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Uczelnie muszą konkurować tak jak biznes  
O wyzwaniach związanych z kształceniem absolwentów w 
odpowiedzi na potrzeby rynku pracy dyskutowali 
przedstawiciele świata nauki i biznesu podczas seminarium 
pt. „Konkurencyjna Edukacja". Spotkanie, które        
odbyło się 27 stycznia br., zorganizowała Rada 
Konsultacyjna działająca przy Wydziale Zarządzania            
i Ekonomii Politechniki Gdańskiej. Uczestników spotkania 
powitali członkowie Rady: Ewa Sowińska – partner ESO 
Audit oraz Rafał Stepnowski – prezes zarządu Jeppesen 
Poland sp. z o.o. Następnie głos zabrali zaproszeni goście: 
Sylwia Hałas-Dej – dyrektor ds. programów edukacyjnych   
i rozwoju Akademii Leona Koźmińskiego, Robert Krool    
– prezes zarządu Fundacji Lifeskills oraz Julita Wasilczuk   
– dziekan Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki 
Gdańskiej. Pani dziekan podzieliła się swoimi refleksjami na 
temat powodów wyboru danego kierunku studiów przez 
młodych ludzi. „Trudno jest nam przebić się z programami 
studiów, które nie są aktualnie kierunkami modnymi, 
atrakcyjnymi, łatwymi do zrozumienia przez młodych 
ludzi" – powiedziała dziekan WZiE.  "Działalność uczelni 
wymaga stosowania się do określonych regulacji, dlatego nie 
mogą one swobodnie kształtować programów nauczania 
młodzieży. Jest to dziś możliwe jedynie na poziomie 
kształcenia ustawicznego, co jako Politechnika Gdańska 
staramy się robić i w ten sposób dostosowywać działalność 
do sygnałów płynących z biznesu.” Kolejną część spotkania 
stanowił panel dyskusyjny, moderowany przez Dorotę 
Sobieniecką – dyrektor Gdańskiego Klubu Biznesu.            
W gronie panelistów znaleźli się: Henryka Bochniarz          
– prezydent Konfederacji Lewiatan, wspomniana już Sylwia 
Hałas-Dej, Barbara Stepnowska – dyrektor MBA 
Politechniki Gdańskiej, Dariusz Filar – profesor 
Uniwersytetu Gdańskiego, wykładowca Gdańskiej Fundacji 
Kształcenia Menedżerów, Przemek Pohrybieniuk               
– dyrektor zarządzający ACCA Polska i Kraje Bałtyckie 
oraz Jarosław Sikora – doktor nauk medycznych, mentor, 
fundator LifeSkills oraz Kursu Sikory. Uczestnicy 
debatowali o konkurencyjności programów edukacyjnych, 
w tym tych dotyczących programów MBA, których 
wdrożenie zapewni, w perspektywie długoterminowej, 
dostarczenie rynkowi pracy pożądanych specjalistów. 

