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Jesteśmy jedną z najpopularniejszych uczelni          
w Polsce!  
Najczęściej wybierane przez maturzystów uczelnie to 
politechniki, a jedną z najpopularniejszych jest 
Politechnika Gdańska. W tym roku o jedno miejsce na 
PG ubiegało się aż 5,8 kandydatów! Według zestawienia 
przygotowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego taki wynik daje naszej uczelni trzecią pozycję 
wśród wszystkich uniwersytetów w kraju. Wyżej 
uplasowały się tylko Politechnika Warszawska (7,1 
chętnych na jedno miejsce) oraz Politechnika Poznańska 
(6 kandydatów na jedno miejsce). Rok akademicki 
2016/2017 w całej Polsce rozpoczęło ponad 436 tysięcy 
osób. 

Jesteśmy w gronie najlepszych organizatorów MBA  
Studia MBA prowadzone na Wydziale Zarządzania          
i Ekonomii PG uplasowały się w pierwszej dziesiątce 
studiów tego typu w kraju. Ranking najlepszych studiów 
MBA ogłosiła w połowie grudnia 2016 Fundacja 
Edukacyjna Perspektywy. Wyniki badania (odbyło się po 
raz siódmy) mają być wskazówką dla wszystkich 
planujących rozpoczęcie tych prestiżowych studiów. 
Zestawienie można prześledzić na stronie organizatora 
rankingu. W uroczystości wręczenia pamiątkowych 
dyplomów uczestniczyła dyrektor programu MBA na 
naszej uczelni, dr Barbara Geniusz-Stepnowska, a 
spotkanie odbyło się 14 grudnia w Warszawie. 
Informacje na temat realizowanych na Wydziale 
Zarządzania i Ekonomii studiów MBA można znaleźć 
pod adresem: www.zie.pg.edu.pl/mba. 

Kolejny ekspert z naszego wydziału  
Z przyjemnością informujemy, że Pani dr inż. Anita 
Richert-Kaźmierska z Katedry Przedsiębiorczości            
i Prawa Gospodarczego została zakwalifikowana do 
grona ekspertów Rządowego Programu na rzecz 
Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014 - 
2020 – edycja 2017, ogłoszonego przez Ministerstwo 

Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Serdecznie 

gratulujemy! 

Mamy w tym udział!  
Pan prof. dr hab. Piotr Dominiak prof. zw. PG - 
Prorektor ds. Internacjonalizacji i Innowacji - odebrał z 
rąk wicepremiera Jarosława Gowina nagrodę Elsevier dla 
PG w dziedzinie nauk społecznych "za szeroko 
rozpoznawalne w świecie naukowym publikacje z 
pogranicza nauk społecznych i technicznych". 
Pracownicy naszego Wydziału mają duży udział w tym 
sukcesie. Cieszymy się z otrzymania nagrody i z tego, że 
nasza obecność na uczelni technicznej jest nie tylko 
ważna, ale i doceniania. 

Nasz Wydział przyjęty w poczet stowarzyszenia 
CEEMAN  
Dnia 24.10.2016 r. Wydział Zarządzania i Ekonomii 
Politechniki Gdańskiej został przyjęty w poczet 
członków CEEMAN, czyli Międzynarodowego 
Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Zarządzania              
w Dynamicznych Społeczeństwach. Stowarzyszenie 
CEEMAN powstało w 1993 roku z myślą o rozwoju 
jakości procesów zarządzania w gospodarkach państw 
Europy Środkowej i Wschodniej. Teraz jest to globalna 
sieć instytucji licząca ponad 210 członków 
instytucjonalnych i indywidualnych z ponad 50 krajów      
Europy, Ameryki Północnej, Ameryki Łacińskiej, Afryki 
i Azji. CEEMAN sprzyja poprawie jakości procesów 
zarządzania i procesów zmian poprzez rozwój edukacji, 
badań, doradztwa, informacji, wsparcia sieciowego i 
innych powiązanych usług dla instytucji rozwoju 
zarządzania i korporacji działających w dynamicznie 
zmieniającym się otoczeniu. Jego holistyczne podejście 
do zjawiska zmian i przywództwa oparte jest na 
innowacyjności, kreatywności i poszanowaniu dla 
wartości kulturowych. Członkostwo w CEEMAN da 
Wydziałowi Zarządzania i Ekonomii możliwość 
czerpania z tych doświadczeń oraz korzystania z usług tej 
rozległej globalnej sieci, a co najważniejsze, pozwoli na 

