
1 

 

 

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 

 28 czerwca 2017 

 

Studia MBA na XIII Międzynarodowym Kongresie      
w Krakowie  
W dniach 12-14 maja 2017r. dr Beata Krawczyk-Bryłka,     
dr Katarzyna Stankiewicz, Ewa Sowińska (przedsiębiorca,   
członek Rady Konsultacyjnej WZiE) oraz Ewa 
Szczepkowska (Senior Manager, Human Resources 
Business Partners, Jeppesen, A Boeing Company, 
słuchaczka studiów MBA na PG) reprezentowały Wydział 
Zarządzania i Ekonomii oraz program MBA: International 
MBA in Strategy, Programme and Project Management na 
corocznym XIII Międzynarodowym Kongresie MBA        
w Krakowie. W trakcie wydarzenia reprezentacja Wydziału 
Zarządzania i Ekonomii poprowadziła panel: 
„Talenty/zespół/wartości - ryzyka w zarządzaniu 
projektami.” Międzynarodowy Kongres MBA w Krakowie 
to największe w Polsce wydarzenie integrujące środowisko 
MBA. Ma ono na celu budowę aktywnej platformy 
współpracy, wymiany doświadczeń, poszerzania wiedzy       
i horyzontów. W Kongresie uczestniczą menedżerowie 
wyższego i średniego szczebla legitymujący się tytułem 
Master of Business Administration, Dyrektorzy Programów 
MBA oraz naukowcy z polskich i zagranicznych uczelni.  

Seminarium „Retail and Franchising”. 
W dniach 8-12.05.2017 odwiedziła nas grupa studentów      
i wykładowców z Hanze University of Applied Sciences     
z Groningen (Holandia) w ramach seminarium 
zatytułowanego „Retail and Franchising”. Przygotowany 
przez dr M. Popowską program obejmował ciekawe 
wykłady ekspertów zewnętrznych (m.in. Nedpolline          
Sp z o.o.) oraz wizyty w trójmiejskich firmach z branży 
produkcyjnej i handlowej: Galeria Bałtycka (ECE 
Projektmanagement Polska Sp. z o.o), Trefl S.A. oraz 
Home & You (BBK S.A.). W seminarium uczestniczyli 
również studenci Bachelor in Management. 

Akredytację IQA CEEMAN 
W maju 2017 r. otrzymaliśmy informację o zaakceptowaniu 
naszej aplikacji o akredytację IQA CEEMAN. Jest to 
międzynarodowa akredytacja instytucjonalna, którą 
chcielibyśmy otrzymać w przyszłym roku. Przed nami 
żmudna praca nad raportem samooceny. 

Wizytujący profesorowie i studenci z ERASMUS’a 
W ostatnich miesiącach gościliśmy wielu profesorów 
wizytujących w ramach programu studiów magisterskich  
Analityka Gospodarcza (w języku angielskim). Odwiedzili 
nas między innymi: prof. Filippo Reganati z Sapienza 
Universita di Roma, prof. Luca de Benedictis z Università 
degli Studi di Macerata, prof. Giuseppe Canullo                   
z Università Politecnica delle Marche. Przyjechało do nas 
również kilku stypendystów programu Erasmus + z Turcji, 
Węgier, Francji i Hiszpanii. W kończącym się roku 
akademickim przyjechało do nas na jeden lub dwa semestry 
ponad 100 studentów Erasmusa, podobną liczbę studentów 
wysłaliśmy na studia do naszych uczelni partnerskich. 

Delegacja z  Shandong University of Finance and 
Economics 
Dnia 12.06.2017 odwiedziła nas delegacja z  Shandong 
University of Finance and Economics. Na spotkaniu          
z dziekan Wydziału Zarządzania i Ekonomii prof. Julitą 
Wasilczuk podpisana została umowa o podwójnym 
dyplomowaniu, dotycząca studiów licencjackich                  
z zarządzania (Bachelor in Management). W trakcie wizyty 
omówiono także szczegóły wymiany studentów                   
i nauczycieli akademickich. Politechnika Gdańska stała się 
w ten sposób drugą polską uczelnią współpracującą z 
Shandong University of Finance and Economics. 

Delegacja z Yancheng Institute of Technology. 
Dnia 22.06.2017 odwiedziła nas kolejna delegacja z Chin, z 
Yancheng Institute of Technology. Uczestnicy delegacji 
spotkali się z władzami Wydziału oraz ze swoimi 
studentami, którzy studiują u nas w ramach tzw. 
podwójnego dyplomu. 

Trzecie miejsce studentów z Koła Naukowego 
Sensoris  
Członkowie Koła Naukowego Sensoris: Adrian Łuszczki, 
Joanna Formela i Ewa Goczkowska (studenci Zarządzania 
inżynierskiego) zdobyli 3 miejsce w konkursie na najlepsze   
i najlepiej zaprezentowane studenckie badanie naukowe na 
Konferencji Młodzi Towaroznawcy w dniach 1-3.06.2017r. 
w Poznaniu.  Tematem ich pracy był: "Profil sensoryczny 
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wybranych tabliczek czekolady z orzechami według 
studentów Politechniki Gdańskiej". Organizatorem 
konferencji był Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. 
Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!  