Poruszono też kwestię konkurencyjności polskich uczelni  
w porównaniu z uczelniami zagranicznymi. Inspiracją do tej 
części dyskusji było uzyskanie przez Politechnikę Gdańską 
akredytacji Association of Masters In Business 
Administration (AMBA), która potwierdza najwyższą 
jakość kształcenia.  "Akredytacja AMBA, którą posiada 
jedynie 2 proc. uczelni na świecie, a tylko pięć w Polsce, jest 
potwierdzeniem, że studia MBA Politechniki Gdańskiej 
dorównują tym oferowanym przez najlepsze uczelnie 
zagraniczne" – powiedziała Barbara Stepnowska, dyrektor 
MBA Politechniki Gdańskiej. – "Tworząc na PG program 
MBA zastanawialiśmy się, w jaką wejść niszę, aby nie 
stanowić kolejnej kalki programów już istniejących. 
Konkurencja jest dla nas bardzo ważna i decyduje               
o naszych działaniach. Ale słuchamy też głosu naszych 
studentów, by dostosować program do ich potrzeb, a także 
potrzeb ich pracodawców."  Na koniec głos zabrał prof. 
Edmund Wittbrodt, były rektor Politechniki Gdańskiej        
i minister edukacji narodowej w latach 2000-2001, który 
podkreślił znaczenie kształcenia ustawicznego dla 
indywidualnego rozwoju. Mówił także o potrzebie 
wdrażania do programów edukacyjnych takich narzędzi jak 
dzielenie się dobrymi praktykami, czy też wspólna realizacja 
projektów dla osiągnięcia gotowości do działania na rynku 
globalnym. W części podsumowującej zebrani goście 
wyrazili przekonanie, że zarówno studia MBA, jak 
i spotkania dotykające tematów będących przedmiotem 
dyskusji seminaryjnych są elementami zbliżającymi odległe 
dziś światy biznesu i nauki. W seminarium uczestniczyło 
około 100 osób. 

Adam  Smith na PG 
240-lecie wydania książki "Bogactwo narodów" Adama 
Smitha świętowano na PG w wyjątkowy sposób. Wydział 
Zarządzania i Ekonomii zorganizował 9 marca br. pełne 
atrakcji wydarzenie upamiętniające zarówno autora, jak        
i jego dzieło.  Główna część uroczystości poświęcona była 
"Bogactwu narodów" – najważniejszej książce w historii 
ekonomii. Uczestniczyli w niej przedstawiciele władz PG, 
zaproszeni goście, studenci i pracownicy WZiE oraz 
uczniowie gdańskich szkół średnich. W bohatera spotkania, 
Adama Smitha, wcielił się zaś profesjonalny aktor. 

http://zie.pg.edu.pl/wspolpraca-z-otoczeniem
http://zie.pg.edu.pl/wspolpraca-z-otoczeniem
http://pg.edu.pl/aktualnosci/-/asset_publisher/hWGncmoQv7K0/content/politechniczne-mba-z-amba-
http://pg.edu.pl/aktualnosci/-/asset_publisher/hWGncmoQv7K0/content/politechniczne-mba-z-amba-
http://pg.edu.pl/aktualnosci/-/asset_publisher/hWGncmoQv7K0/content/politechniczne-mba-z-amba-
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Przytaczał on wybrane fragmenty "Bogactwa narodów", 
wyjaśniające m.in. pojęcie bogactwa narodowego oraz 
pochodzenie przypisywanego Smithowi powiedzenia 
"niewidzialna ręka rynku". Uczestnikom wydarzenia 
przybliżono sylwetkę Adama Smitha. Zachęcano też do 
przeczytania jego dzieła lub sięgnięcia do niego ponownie, 
podkreślając jego uniwersalizm i aktualność. Książka ta 
zawiera bowiem opis funkcjonujących do dziś 
mechanizmów gospodarki rynkowej, konkurencji, wolności 
gospodarczej, ludzkiej pracy i potrzeby zaspokajania 
potrzeb ekonomicznych społeczeństwa. Tę część spotkania 
zakończono słowami autorstwa noblisty Ronalda Coase'a: 
"Może przyjść taki czas, że niczego się z "Bogactwa 
narodów" nie nauczymy lub też to, czego moglibyśmy się 
nauczyć, nie będzie już dla nas istotne. Moment ten jednak 
ani nie został jeszcze osiągnięty, ani długo jeszcze nie 
nadejdzie". W kolejnej części spotkania można było wziąć 
udział w konkursie z nagrodami pt. "Czyja to ręka?"            
i skonsumować kawałek "Bogactwa narodów" w postaci 
tortu. Punktem zamykającym wydarzenie było zaś 
seminarium naukowe pt. "Bogactwo narodów po 240 
latach". Oficjalna część uroczystości poprzedzona była 
konferencją prasową, w której udział wzięli dr Andrzej 
Sadowski i Andrzej Laskowski z Centrum Adama Smitha, 
Renata Szostak i Kamila Szymecka z firmy State Street oraz 
pracownicy PG: dr hab. Julita Wasilczuk, dziekan WZiE      
i prof. dr hab. Piotr Dominiak. Tematem przewodnim 
konferencji było zagadnienie dotyczące korzyści                 
z posiadania wiedzy ekonomicznej przez społeczeństwo. 
Mówiono także o zmianach w sposobie kształcenia na 
studiach wyższych, wynikających z dynamicznej sytuacji 
rynkowej. "W odpowiedzi na przyszłe potrzeby społeczne 
konieczne staje się dziś takie przygotowanie absolwentów, 
by potrafili oni szybko adaptować się do zmiennego 
otoczenia" – powiedział prof. dr hab. Piotr Dominiak. – 
"Nie da się dziś bowiem przewidzieć jakich wąskich 
specjalizacji będzie potrzebować rynek za pięć czy dziesięć 
lat." Wszechstronność wykształcenia ma zapewnić kierunek 
Ekonomia na WZiE, obejmujący zagadnienia związane z 
ekonomią społeczną, menedżerską i międzynarodową. W 
planach jest jego uruchomienie już w nadchodzącym roku 
akademickim. 