http://www.perspektywy.pl/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=3183:najlepsze-programy-mba-w-polsce-2016&catid=213&Itemid=413
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poddanie się międzynarodowej akredytacji 
instytucjonalnej stowarzyszenia - IQA. 

Prof. Joanna Wolszczak-Derlacz wśród naukowców, 
którzy otrzymali nagrody MNiSW 
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznał 
nagrody wybitnym naukowcom, w tym także 
pracownikom Politechniki Gdańskiej. Dr hab. Joanna 
Wolszczak-Derlacz, prof. nadzw. PG otrzymała nagrodę 
za osiągnięcia naukowe I stopnia, z kolei dr hab. inż. 
Mieczysław Ronkowski, prof. nadzw. PG został 
wyróżniony za osiągnięcia w opiece naukowej                  
i dydaktycznej. Prof. Wolszczak-Derlacz jest 
kierownikiem Katedry Nauk Ekonomicznych na 
Wydziale Zarządzania i Ekonomii. Otrzymała nagrodę za 
osiągnięcia naukowe będące podstawą do nadania 
stopnia naukowego doktora habilitowanego.                   
– W przewodzie habilitacyjnym wskazałam dwa cykle 
publikacji powiązanych tematycznie: „Konwergencja 
płac i cen” oraz „Efektywność i produktywność szkół 
wyższych”. W pierwszym cyklu (12 publikacji w tym 4 
artykuły indeksowane na liście JCR) weryfikowałam 
postulaty alternatywnych modeli, dotyczące prawa jednej 
ceny oraz procesów zbieżności cen czynników produkcji 
(płac). W ramach drugiego cyklu (8 publikacji, w tym 3 
artykuły w czasopismach indeksowanych w JCR,             
1 w czasopiśmie z bazy ERIH oraz 1 monografia 
autorska) powstały prace dotyczące aspektów 
związanych z pomiarem oraz oceną efektywności            
i produktywności szkół wyższych – mówi prof. 
Wolszczak-Derlacz. Laureatka przyznaje, że nagroda jest 
dla niej wielkim wyróżnieniem i powodem do radości.   
 – Cieszę się tym bardziej, że nagroda została przyznana 
w ekonomii, dyscyplinie często pomijanej przy takich 
okazjach – dodaje. Prof. Mieczysław Ronkowski, który 
pracuje w Katedrze Energoelektroniki i Maszyn 
Elektrycznych na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki, 
podkreślił, iż bardzo ceni nagrodę za osiągnięcia            
w opiece naukowej i dydaktycznej. – Można zaryzykować 
twierdzenie, że nasze osiągnięcia naukowe z czasem 
przeminą, stracą na znaczeniu, bo ciągle jesteśmy na 
początku poznawania świata. Natomiast nasze 
osiągnięcia jako nauczycieli i wychowawców mają szansę 
trwać wiecznie. Myślę, że dobrym przykładem jest na 
pewno słynny, kwantowy człowiek – Richard Feynman, 
którego osiągnięcia w dynamice kwantowej z czasem 
przeminą, ale nie przeminą jego osiągnięcia jako 
znakomitego nauczyciela akademickiego, znanego ze 
swoich słynnych wykładów z fizyki – mówi prof. 
Ronkowski. Działalność prof. Ronkowskiego ma wymiar 
międzynarodowy. Wypromował 7 doktorów. Dwie 
rozprawy doktorskie zrealizowane pod jego kierunkiem 
miały charakter projektów polsko-francuskich. Do tej 
pory był opiekunem ponad 50 prac dyplomowych 
magisterskich i inżynierskich, w tym wielu 
zrealizowanych za granicą lub we współpracy                  
z zagranicznymi ośrodkami. W latach 1996 – 2003 był 

