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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 

 24 czerwca 2016 

 

Wydział Zarządzania i Ekonomii rozbudował swoją 
siedzibę  
Pracownicy i studenci Wydziału Zarządzania i Ekonomii 
już wkrótce będą korzystać z nowej części budynku. 
Oficjalne otwarcie obiektu, w którym uczestniczyło wielu 
znamienitych gości, odbyło się 1 czerwca. Nasz wydział 
cały czas owocnie się rozwija. W tym roku akademickim 
uzyskaliśmy drugie prawa habilitowania, a nasze studia 
MBA otrzymały międzynarodowy certyfikat AMBA, 
potwierdzający najwyższą jakość kształcenia. Teraz 
oddajemy do użytku dodatkową część w nowoczesnym 
gmachu. Nowa część wydziałowego budynku jest dziełem 
panów  Mariusza Grycha oraz Andrzeja Prusiewicza. 
Zamiarem projektantów było wkomponowanie nowej 
części w istniejącą bryłę. Budynek wyposażony jest            
w nowoczesny sprzęt multimedialny, monitoring oraz 
system kontroli dostępu. Od strony południowej 
zainstalowano zewnętrzną żaluzję. Na parterze znajdują się 
dwie sale dydaktyczne połączone przesuwną ścianą. 
Przewidziano także miejsce na punkt ksero oraz 
pomieszczenie administracyjne. Natomiast na pierwszym 
piętrze znajdują się wnętrza przeznaczone do obsługi 
administracyjnej studentów oraz pokoje dla prodziekanów    
i pracowników dziekanatu. Powierzchnia użytkowa 
budynku to około 400 m2. Koszt inwestycji łącznie            
z wyposażeniem wyniósł około 3,8 mln zł. 

Prof. dr hab. Piotr Dominiak Prorektorem Politechniki 
Gdańskiej  
Z przyjemnością informujemy, że prof. dr hab. Piotr 
Dominiak, sprawujący przez wiele lat funkcję Dziekana 
Wydziału Zarządzania i Ekonomii, został wybrany na 
Prorektora Politechniki Gdańskiej ds. internacjonalizacji      
i innowacji na kadencję 2016-2020. Profesor Dominiak jest 
pierwszym przedstawicielem Wydziału Zarządzania             
i Ekonomii we władzach rektorskich Politechniki 
Gdańskiej. Serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesu! 

Kierunek Zarządzanie wyróżniony przez Polską 
Komisję Akredytacyjną 
Od 2002 roku do tej pory Polska Komisja Akredytacyjna 
przyznała 193 wyróżnienia na ponad 6,5 tys. ocenianych 

kierunków i wydziałów. Jesteśmy jedynym kierunkiem 
zarządzania na Pomorzu z takim wyróżnieniem, a tylko 
sześć jednostek oprócz nas ma w Polsce ocenę 
wyróżniającą tego kierunku - na 600 ocenionych od 2002 
roku - mówi dr Ewa Hope z Wydziału Zarządzania             
i Ekonomii PG. - Jest to bardzo duży sukces, nasz wspólny 
i władz uczelni, ale przede wszystkim sukces pracowników 
Wydziału Zarządzania i Ekonomii, którzy dbają od wielu lat 
o rzeczywistą jakość kształcenia - nie tylko formalną - 
dodaje. Ocenę wyróżniającą Polskiej Komisji 
Akredytacyjnej otrzymały do tej pory: Wydział Zarządzania 
Uniwersytetu Warszawskiego, Kolegium Zarządzania           
i Administracji Akademii Leona Koźmińskiego                  
w Warszawie, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania 
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział 
Zarządzania Akademii Ekonomicznej im. Karola 
Adamieckiego w Katowicach oraz Wydział Zarządzania 
Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Ocena 
wyróżniająca Polskiej Komisji Akredytacyjnej przyznawana 
jest na osiem lat. Ocenę pozytywną wydziały otrzymują na 
sześć lat, z kolei termin oceny warunkowej wskazywany jest 
w uchwale Prezydium PKA. Najniższa jest ocena 
negatywna. 