Studentka i absolwent WZiE wyróżnieni w Design 
Challenge  
Znamy wyniki Design Challenge – współzawodnictwa w 
ramach Microsoft Imagine Cup 2016, największego na 
świecie konkursu technologicznego dla studentów.            
W trzech kategoriach konkursowych (Gry, Innowacje, 
Projekty społeczne) wyróżniono po 10 najlepszych 
projektów z całego świata. W kategorii Innowacje 
doceniono VeniVidi – aplikację drużyny młodych 
politechników. W skład zespołu pod nazwą Duo wchodzą: 
Małgorzata Rymkiewicz, studentka analityki gospodarczej 
na Wydziale Zarządzania i Ekonomii PG (absolwentka UG) 
oraz Piotr Małecki, absolwent Wydziału Zarządzania           
i Ekonomii PG (obecnie student informatyki i ekonometrii 
na UG). Studenci otrzymali wyróżnienie za prototyp 
aplikacji VeniVidi – wirtualnego przewodnika po 
najciekawszych miejscach w danym mieście. Przewodnik 

połączony jest z grą miejską, w której użytkownik może 
zbierać punkty za zwiedzanie np. zabytków oznaczonych na 
mapie. Dzięki zebranym punktom turyści będą mogli np. 
zyskać zniżki w restauracjach. Grywalizacja – jak 
podkreślają twórcy aplikacji – ma zachęcać turystów do 
zapoznania się z historią i dziedzictwem kulturowym 
wybranego miasta. Wyróżnienie w Design Challenge to nie 
koniec zmagań drużyny Duo w Imagine Cup. W dniach 20–
21 lutego br. studenci będą rywalizować w Warszawie. 
 Profil konkursowy drużyny Duo można prześledzić na 
stronie konkursu.  
 