profesorem wizytującym w Institut National 
Polytechnique de Toulouse (INPT). Od roku 2001 jest 
pełnomocnikiem rektora PG ds. współpracy z INPT. W 
ramach tej współpracy realizowane są m.in. 
dwusemestralne studia w INPT dla magistrantów i 
doktorantów z Politechniki Gdańskiej, jak również staże 
wakacyjne na PG dla studentów z INPT oraz wspólne 
projekty doktorskie. Prof. Ronkowski był opiekunem 
ponad 15 dyplomantów, którzy otrzymali zarówno 
dyplomy INPT, jaki i PG. Większość prac była 
realizowana w ramach staży przemysłowych w 
przedsiębiorstwach francuskich. Od roku 2014 profesor 
współorganizuje współpracę dydaktyczną między naszą 
uczelnią a Purdue University Polytechnic Institute, West 
Lafayette, USA. Laureaci odebrali nagrody z rąk ministra 
Jarosława Gowina podczas uroczystości, która odbyła się 
9 grudnia 2016 r. w Muzeum Historii Żydów Polskich 
POLIN. Więcej informacji znajduje się na 
stronie www.nauka.gov.pl. 

Odwiedziny przedstawicieli uczelni z Chin i Izraela 
na Wydziale Zarządzania i Ekonomii 
W grudniu 2016 roku odwiedzili nasz Wydział 
przedstawiciele dwóch uczelni chińskich, z którymi 
Politechnika Gdańska podpisała z inicjatywy WZiE 
Memorandum of Understanding, a mianowicie: 

 North China University of Science and Technology 
(09.12.2016r.), z którą nasz Wydział podpisał w 
czasie spotkania umowę o podwójnym 
dyplomowaniu. 

 Yancheng Institute of Technology (15.12.2016r.),      
z którą nasz Wydział ma już podpisaną umowę         
o podwójnym dyplomowaniu, a kilku studentów z tej 
uczelni studiuje już na studiach licencjackich w jęz. 
angielskim (Bachelor in Management).  

Dnia 16.12.2016r. na Wydziale gościliśmy również 
przedstawicieli (16 osób) uczelni David Yellin Academic 
College of Educations (uczelnia o profilu 
pedagogicznym) z Izraela. Studenci poznali naszą Alma 
Mater oraz dzięki aktywności naszych studentów 
wysłuchali prelekcji na temat systemu szkolnictwa w 
Polsce. Goście wyjechali z Polski bardzo zadowoleni ze 
spotkań z naszymi studentami. 

Program Mobilności Studentów i Doktorantów 
MOST 
W nadchodzącym semestrze, już po raz trzeci, nasi 
studenci będą uczestniczyli w ogólnopolskim Programie 
Mobilności Studentów i Doktorantów MOST. Od 
momentu przystąpienia WZiE do Programu, czyli od 
półtora roku, z możliwości studiowania w wybranych 
przez siebie uczelniach w Polsce skorzystało już czworo 
studentów naszego Wydziału. W tym semestrze na 
Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, na kierunku 
Zarządzanie, będą studiowały: pani Oktawia Ossowska    
i pani Monika Sieklicka - studentki kierunku Zarządzanie 
Inżynierskie. Zapraszamy Państwa do propagowania idei 

http://www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/nagrody-ministra-za-2016-rok-rozdane.html
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mobilności wśród studentów, gdyż dzięki temu mogą 
zdobyć niewątpliwie cenne doświadczenia. Rekrutacja 
odbywa się dwa razy w roku, koordynatorem 
wydziałowym oraz uczelnianym na Politechnice 
Gdańskiej jest dr Aneta Sobiechowska-Ziegert. 
Informacje o programie dostępne są na stronie 
www.zie.pg.gda.pl/program-most. 