Certyfikat AMBA oficjalnie przyznany  
W dniach 21-23 marca br. dziekan Wydziału Zarządzania    
i Ekonomii – dr hab. Julita Wasilczuk, prof. nadzw. PG 
oraz dyrektor MBA PG – Barbara Stepnowska 
reprezentowały naszą uczelnię w konferencji, 
zorganizowanej w Wenecji przez Association of 
MBAs (AMBA). W wydarzeniu tym mogli wziąć udział 
reprezentanci uczelni posiadających akredytację dla 
prowadzonych przez nie studiów MBA, wydaną przez tę 
instytucję. Takich szkół jest na świecie zaledwie 2 proc.     
W Polsce są cztery takie uczelnie, wśród nich – Politechnika 
Gdańska. Reprezentantki PG, wraz z przedstawicielami 
innych uczelni, które w 2015 r. pozytywnie przeszły proces 
akredytacyjny, podczas oficjalnej gali odebrały z rąk prezesa 
stowarzyszenia – sir Paula Judge'a certyfikat potwierdzający 
przyznanie kierunkowi Master of Business 
Administration na WZiE akredytacji AMBA. Konferencja 
stanowiła też okazję do dyskusji o światowych trendach 

http://gazetapraca.pl/szukaj/m-katowice
http://gazetapraca.pl/szukaj/m-poznan
http://www.mbaworld.com/
http://www.mbaworld.com/
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gospodarczych i ich wpływie na kształt programów MBA. 
Są one bowiem – także na Politechnice Gdańskiej – 
regularnie modyfikowane w odpowiedzi na zmienne 
oczekiwania otoczenia biznesowego. – Od momentu 
uruchomienia studiów MBA na PG w 2008 r. zmieniło się 
wiele. Nie tylko jeśli chodzi o program studiów, ale także 
wykładowców i słuchaczy tego kierunku  – mówi Barbara 
Stepnowska. – Można śmiało powiedzieć, że dziś są to 
zupełnie inne studia. 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.  O tym, jakich 
zmian w programie studiów dokonali ich realizatorzy na 
przestrzeni ostatnich lat można przeczytać również w 
majowym numerze Pisma PG – Forum Społeczności 
Akademickiej. 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. 

Dzień otwarty na PG tylko dla dziewczyn  
7 kwietnia br. znów odwiedziły Politechnikę Gdańską... 
dziewczyny. Uczennice szkół średnich mogły zapoznać się 
z ofertą dydaktyczną naszej uczelni oraz odwiedzić wybrane 
wydziały i laboratoria, w tym laboratorium badawcze 
LINTE^2. Wszystko po to, by zachęcić je do wstąpienia    
w szeregi studentów naszej uczelni. Dzień otwarty dla 
dziewczyn rokrocznie odbywa się na PG w ramach 
ogólnopolskiej akcji „Dziewczyny na Politechniki”. 
Podobnie jak w latach ubiegłych, z myślą o uczestniczkach 
przygotowano wiele atrakcji. Na Dziedzińcu im. Daniela G. 
Fahrenheita w Gmachu Głównym PG stało kilkanaście 
stoisk warsztatowo-kreatywnych, zaaranżowanych przez 
studentów i pracowników naszej uczelni. Uczestniczki 
miały m.in. okazję by dowiedzieć się, jak działają wynalazki 
zrealizowane przez studentów PG, takie jak drukarka do 
pianki na kawie czy łazik marsjański. Mogły także wziąć 
udział w edukacyjnych zabawach z dziedziny fizyki oraz 
spróbować sił w projektowaniu implantów. Po części 
zorganizowanej w Gmachu Głównym zaplanowano 
wycieczki na niektóre wydziały. Do udziału w akcji,            
a przede wszystkim do podjęcia studiów na PG zachęcał 
dziewczyny prof. Henryk Krawczyk, Rektor PG. Studia na 
PG to nie lada wyzwanie, ale ta inwestycja zwróci się          
z nawiązką w przyszłości. Tym bardziej, że osoby, które 
ukończyły politechnikę świetnie zarabiają – od kilku lat 
pokazują to Ogólnopolskie Badania Wynagrodzeń 
absolwentów uczelni wyższych – powiedział rektor. 
Przekonajcie się same. Zapraszamy! Początek imprezy 
zaplanowano na godz. 10.00. Szczegółowy harmonogram 