Absolwent Wydziału Zarządzania i  Ekonomii 
wyróżniony w konkursie 
Rafał Śladowski – absolwent Wydziału Zarządzania 
i Ekonomii (kierunek Zarządzanie) znalazł się w gronie 
osób, którym podczas posiedzenia Senatu PG pogratulował 
rektor PG, prof. Henryk Krawczyk. Były to wyrazy uznania 
z okazji wyróżnienia, jakie otrzymał w IV edycji „Konkursu 
na najlepszą pracę magisterską z zakresu problematyki 
rynku pracy”, organizowanego przez Wojewódzki Urząd 
Pracy w Gdańsku. Mgr inż. Rafał Śladowski przedłożył 
komisji konkursowej swą pracę magisterską 
pt. "Równowaga między pracą zawodową a życiem 
pozazawodowym na podstawie firmy handlowo-
usługowej". Jej promotorem był dr Michał Tomczak          
z Katedry Nauk Społecznych i Filozoficznych WZiE. 
Autorowi pracy przyznano wyróżnienie za tematykę, która 
– jak podano w uzasadnieniu – należy do obszaru 
zagadnień rynku pracy wciąż mało rozpoznanych i nie dość 
szeroko podejmowanych. Jest ono jednak istotne               
w kontekście kosztów społecznych i ekonomicznych, 
wynikających z zaburzenia balansu między potrzebą 
utrzymania konkurencyjności firm a życiem 
pozazawodowym pracowników. Praca mgr. inż. Rafała 
Śladowskiego stanowi opis sytuacji wybranej firmy w opinii 
jej pracowników, a także przedstawia strategię działania 
kadry zarządzającej w przedmiotowym zakresie. Celem 
organizowanego przez WUP konkursu na najlepszą pracę 
magisterską z zakresu problematyki rynku pracy jest: 
popularyzowanie wiedzy na temat rynku pracy; promowanie 
problematyki rynku pracy w działalności naukowej uczelni 
prowadzących działalność dydaktyczną na terenie 
województwa pomorskiego; promowanie uzdolnionych 
studentów zainteresowanych problematyką rynku pracy; 
wyłanianie prac o szczególnych wartościach 
merytorycznych i praktycznych związanych z zagadnieniami 
dotyczącymi rynku pracy. Przy ocenie prac magisterskich 
zgłoszonych do konkursu komisja brała pod uwagę szereg 
kryteriów. Były to m.in. jakość i poprawność 
przeprowadzonych analiz i sformułowanych wniosków, 
dobór i sposób wykorzystania źródeł; oraz stopień, w jakim 
praca stanowiła nowe ujęcie problemu. Oceniano także 
podejście metodologiczne, poziom redakcyjny i edytorski 
pracy oraz jej walory aplikacyjne. Komisja wzięła też pod 
uwagę spójność i logiczność wywodu w aspekcie całości 
pracy. Pierwszą nagrodę w tej edycji konkursu przyznano 
Jakubowi Mielko z Akademii Morskiej w Gdyni za pracę 
pt. "Badanie porównawcze wyników zarządzania edukacją 
gimnazjalną na przykładzie aspiracji edukacyjno-

https://www.imaginecup.com/team/index/97331
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zawodowych uczniów klas trzecich rocznika 2013/2014 
w Gimnazjum nr 1 w Sztumie i Gimnazjum nr 25 w 
Gdańsku". Nagroda druga przypadła Agnieszce 
Podlasińskiej z Uniwersytetu Gdańskiego, autorce pracy pt. 
"Aspiracje i motywacje zawodowe oraz edukacyjne 
studentów uczelni wyższych w kontekście zmieniającego się 
rynku pracy". 

Pracownik WZiE laureatem nagrody im. Jana 
Uphagena  
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. Nagroda Miasta Gdańska dla Młodych 
Naukowców im. Jana Uphagena wręczona została po raz 
trzynasty. Do roku 2006 roku nosiła nazwę „Młody 
Heweliusz". Mogą ją otrzymać studenci i absolwenci 
gdańskich uczelni wyższych w wieku do 30 lat za wybitne 
osiągnięcia naukowe w dwóch kategoriach: nauk 
humanistycznych i społecznych oraz nauk ścisłych              
i przyrodniczych. Dr Adam Marszk jest pierwszym młodym 
politechnikiem nagrodzonym w kategorii nauk 
humanistycznych i społecznych. Serdecznie gratulujemy       
i życzymy dalszych sukcesów! 

Kolejny grant 
 Nasz kolega dr Adam Marszk wspólnie z dr Ewą Lechman 
otrzymali kolejny grant. Został przyznany w ramach 
konkursu organizowanego przez międzynarodową 
organizację CERGE-EI Global Development Network. 
Tytuł projektu to Reshaping financial systems - identifying the role 
of ICT in diffusion of financial innovations. Recent evidence from 
European countries. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów 
w zdobywaniu kolejnych grantów. 