Monografia „Meandry Zarządzania"  
Pod koniec 2016 roku Katedra Zarządzania wydała 
monografię pt. „Meandry Zarządzania". Rozważania     
w niej zawarte skupione są wokół wybranych zagadnień 
zarządzania, które są przedmiotem badań naukowych 
pracowników i doktorantów Katedry. Z punktu widzenia 
nauk o organizacji są to wyodrębnione systemy 
społeczne, w których ich uczestnicy – ludzie                   
– wykorzystując dostępne zasoby, dążą do realizacji 
wyznaczonych celów. Cele te mogą być wielorakie, 
niemniej ich postać pozostaje w związku z typem 
organizacji. Systematyce tej podporządkowane zostały 
dwie pierwsze części książki – „Zarządzanie                   
w podmiotach gospodarczych” oraz „Zarządzanie         
w organizacjach publicznych”. Trzecią część monografii 
zajmują wybrane aspekty zarządzania i tak też ją 
zatytułowano. 

Certyfikaty Microsoft dla studentów WZiE 
W dniu 16.01.2017r. na Wydziale Zarządzania i 
Ekonomii miała miejsce miła uroczystość wręczenia 
Certyfikatów Microsoft studentom, którzy ukończyli 
dodatkowy przedmiot z Zarządzanie Projektami II. 
Zdjęcia z uroczystości dostępne są pod adresem 
https://1drv.ms/f/s!AvIyD4vs6m4tipgrcJ1m086HYwS
PhQ. W trakcie uroczystości wręczenia certyfikatów 
wykład wygłosiła Pani Honorata Woźniak, stażysta w  
firmie Microsoft, laureatka konkursu KAROLE '16                   
i jednocześnie studentka WZiE PG. Przedstawiła          
w swoim wystąpieniu w jaki sposób wykorzystała ofertę 
studiowania na WZiE oraz co dały jej nowe ścieżki 
rozwoju własnej kariery. Jeżeli ktoś chciałby 
skontaktować się z laureatką i zapytać o szczegóły ścieżki 
rozwoju może to uczynić - kontakt do Pani Honoraty: 
honorata.wozniak@onet.eu  

Zarządzanie w kulturze – nowe studia 
podyplomowe  
Studia podyplomowe pod nazwą „Zarządzanie           
w kulturze” to 180 godzin inspirujących zajęć 
prowadzonych przez wykładowców Politechniki 
Gdańskiej i Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz 
praktyków z różnych obszarów kultury. Pierwsza 
edycja studiów, które realizowane są na Wydziale 
Zarządzania i Ekonomii, ruszyła w listopadzie 2016 r.     
– Przygotowując program studiów chcieliśmy stworzyć 
coś wyjątkowego. Obecnie na Pomorzu nie ma 
kierunku, który podchodziłby do zarządzania              
w kulturze tak szeroko. Oprócz wartości stricte 

kulturalnych, ważne są także aspekty formalne – mówi 
dr Marta Szeluga-Romańska, adiunkt w Katedrze Nauk 
Społecznych i Filozoficznych na Wydziale Zarządzania 
i Ekonomii. – Do współpracy przy tworzeniu nowego 
kierunku studiów podyplomowych na PG zaprosiliśmy 
Uniwersytet Jagielloński, który ma dobre 
doświadczenia w zakresie kształcenia absolwentów 
zarządzania w kulturze. Słuchacze studiów poznają 
różne aspekty zarządzania, szczególnie ideę 
zarządzania humanistycznego oraz podstawy innych 
dyscyplin, związanych z szeroko rozumianą kulturą. 
Będą także uczestniczyć w wielu projektach i 
warsztatach. Dzięki temu zyskają nie tylko wiedzę 
teoretyczną, ale i umiejętności praktyczne, które 
pozwolą na realizowanie lub powiększenie skali 
własnych projektów kulturalnych. – Zarządzanie 
kulturą ma także twardą, kalkulacyjną stronę. Na 
Politechnice Gdańskiej mamy fachowców, którzy 
nauczą m.in.: jak zarządzać budżetami, jak i skąd 
pozyskiwać dofinansowanie na projekty, podpowiedzą 
jak sprawnie prowadzić dane przedsięwzięcie – 
opowiada dr Marta Szeluga-Romańska. – Obok 
wykładowców z PG, zajęcia prowadzić będą 
profesorowie z UJ, a także praktycy: począwszy od 
artystów poprzez dyrektorów teatrów, muzeów, 
festiwali muzycznych, a na producentach filmowych 
skończywszy. Szczegóły dotyczące programu, zapisów 
oraz kosztów związanych ze studiami „Zarządzanie w 
kulturze” znajdują się tutaj: www.zie.pg.edu.pl/studia-
podyplomowe-zarządzanie-w-kulturze. Pełną ofertę 
studiów podyplomowych oferowanych przez PG 
można prześledzić pod adresem: pg.edu.pl/studia-
podyplomowe. 