oraz informację o sposobie zapisów na jej poszczególne 
części znaleźć można było  na stronie akcji na Facebooku. 
Dziewczyny na Politechniki to ogólnopolska inicjatywa, 
zachęcająca dziewczyny do podejmowania studiów na 
kierunkach technicznych. Została ona zainicjowana 9 lat 
temu przez Konferencję Rektorów Polskich Uczelni 
Technicznych i Fundację Edukacyjną Perspektywy. 
Inicjatywa ta stanowi odpowiedź na oczekiwania wielu firm, 
zwłaszcza tych z sektora technicznego, którym trudno jest 
zachować odpowiednią proporcję liczby zatrudnionych 
mężczyzn i kobiet. A jest to niezbędne dla osiągania przez 
nie odpowiedniego poziomu efektywności i innowacyjności. 
Jak wynika z raportu „Kobiety na politechnikach 2016” na 
Politechnice Gdańskiej kobiety stanowią prawie 40 proc. 
wszystkich studiujących. Taki odsetek plasuje naszą uczelnię 
na czwartej pozycji jeśli chodzi o wszystkie uczelnie 
techniczne w Polsce. 

Wspólny panel dyskusyjny z prof. Edwardem 
Altmanem 
Dnia 14.04.2016 na zaproszenie SGH w Warszawie dr hab. 
inż. Tomasz Korol i dr hab. Błażej Prusak wzięli udział we 
wspólnym panelu dyskusyjnym z prof. Edwardem 
Altmanem. Panel dotyczył predykcji upadłości 
przedsiębiorstw z uwzględnieniem polskich doświadczeń. 
Prof. Edward Altman jest uznawany za prekursora badań 
nad prognozowaniem zagrożenia przedsiębiorstw 
upadłością i zarazem jest twórcą  stosowanego od wielu lat 
modelu predykcji bankructwa Z-score. W 2005 roku został 
zaliczony do grona 100 Najbardziej Wpływowych Osób w 
świecie Finansów przez magazyn Treasury&Risk 
Management. Gratulujemy naszym kolegom rangi spotkania 
z tak wybitnymi ekspertami. 

Laureatka programu CERGE-EI Teaching Fellowship 
Dr inż. Aleksandra Parteka została laureatką programu 
CERGE-EI Teaching Fellowship na rok akademicki 
2016/2017 (CERGE-EI: Center for Economic Research 
and Graduate Education - Economics Institute). Jest to 
projekt dydaktyczny, związany z prowadzonym przez dr 
inż. A.Parteką na WZiE przedmiotem International Trade. 

Z cyklu: wizyty na WZiE 
W dniach 18-24/05/2016 z wizytą na naszym wydziale 
(jako visiting professor) przebywał prof. Massimo Tamberi 
z Universita' Politecnica delle Marche (Ankona, Włochy). 
Prof. Tamberi przyjechał na zaproszenie dr inż. Aleksandry 
Parteki i prowadził zajęcia ze studentami w ramach 
przedmiotu European Economic Development.  
 
Baza Repec/Ideas 
Wydział Zarządzania i Ekonomii znajduje się na 11 miejscu 
wśród top 25% polskich 
instytucji naukowych indeksowanych w bazie Repec/Ideas 
(czerwiec 2016). Trzy osoby z WZiE PG są wśród top 25% 
polskich autorów indeksowanych w Repec/Ideas: dr inż. 
Aleksandra Parteka (25 miejsce w top 25%), dr hab. Joanna 
Wolszczak-Derlacz (50 miejsce), dr hab. Ewa Lechman (97 
miejsce). Przypominamy, że nasz wydział ma swoją serię 
working papers, które są indeksowane w Repec/Ideas 

http://pg.edu.pl/documents/1152961/39182023/201605.pdf
http://pg.edu.pl/documents/1152961/39182023/201605.pdf
http://www.dziewczynynapolitechniki.pl/
http://www.dziewczynynapolitechniki.pl/2015/images/dla-mediow/raport-kobiety-napolitechnikach-2016.pdf
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(https://ideas.repec.org/s/gdk/wpaper.html). Zapraszamy 
do przesyłania artykułów - szczegóły na 
stronie http://zie.pg.edu.pl/working-apers (koordynatorem 
jest dr inż. Aleksandra Parteka). Jeszcze raz gratulujemy. 
 
