Agencja Rozwoju 
Przemysłu, Bank Gospodarstwa Krajowego, Grupa 
Azoty, PKN Orlen, KGHM Polska Miedź, zaoferowało 
laureatom konkursu płatne staże. Gratulujemy                 
i zapraszamy naszych studentów do  pójścia w jej ślady. 
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Smutne wieści 
W dniu 3 listopada 2015 r. zmarł nasz kolega, śp. Adam 
Szlachciak, emerytowany wykładowca Katedry Nauk 
Społecznych i Filozoficznych Politechniki Gdańskiej. 
Jego życzliwość i takt w kontakcie z innym człowiekiem 
zawsze budziły szacunek i uznanie. Niech spoczywa w 
pokoju. 

Dzień przedsiębiorczości i ekonomii społecznej  
16 listopada 2015 zostały poprowadzone warsztaty 
zamknięte: "Dobry biznES - krótki warsztat o 
przedsiębiorczości społecznej". Prowadzącą była 
Agnieszka Chomiuk, kierownik Ośrodka Wsparcia 
Ekonomii Społecznej Dobra Robota. GOŚCIEM 
SPECJALNYM dnia była Marianna Sitek-Wróblewska, 
prezes Gdańskiej Fundacji Innowacji Społecznej (So Stay 
Hotel, Kawiarnia Kuźnia). Drugie warsztaty: "Co zrobić   
z młodymi bezrobotnymi? Design Thinking na pomoc", 
poprowadziła Agnieszka Skowrońska z Pracowni 
Innowacji. Dobry biznES to prymat działania na rzecz 
człowieka nad maksymalizacją zysku. Dobry biznES to 
taki, który łączy w sobie działalność społeczną                
i ekonomiczną. Podczas warsztatu przybliżona została 
idea ekonomii społecznej, zwana też przedsiębiorczością 
społeczną lub gospodarką społeczną. Zaprezentowane 
zostały dobre praktyki w zakresie przedsiębiorczości 
społecznej i  przykłady,  w których ekonomia społeczna 
stała się sposobem na problemy społeczne, z którymi nie 
poradziło sobie państwo i rynek. Warsztat był okazją do 
przedstawienia alternatywnego biznesu, w którym 
współpraca się wszystkim opłaca, a praca może mieć 
większy sens. Dzień później, 17 listopada gościem 
specjalnym "Tygodnia Przedsiębiorczości" był absolwent 
naszego wydziału Przemysław Ciernioch (Bioway, 
Copik). Opowiadał o tym, czy przedsiębiorcą trzeba się 
urodzić czy można się tego nauczyć i jaka jest jego 
własna recepta na sukces.  

Wykład Piotra Biernackiego pt.: "Zaawansowane 
konstrukcje w BPMN"  
26 listopada 2015 roku Katedra Zarządzania WZiE 
zaprosiła na spotkanie z panem Piotrem Biernackim - 
analitykiem biznesowym, konsultantem, szkoleniowcem, 
właścicielem firmy MGX Infoservice. 
Tematem wystąpienia były "Zaawansowane konstrukcje 
BPMN". Wykład przeznaczony był głównie dla 
studentów MSU, którzy podczas swojej edukacji 
zdobędą wiedzę na temat zarządzania procesami oraz 
dla osób zainteresowanych modelowaniem procesów 
biznesowych z wykorzystaniem notacji BPMN. 
Głównymi obszarami działalności zawodowej pana 
Piotra Biernackiego są: 

 dostarczanie i wdrażanie narzędzi służących 
do dokumentacji, symulacji, analizy 
procesów biznesowych i zarządzania nimi.  

 dostarczanie narzędzi wspierających 
metodologię Six Sigma - Minitab i iGrafx 
oficjalny polski partner firmy Minitab).  

 pogłębiona analiza procesów biznesowych   

 szkolenia z dokumentacji, symulacji             
i analizy procesów biznesowych  

Aktywność naszych kolegów 
7 grudnia 2015 r. z inicjatywy dr Piotra Girucia z Katedry 
Analizy Ekonomicznej i Finansów przeprowadzono 
szkolenie dotyczące możliwości inwestycyjnych i analizy 
rynków finansowych. Szkolenie z międzybankowego 
rynku wymiany walutowej FOREX, poprowadzili 
maklerzy z Domu Maklerskiego PKO BP. Wśród 
uczestników szkolenia rozlosowano nagrody. 
Gratulujemy aktywności i determinacji. 

Wizyta Polskiej Komisji Akredytacyjnej 
W dniach 12 i 13 grudnia 2015r. miała miejsce na 
naszym wydziale zapowiadana wizyta Polskiej Komisji 
Akredytacyjnej dla kierunku Zarządzanie I i II stopnia. 
Zespół oceniający rozpoczął ją od spotkania z władzami 
uczelni oraz wydziału. Odbyły się dwa duże spotkania, 
jedno ze studentami, a drugie z pracownikami - celem 
poznania opinii obu środowisk. Ostateczna pozytywna 
ocena wystawiona przez zespół wizytujący ma duże 
znaczenie dla wydziału, zarówno z dydaktycznego jak i 
naukowego punktu widzenia. Szczególnie Pani dziekan 
prof. J. Wasilczuk podziękowała prof. M. Sikorskiemu i 
dr hab. T. Korolowi, dr E. Drajskiej, dr A. 
Szuwarzyńskiemu, dr K. Ziębie, Panu M. 
Krzyżanowskiemu z dziekanatu i wszystkim tam 
pracującym, a w szczególności Pani E. Damps. 
Podziękowała również Pani H. Szkałubie i Pani A. 
Markowskiej; Pani O. Bednarczuk, która zbierała i 
układała nasze osiągnięcia naukowe, Pani H. Krasińskiej, 
która udostępniała nasze dokumenty komisji oraz Pani 
K. Burczyk, która pomagała w zorganizowaniu tego 
przedsięwzięcia. Podziękowania należą się również 
osobom, które pracowały w komisjach WEK i 
wszystkim, którzy wypełnili formatki i przynieśli 
materiały - zostało to bardzo wysoko ocenione. 
 
Nagroda Miasta Gdańska dla Młodych Naukowców 

Adiunkt z Katedry Nauk Ekonomicznych, dr Adam 

Marszk odebrał Nagrodę Miasta Gdańska dla Młodych 

Naukowców im. Jana Uphagena. Wyróżnienie otrzymał 

w kategorii nauk humanistycznych i społecznych za 

prace naukowo-badawcze z zakresu przemian systemów 

finansowych oraz innowacyjnych produktów 

finansowych. Uroczystość wręczenia nagrody odbyła się 

5 lutego w Domu Uphagena. Serdecznie gratulujemy i 

życzymy dalszych sukcesów!  

Redaktor wydania 

   dr Z.Tomczak 