Debata nad projektem założeń do ustawy Prawo      
o szkolnictwie wyższym  
Stabilność, jasno określone wymagania oraz silne 
wsparcie ze strony państwa są według raportu „Projekt 
założeń do nowej ustawy Prawo o szkolnictwie 
wyższym” receptą na zrównoważony i dynamiczny 
rozwój polskiej nauki. 20 grudnia 2016r. odbyła się 
debata poświęcona temu dokumentowi. Raport 
przygotowany w ramach projektu Ustawa 2.0 został 
napisany przez zespół pod kierownictwem profesora 
Marka Kwieka z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w 
Poznaniu. Jego współautorką jest profesor Joanna 
Wolszczak-Derlacz z Wydziału Zarządzania i 
Ekonomii. Oboje wzięli udział w odbywającej się w 
Auli Politechniki Gdańskiej dyskusji. Ustawa 2.0 to 
konkurs zorganizowany przez Ministerstwo Nauki                     
i Szkolnictwa Wyższego w celu zaangażowania 
środowisk akademickich w przygotowywanie nowej 
ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Zespół, do 
którego należy profesor Wolszczak-Derlacz jest 
jednym z jego trzech zwycięzców. Raport można 
prześledzić pod adresem: www.ustawa20.amu.edu.pl. 

https://1drv.ms/f/s!AvIyD4vs6m4tipgrcJ1m086HYw
mailto:honorata.wozniak@onet.eu
http://zie.pg.edu.pl/studiapodyplomowe/studia-podyplomowe-zarzadzanie-w-kulturze
http://www.zie.pg.edu.pl/studia-podyplomowe-zarządzanie-w-kulturze
http://www.zie.pg.edu.pl/studia-podyplomowe-zarządzanie-w-kulturze
http://pg.edu.pl/studia-podyplomowe
http://pg.edu.pl/studia-podyplomowe
http://ustawa20.amu.edu.pl/
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Spotkanie III - Konwersatorium z zarządzania  
Osoba Pana prof. Tadeusza Falencikowskiego inicjatora 
„Spotkań z zarządzaniem”, jeszcze raz zaskoczyła nas 
wszystkich zapraszając na kolejne spotkanie                    
z wyjątkowym prelegentem, Panem prof. Wojciechem 
Czakonem. Profesor Wojciech Czakon jest profesorem 
nauk ekonomicznych, kierownikiem Katedry Teorii 
Zarządzania na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Katowicach oraz kierownikiem 
Katedry Zarządzania Wyższej Szkoły Bankowej w 
Chorzowie. Specjalizuje się w zarządzaniu strategicznym, 
szczególnie badając zjawiska, procesy, strategie oraz 
struktury międzyorganizacyjne. Ponadto zrealizował 
ponad 50 prac badawczych, wdrożeniowych i 
eksperckich w zakresie systemów informacji 
menedżerskiej oraz controllingu. Trzecim ważnym 
nurtem zainteresowań naukowych Profesora jest 

metodologia nauk o zarządzaniu.  