Prof. Barbara Czarniawska  - Trochę inna teoria 
organizacji 
W dniach 11 i 12 maja 2016 roku po raz pierwszy  na 
Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej  
gościliśmy Panią profesor Barbarę Czarniawską. Prof. 
Czarniawska jest jednym z najczęściej cytowanych za 
granicą przedstawicieli nauk społecznych pochodzenia 
polskiego. Profesor Nauk o Zarządzaniu w Instytucie 
Badawczym na Uniwersytecie w Goteborgu, członkini 
Szwedzkiej Królewskiej Akademii Nauk, Królewskiego 
Stowarzyszenia Sztuki i Nauki w Goteborgu oraz Societa 
Scientianum Finnica, doktor honoris causa w Szkole 
Handlowej w Kopenhadze, Sztokholmie i Helsinkach. Pani 
Profesor Czarniawska wystąpiła z trzema wykładami w 
dniach: 11-12.05.2016 ich tematyka to: „Przywódcy, 
przedsiębiorcy, kierownicy” “Cyber-fabryki” oraz 
„Symetryczna etnologia - wstęp do metody”. Aula wydziału 
wypełniona studentami i pracownikami naszego wydziału 
była świadkiem wspaniałej „uczty duchowej”. Ciekawe 
tematy oraz dyskusja po ich zakończeniu z udziałem 
naszych studentów była zwieńczeniem trudu jaki trzeba 
było włożyć aby do tych spotkań mogło dojść. Szczególne 
podziękowania kierujemy do naszej koleżanki Pani mgr 
Emilii Naguckiej. 

Profesor Lord Robert Skidelsky na PG 
Emerytowany profesor ekonomii politycznej Uniwersytetu 
Warwick, gdzie pracował od 1978 roku. Członek Akademii 
Brytyjskiej. Autor najsłynniejszej, trzytomowej biografii 
Johna Maynarda Keynesa, za którą otrzymał wiele 
prestiżowych międzynarodowych nagród wystąpił               
z wykładem  na Politechnice Gdańskiej. W Polsce ukazały 
się dwie jego prace: "Świat po komunizmie. Spór o nasze 
czasy"(1999) oraz, będąca światowym bestsellerem: 
"Keynes. Powrót mistrza" (2012), prezentująca keynesizm                  
w kontekście współczesnych problemów gospodarczych. 
Ogromnie popularna okazała się także, napisana razem       
z synem Edwardem, książka "How much is enough? Money 
and the Good Life" (2013). Od lat publikuje artykuły          
w „The Guardian” oraz pisze dla Syndicate Project, 
rozpowszechniającego teksty w gazetach i w czasopismach 
na całym świecie. Jest dyrektorem Moscow School of 
Political Studies oraz założycielem i sekretarzem 
generalnym Brytyjsko-Rosyjskiego Okrągłego Stołu, a także 
przewodniczącym Centrum Studiów Globalnych                 
i członkiem Rady The Institute of New Economic 
Thinking. Członek Izby Lordów od 1991 roku. Należał do 
Partii Socjaldemokratycznej, później do Partii 
Konserwatywnej, z której został usunięty za krytykę 
nalotów NATO na Kosowo. Obecnie należy do grupy 
„niezrzeszonej”. Tematem jedynego wykładu, jaki Profesor 
Skidelsky wygłosił podczas majowych odwiedzin w Polsce, 
to aktualność teorii Johna Maynarda Keynesa w 80 lat po 
wydaniu jego najsłynniejszej – wciąż szeroko dyskutowanej 
i żywej nie tylko w środowisku ekonomistów – książki: 

Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza. Dyskusja, 
która się wywiązała po wykładzie a w której to uczestniczyli 
również nasi studenci, potwierdziła ogromną potrzebę 
takich spotkań. Przyjęcie zaproszenia przez Lorda Roberta 
Skidelsky'ego to efekt wielomiesięcznych starań i negocjacji 
prof. Przemysława Parszutowicza i dr Adama Marszka. 
Podziękujmy im za ten trud i wspaniały efekt 
popularyzatorski ekonomii na PG 