Goście z X Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni  
Rozpoczęliśmy kolejny cykl spotkań  z uczniami szkół 
ponad gimnazjalnych na Wydziale Zarządzania i Ekonomii. 
Pierwszy wykład w tym roku już za nami. Zajęcia z klasą II 
d z X LO  w Gdyni im. Gdyńskich Nauczycieli Bohaterów 
II Wojny Światowej poprowadziła pani mgr inż.  Katarzyna 
Ossowska, doktorantka w Katedrze Zastosowań 
Informatyki w Zarządzaniu, w Zakładzie Zarządzania 
Technologiami Informatycznymi. Zajęcia z licealistami 
dotyczyły zarządzania projektami informatycznymi,           
w szczególności trójkąta ograniczeń projektowych. 
Uczniowie mieli okazję wziąć udział w mini projekcie, 
którego celem było zapoznanie z ograniczeniami 
projektowymi, takimi  jakimi jak: budżet, czas i jakość. Pani 
mgr inż. Katarzynie Ossowskiej bardzo dziękujemy za 
poprowadzenie ciekawych i oryginalnych zajęć.  Warsztaty 
musiały przypaść licealistom do gustu, ponieważ już 
umówiliśmy się na kolejną wizytę podczas „Dnia 
otwartego”, który w tym roku odbędzie się 22 marca! 

 