Co zyska społeczność akademicka PG dzięki 
budżetowi obywatelskiemu?  
Osiem projektów zgłoszonych przez pracowników          
i studentów Politechniki Gdańskiej zostanie 
zrealizowanych w ramach pierwszego uczelnianego 
budżetu obywatelskiego. Prace zostaną przeprowadzone 
w tym roku, uczelnia przeznaczyła na ten cel pół miliona 
złotych. 10 stycznia Komisja ds. budżetu 
obywatelskiego ogłosiła ostateczną listę projektów 
przeznaczonych do realizacji. Jak podkreśla 
przewodniczący komisji, prof. Janusz Górski, czynnikiem 
decydującym o wyborze danego projektu do realizacji 
była przede wszystkim jego pozycja na liście rankingowej 
– o czym zdecydowali głosujący (pracownicy i studenci 
głosowali odrębnie). Dodatkowym kryterium była 
konieczność zmieszczenia się propozycji w limitach 
budżetu, wyznaczonych przez rektora PG. Wszystkie 
projekty przeanalizowano pod kątem wykonalności. W 
grupie „zwycięskich” projektów pracowniczych znalazły 
się kolejno: Nowoczesny parking dla samochodów          
i rowerów ze strefą relaksu na terenie kampusu B, 
Kwitnąca PG, Ekologiczne i energooszczędne 
oświetlenie dwóch budynków Wydziału Elektrotechniki  
i Automatyki oraz Sauna w Centrum Sportu 
Akademickiego Politechniki Gdańskiej. Z kolei spośród 
propozycji studenckich zrealizowane zostaną: System 
kolejkowy do dziekanatu oraz Wydziałowej Komisji 
Stypendialnej na WETI, System kolejkowy w dziekanacie 
(Wydział Mechaniczny), Strefa pracy dla studentów oraz 
Szafki depozytowe w szatniach Politechniki Gdańskiej. 
Na projekty kadry przeznaczono 350 tys. zł, na te 
zgłoszone przez studentów – 150 tys. zł. Ogółem do 
Komisji wpłynęło 60 projektów. Odrzucone zostały te 
propozycje, które nie mieściły się w kategorii 
„infrastruktura”. Te projekty, które spełniły wymagania 
opisane w regulaminie (łącznie 28) zostały poddane pod 
głosowanie. Z prawa do głosowania skorzystało 826 
pracowników (uprawnionych było 2857) oraz 2588 

studentów (uprawnionych – 22947). – Realizacja zadań  
w ramach budżetu obywatelskiego ma spowodować, że 
wszyscy członkowie naszej społeczności: naukowcy, 
administracja oraz studenci poczują, że mają realny 
wpływ na komfort pracy czy też zajęć dydaktycznych.    
Z tego samego względu każdy zrealizowany projekt 
zostanie poddany ocenie obywatelskiej – mówi prof. 
Jacek Namieśnik, rektor PG, inicjator wprowadzenia 
budżetu obywatelskiego na uczelni. – Liczba projektów 
zgłoszonych do pierwszej edycji była zaskakująco duża. 
Wszystkie okazały się ciekawe i stanowią bazę informacji 
o potrzebach naszej społeczności – dodaje rektor.         
Z kolei prof. Janusz Cieśliński, prorektor ds. organizacji, 
który czuwał nad realizacją budżetu zaznacza, że 
Politechnika Gdańska jest pierwszą uczelnią w regionie 
pomorskim, która podjęła się realizacji budżetu 
obywatelskiego. Zapowiada także, że planowana jest 
kolejna edycja. Więcej informacji znajduje się na 
stronie: pg.edu.pl/budzet_obywatelski 

ERASMUS+ 

Wydział Zarządzania i Ekonomii jest Partnerem w 

projekcie MASTER BSR (Transfer, Development and 

Implementation of a common vocational Training to 

Master in the Baltic Sea Region) zatwierdzonym  w 

ramach programu Erasmus+ Strategic Partnership. W 

projekt zaangażowanych jest 8 Partnerów z Niemiec, 

Danii, Litwy, Łotwy, Norwegii i Polski. Realizacja 

projektu obejmuje lata 2015-2018. W pracach 

uczelnianego zespołu będą uczestniczyć dr inż. Marzena 

Grzesiak (kierownik), dr Magdalena Olczyk oraz dr 

Marzena Starnawska.    

 
                                                               Redaktor wydania 
                                                                      dr Z.Tomczak 
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