How much is enough - skąd?  
"How much is enough?" to tytuł książki napisanej wspólnie 
przez ojca i syna - Roberta i Edwarda Skidelskich, gości 
naszej PG. Inspiracją do jej powstania była prognoza Johna 
Maynarda Keynesa, zawarta w artykule "Economic 
Possibilities For Our Grandchildren", opublikowanym        
w 1930 roku. Keynes przewidywał w nim, że systematyczne 
zwiększanie się produktywności kapitalizmu (wynik postępu 
technologicznego oraz usprawnienia systemu zarządzania 
produkcją) i spodziewany kilkukrotny wzrost standardu 
życia w najbliższych stu latach pozwoli zapomnieć po raz 
pierwszy w historii o koszmarze ciągłej walki o przetrwanie. 
Być może w 2015 roku uda się zredukować dzień pracy do 
15 godzin w tygodniu? Ludzkość stanie wtedy po raz 
pierwszy przed innym problemem niż ciągła presja 
ekonomiczna, a mianowicie: jak zagospodarować czas 
wolny? Na co go poświęcić? Czy nie należałoby, gdy 
podstawowe potrzeby zostały już zaspokojone, przemyśleć 
na nowo naszego stosunku do pracy, do pieniędzy? Być 
może pościg za bogactwem będzie wtedy traktowany jako 
zachowanie patologiczne? Książka Skidelskich, uznana 
przez Wall Street Journal za doskonałe i wzorcowe 
omówienie klasycznego zagadnienia szczęścia, które 
równocześnie unika niepotrzebnie hermetycznego żargonu 
profesjonalnej akademickiej filozofii i jest rozwinięciem 
zalążkowej idei Keynesa. Jest to zarazem niezwykle udana 
próba twórczego dialogu między ekonomią (wyłożoną       
w popularnej formie przez Sir Roberta Skidelsky’ego, 
profesora ekonomii politycznej i wybitnego znawcę 
dorobku Keynesa) a filozofią (jego syn Edward Skidelsky to 
profesor filozofii Uniwersytetu w Exeter). Książka ta bierze 
pod lupę pojęcie szczęścia oraz dobrego życia i analizuje je 
wieloaspektowo, umieszczając w kontekście klasycznych     
i nowożytnych debat na ten temat, umiejętnie łącząc 
rozważania z psychologii moralności, etyki, ekonomii 
politycznej, teorii cnoty i filozofii politycznej. Czy istnieje 
uniwersalny i niekontrowersyjny wskaźnik „dobrego życia”? 
Jak je zmierzyć? Jak znaleźć satysfakcję w ekonomii 
nadprodukcji pragnień i ciągłego konsumenckiego 
niespełnienia? Jak przestawić ekonomię z paradygmatu 
ciągłego wzrostu na ekonomię zaspokojenia potrzeb? Jaki 
model ekonomii wspierałby ideał dobrego życia i pozwalał 
zharmonizować wymogi sfery gospodarczej z dobrobytem 
wspólnoty? "How much is enough?" jest doskonałym 
przykładem tego, jak zagadnienia natury filozoficznej          
i aksjologicznej można owocnie łączyć z ekonomią. Dlatego 
też tytuł książki posłużył równocześnie za nazwę dla 
czwartej odsłony konferencji Ekonomia/Kultura/Wartości, 
anonsując kierunek rozważań eksplorowany przez naszych 
prelegentów. 

https://ideas.repec.org/s/gdk/wpaper.html
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HOW MUCH IS ENOUGH?  
Druga część konferencji, zatytułowana „How much is 
enough?” odbyła się 13 czerwca 2016 roku. Tę odsłonę 
otworzył syn Sir Roberta Skidelsky’ego, Edward Skidelsky, 
profesor filozofii Uniwersytetu w Exeter, który wygłosił 
wykład zatytułowany „Work and Leisure” (wykład był 
tłumaczony na język polski). Drugi prelegent to były 
minister gospodarki RP profesor Jerzy Hausner                  
z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, który 
wygłosił wykład „Firma Idea”. Nowe podejście do wartości 
w biznesie. Jako ostatni zabrał głos profesor Paul H. 
Dembinski z Uniwersytetu w Genewie i Fryburgu, który 
wygłosi wykład „Kryzys ekonomiczny a kryzys wartości”. 
Ważnym elementem tej części była także uroczystość 
wręczenia dyplomów absolwentom studiów 
MBA prowadzonych na WZiE.  
 