Pierwsze Spotkania z Zarządzaniem  
Z inicjatywy i pod patronatem Pana prof. Tadeusza 
Falencikowskiego (Katedra Zarządzania) odbyło się 
pierwsze konwersatorium z cyklu „Spotkania                      
z zarządzaniem”, którego gościem był prof. dr hab. Janusz 
Strużyna z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 
uznany badacz problemów zarządzania zasobami ludzkimi. 
Temat przewodni spotkania obejmował  „Współczesne 
problemy zarządzania zasobami ludzkimi – wyzwanie 
splotu sieci”. Spotkanie miało miejsce w czwartek 28 
stycznia 2016 r. w godzinach  18:00 -20.15 w sali Rady 
Wydziału 318/319 gmachu Wydziału Zarządzania               
i Ekonomii przy ulicy Traugutta 79 w Gdańsku. Poprzedził 
go wspólny obiad z gościem.  Spotkanie rozpoczął        
prof. T. Falencikowski krótko prezentując życiorys              
i osiągnięcia zaproszonego gościa. Następnie                  
prof. J. Strużyna zaprezentował przygotowany na 
seminarium  materiał.   W trakcie prezentowania swojej 
wizji zarządzania zasobami ludzkimi  prof. J. Strużyna         
w sposób niekonwencjonalny, miejscami wręcz 
prowokacyjny, co potwierdziła późniejsza dyskusja, 
konstruował ciekawy obraz społeczeństwa na tle zmian 
historycznych.  Profesor  zaprezentował autorski obraz 
zarządzania zasobami ludzkimi, przedstawił propozycje 
przyszłych kierunków badań w omawianym zakresie oraz 
zasygnalizował ograniczenia i wyzwania stojące przed 
środowiskiem naukowców (badaczy).  Swoboda z jaką 
Prelegent przemierzał meandry skomplikowanych 
zagadnień, przerywanych licznymi dowcipami,  pozwala 
spojrzeć na Pana Profesora Strużynę jako na ciekawą i nie 
tuzinkową osobowość ze świata nauki. Na pierwsze            
„Spotkanie z zarządzaniem” licznie przybyli reprezentanci 
większości katedr Wydziału Zarządzania i Ekonomii PG,     
w tym m.in. z Katedry Nauk Ekonomicznych, Katedry 
Analizy Ekonomicznej i Finansów,  Katedry Inżynierii 
Zarządzania Operacyjnego, Katedry Marketingu, Katedry 
Przedsiębiorczości i Prawa Gospodarczego,  Katedry 
Zarządzania Jakością i Towaroznawstwa, Katedry 
Zastosowań Informatyki w Zarządzaniu oraz  
przedstawiciele doktoratów i studentów naszego wydziału. 
Dyskusję naukową rozpoczął Pan prof. Falencikowski. 
Kolejnymi zabierającymi głos w dyskusji byli:                
prof. Dominiak, prof. Sikorski, dr Banasik, dr Starnawska, 
dr Orłowski. Pytania skupiły się na trudnościach                
w interpretacji teorii wynikającej z badań empirycznych. 
Sformułowano wiele wniosków kwestionujących 
rozpowszechnione postulaty podręcznikowe, np. w postaci 
paradoksu strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi. 
Podkreślono zauważoną hipokryzję w stosowaniu narzędzi 
z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi we współczesnym 
biznesie. Jednocześnie duże zainteresowanie wzbudziła 
koncepcja funkcjonowania tzw. „plemion” stanowiących 
podstawę nieformalnych relacji pomiędzy pracownikami 
poszczególnych organizacji (nietypowy wyraz  współpracy 
pomiędzy organizacjami). Przebieg zorganizowanego 
spotkania stanowi dobry prognostyk do dalszych wyzwań 
dla organizatorów z katedry Zarządzania WZiE. 
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Miła, choć spóźniona wiadomość 
Dr inż. Alicja Sekuła z dniem 1.10.2015 r. została powołana 
przez Prezesa Rady Ministrów w skład Regionalnej Komisji 
Orzekającej (RKO) w sprawach o naruszenie dyscypliny 
finansów publicznych przy Regionalnej Izbie 
Obrachunkowej (RIO) w Gdańsku. RKO orzeka w 
sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych     
w zakresie dotyczącym m.in. jednostek samorządu 
terytorialnego (gmin, powiatów, województw 
samorządowych), ich związków, stowarzyszeń czy 
samorządowych jednostek organizacyjnych. Podmiotowo 
podlegają jej m.in. kierownicy jednostek sektora finansów 
publicznych czy osoby wchodzące w skład organu 
wykonującego budżet lub plan finansowy jednostki sektora 
finansów publicznych. Gratulujemy tak wysokiego 
wyróżnienia i życzymy dalszych sukcesów. 

Program MOST na WZiE 
Nasza uczelnia jest kolejną, która przystąpiła do Programu 
Mobilności Studentów i Doktorantów prowadzonego przez 
Uniwersytecką Komisję Akredytacyjną. Udział w Programie 
jest bezpłatny i niezależny od trybu studiów. 
Koordynatorem uczelnianym oraz wydziałowym została 
pani dr Aneta Sobiechowska-Ziegert, która udziela 
informacji zainteresowanym studentom na temat zasad 
Programu oraz procedury kwalifikacyjnej.  Z ramienia 
naszego wydziału, na semestr letni 2015/2016 do Programu 
zakwalifikowała się studentka studiów II stopnia z kierunku 
Zarządzanie, pani Anna Maria Gawińska. W semestrze 
letnim pani Gawińska studiuje na kierunku Zarządzanie 
Kulturą i Mediami na Uniwersytecie Jagiellońskim. 
Studentce gratulujemy i życzymy wielu sukcesów. 
Wszystkich chętnych do studiowania w innych polskich 
ośrodkach akademickich zapraszamy do kontaktu               
z koordynatorem Programu. 

Studenci z Dezhou University w Chinach na WZiE 
26 lutego br. odbyło się oficjalne powitanie 17 nowych 
studentów z Chin. Rozpoczęli oni właśnie naukę na naszym 
wydziale. Było to możliwe dzięki zawartej w sierpniu 2015 
umowie o podwójnym dyplomowaniu pomiędzy 
Politechniką Gdańską a Dezhou University. Grupa 
przyjezdnych studentów, podczas dwóch pierwszych lat 
studiów na Dezhou University, była specjalnie 
przygotowywana językowo i programowo. Teraz podejmują 
naukę na PG, która potrwa kolejne dwa lata i daje im 
możliwość uzyskania dyplomu  w dziedzinie zarządzania. 
Ogromny wkład w sukces współpracy polsko - chińskiej ma 
dr Andrew Wong, z którym WZiE od wielu lat 
współpracuje w kwestii rekrutacji studentów z Chin. Był on 
także obecny na uroczystości. W imieniu władz uczelni 
studentów z Chin powitały dr Magdalena Popowska, 
Prodziekan WZiE ds. Międzynarodowych i Kontaktów 
z Otoczeniem oraz Karolina Jędrzejkowska z Działu 
Międzynarodowej Współpracy Akademickiej. Następnie 
głos zabrał przedstawiciel Konsulatu Generalnego 
Chińskiej Republiki Ludowej    w Gdańsku – pan Li 
Minghui. Spotkanie zakończyły wystąpienia chińskich 
studentów. Władze Dezhou University są zainteresowane 

rozwojem dalszych programów podwójnego dyplomowania 
z naszą uczelnią. 

Spotkanie z Andersem Moellerem z VIA University 
College 
 25 marca br. gościliśmy na WZiE Andersa Moellera, który 
spotkał się ze studentami IV sem. Zarządzania 
Inżynierskiego i zachęcał do udziału w podwójnym 
dyplomowaniu na postawie umowy w ramach programu  

Erasmus + z VIA University College, Horsens, Dania. 

Wybory 
W debatach przedwyborczych organizowanych w sali 
318/319, naszego wydziału brali udział: we wtorek 15 
marca  o godz. 15.30 prof. Jacek Namieśnik, w środę 16 
marca o godz. 15.30 prof. Krzysztof Goczyła, w czwartek 
17 marca o godz. 16.00 prof. Józef E. Sienkiewicz. 
Spotkania przedwyborcze to możliwość rozmowy szczerej  
i otwartej  o tym, jak wyobrażamy sobie uczelnię w 
najbliższych latach. Ich celem było poznanie programów 
kandydatów i  rozmowę z  nimi.   Realizacja tych 
programów będzie ważna dla każdego pracownika PG, 
gdyż dotyczyć będzie m.in. kierunków rozwoju uczelni, 
polityki kadrowej, autonomii wydziałów, w tym 
elastycznego kształtowania pensum dydaktycznego i wielu 
innych spraw. 

Statuetka za najlepszy dyplom 
Statuetkę za najlepszy dyplom roku uzyskał nasz absolwent; 
Jakub Gaffke, której opiekunem była Pani dr Gabriela 
Golawska-Witkowska. Celem pracy magisterskiej, 
zatytułowanej: Projekt wdrożenia nowej gry komputerowej 
przez firmę CD Projekt, było przedstawienie procesu 
tworzenia i wdrażania gry komputerowej na rynek globalny. 
Za przykład posłużyła polska firma CD Projekt, która jest 
notowana na Warszawskiej Giełdzie Papierów 
Wartościowych. Rozpatrywanym produktem było 
najnowsze oraz najdroższe dzieło przedsiębiorstwa, czyli 
Wiedźmin 3: Dziki Gon. Na fundamencie bardzo znanej 
i wyczekiwanej gry, stworzono cały proces wdrażania 
aplikacji na urządzenia mobilne, wykorzystujące platformy 
iOS i Android. Praca magisterska została skonstruowana 
w taki sposób, aby móc zweryfikować opłacalność realizacji 
przedsięwzięcia. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. 
                                                                  

    Redaktor wydania 
                                                                      dr Z.Tomczak 

  

 

 

 

 