Pomorski Festiwal Nauki  
Politechnika Gdańska przygotowała prawdziwą gratkę dla 
pasjonatów nauki i techniki w różnym wieku. To Pomorski 
Festiwal Nauki, w ramach którego w dniach 17-22 maja br. 
można było odwiedzić naszą uczelnię i wziąć udział            
w wybranych przez siebie imprezach popularnonaukowych. 
Na chętnych czekało aż 260  warsztatów, pokazów, 
eksperymentów, konkursów i prelekcji, utwierdzających 
każdego w przekonaniu, że nauka może być fascynująca,      
a nawet zabawna. Można było dowiedzieć się m.in. czym 
jest i jak działa quadrocopter, czy maszyny czują zapach,     
w jaki sposób z ciepła wytworzyć energię elektryczną oraz... 
ile warta jest Ziemia. Była to też okazja, by pod czujnym 
okiem naukowców i studentów wykonać wiele ciekawych  
(a niekiedy nawet wybuchowych) doświadczeń. 
Organizatorom wydarzenia przyświecała idea stworzenia 
masowej imprezy edukacyjnej dla lokalnej społeczności, na 
wzór Bałtyckich Festiwali Nauki, w ramach których PG 
odwiedzało rokrocznie ponad 20 tys. osób. Patronat 
honorowy nad wydarzeniem objął Marszałek Województwa 
Pomorskiego – Mieczysław Struk. Patronat medialny zaś: 
portal Trójmiasto.pl, Gazeta Wyborcza Trójmiasto oraz 
magazyn Co Jest Grane 24. Nasz wydział zaproponował 
między innymi warsztaty "Kreatywny przedsiębiorca", 
polegające na stworzeniu przez grupy z przygotowanych 
przez prowadzących zasobów prototypu produktu oraz 
opracowaniu strategii marketingowej dla stworzonego 
produktu. Warsztaty wymagały od uczestników 
kreatywnego myślenia, pracy w grupach, podziału zadań 
oraz radzenia sobie z ograniczonymi zasobami i czasem. 
Osobami odpowiedzialnymi byli nasi koledzy: mgr Paulina 
Dębniak, mgr Paweł Szmagliński. Druga propozycja to 
"Strategiczna gra biznesowa", która jest odzwierciedleniem 
współczesnych realiów funkcjonowania przedsiębiorstwa. 
Gracze mogli doświadczyć wszystkich elementów 
związanych ze współpracą i efektywnym działaniem 
realizującym wspólny cel. Osobą odpowiedzialną i 
koordynującą był Pan mgr inż. Waldemar Dzienisz. 
Gratulujemy naszym kolegom  i koleżankom. 

 
 

I Międzynarodowa Konferencja Studenckich Kół 
Naukowych  
W dniach 21-22 kwietnia 2016 r. Koło Naukowe 
Euroinicjatywa zorganizowało I Międzynarodową 
Konferencję Studenckich Kół Naukowych „Przemiany 
polityczne, gospodarcze i społeczne w Europie Środkowej   
i Wschodniej w XXI wieku”, w której udział wzięło ok. 90 
osób z całej Polski i  Ukrainy. Organizacja tego 
przedsięwzięcia była dla nas jako WZiE wielkim 
wyzwaniem, bardzo pozytywne opinie uczestników 
wskazują, że mu sprostaliśmy. Osiągnięcie takiego rezultatu 
nie byłoby możliwe bez zaangażowania wielu osób. Dlatego 
gorąco należy podziękować - osobiście i w imieniu 
członków Koła Euroinicjatywa - wszystkim osobom, które 
nas wsparły w organizacji konferencji. Wzajemna 
życzliwość i wsparcie czyni nasz Wydział wyjątkowym 
miejscem pracy i atrakcyjnym partnerem w wielu różnych 
przedsięwzięciach. Jeszcze raz WSZYSTKIM PAŃSTWU 
DZIĘKUJEMY za włączenie się w organizację konferencji, 
która jest naszym wspólnym osiągnięciem. 

Miłych wieści nie ma końca 
Z przyjemnością „donosimy” że nasz wydział „powiększył” 
się o kolejnych dwóch doktorów habilitowanych w osobach 
Szanownych Pań; dr Ewy Lechman oraz dr Aleksandry 
Parteki. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów na polu 
zawodowym jak i osobistym 

Mamy Nowego Dziekana 
W dniu 26.04.2016 Wydziałowe Kolegium Elektorów 
dokonało wyboru dziekana Wydziału Zarządzania                
i Ekonomii Politechniki Gdańskiej na kadencję 2016-2020. 
Została nim ponownie Pani dr hab. Julitę Wasilczuk prof. 
nadzw. PG. Gratulujemy, życzymy owocnego i 
szczęśliwego kierowania wydziałem.  

 

Redaktor wydania 
                                                                      dr Z.Tomczak 

 

 

 

 

 