Finał Ogólnopolskiego Konkursu wiedzy o CSR 2017  
Pani Magdalena Mielewczyk studentka II st. Zarządzania 
zwyciężyła w ogólnopolskim konkursie wiedzy o CSR         
(Społeczna Odpowiedzialność Biznesu) organizowanym 
przez Ligę Odpowiedzialnego Biznesu -  wygrała  
prezentacją na temat "Społeczna odpowiedzialność biznesu 
wobec pracowników. Jak realizować CSR w miejscu pracy  
z uwzględnieniem różnych grup pokoleniowych." Jury ujęła 
nie tylko profesjonalną analizą problemu komunikacji         
w organizacji zatrudniającej różne grupy wiekowe, ale też 
zaproponowanymi rozwiązaniami. Serdecznie gratulujemy 
zwyciężczyni! 

Certyfikat „Studia z Przyszłością”. 
Otrzymaliśmy informację o przyznaniu studiom: 
Zarządzanie Inżynierski certyfikatu „Studia z Przyszłością”. 
Do tego sukcesu przyczyniło się wiele osób od lat 
prowadzących działalność dydaktyczną na Wydziale, ale 
podziękowania należą się przede wszystkim wieloletniemu 
opiekunowi (nieformalnemu) tego kierunku dr Andrzejowi 
Szuwarzyńskiemu. Za przygotowanie samej aplikacji należą 
się podziękowania prodziekanom: prof. Małgorzacie 
Gawryckiej i dr Igorowi Garnikowi. 

Sukces naszej studentki na Akademickich 
Mistrzostwach Polski.  
Studentka Zarządzania Inżynierskiego Justyna Stępień 
zdobyła srebrny medal w lekkoatletyce na Akademickich 
Mistrzostwach Polski, które odbyły się w dniach               
25-27.05.2017r. w Łodzi. Tytuł wywalczyła wraz                  
z koleżankami z Reprezentacji Politechniki Gdańskiej         
w punktacji drużynowej wśród Uczelni Technicznych. 
Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!  

Reprezentacja Wydziału na Kongresie w Mexico City  
W dniach 19-23 czerwca 2017 dr hab. Joanna Wolszczak-
Derlacz, prof. nadzw. PG oraz dr hab. inż. Aleksandra 
Parteka, prof. nadzw. PG uczestniczyły w XVIII Kongresie 
Światowego Towarzystwa Ekonomicznego (The 
International Economic Association - IEA, The Eighteenth 
World Congress), na którym prezentowały wyniki swoich 
badań nad wpływem globalnych sieci produkcji na płace. 
Kongres organizowany jest co trzy lata, a tegoroczna edycja 
odbyła się w Mexico City. W kongresie wzięło udział 500 
ekonomistów z całego świata, a wśród prelegentów były 
takie sławy ekonomii jak: Joseph Stiglitz, Dani Rodrik czy 
George Akerlof.  

Nasza koleżanka w gronie ekspertów  
Dr Marta Kuc z Katedry Nauk Ekonomicznych dołączyła 
do grona ekspertów wspierających European Foundation 
for the Improvement of Living and Working Conditions 
(Eurofound) w projekcie dotyczącym monitorowania 
konwergencji w Unii Europejskiej. W dniach 13-14.06.2017 
w Dublinie podczas zebrania 29 ekspertów z 15 krajów      

dr Marta Kuc brała udział w pracach zespołu eksperckiego 
ds. konwergencji w obszarze jakości życia. 

„Nasz” stały reprezentant w Radzie Programowej 
EURAM  
Dr Marzena Starnawska z Katedry Przedsiębiorczości          
i Prawa Gospodarczego w trakcie tegorocznej konferencji 
EURAM w Glasgow, została wybrana na stałego członka 
Rady Programowej European Academy of Management 
(EURAM) w obszarze przedsiębiorczości (EURAM SIG 
Entrepreneurship Programme Chair). Dr Starnawska 
wspiera również aktywnie Doctoral Colloquium jako 
mentor naukowy. EURAM  organizuje największą             
w Europie konferencję w naukach o zarządzaniu. 
Tegoroczna konferencja odbyła się na University of 
Strathclyde w Glasgow. W tym roku w konferencji 
uczestniczyło 1056 osób, które zaprezentowały 949 
artykułów.  W samym kolokwium doktoranckim brało 
udział  39 studentów pracujących pod opieką  17 
mentorów.  

Inżynieria Danych - studia interdyscyplinarne 
Inżynieria Danych to kierunek międzywydziałowy 
prowadzony przez Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i 
Informatyki oraz Wydział Zarządzania i Ekonomii. 
Podejmowanie ważnych decyzji opiera się na zbieraniu i 
analizowaniu wielu informacji. Inżynieria danych pomaga w 
zrealizowaniu tego celu, łącząc doświadczenia i wiedzę z 
dwóch obszarów: informatyki i zarządzania. Studenci 
kierunku dowiadują się jak postępować z dużymi ilościami 
danych pochodzącymi z różnych źródeł, uczą się również je 
interpretować i wykorzystywać na potrzeby przedsiębiorstw 
i gospodarki. Wszystko to w oparciu o programy i 
algorytmy komputerowe, a także wiedzę z matematyki, 
statystyki i ekonomii. Dzięki dużej liczbie zajęć 
praktycznych można mieć pewność, że po ukończeniu 
studiów absolwenci zostaną fachowcami przygotowanymi 
do działania w biznesie. Argumenty „za” to:  

 ogromne zapotrzebowanie firm na specjalistów 
łączących umiejętności informatyczne z wiedzą 
ekonomiczną  

 możliwość specjalizacji po 4. semestrze w kierunku 
„twardym” (zaawansowana analiza danych) lub 
„miękkim” (zarządzanie i ekonomia)  

 zajęcia prowadzone w języku angielskim – 
międzynarodowe środowisko oraz poznanie 
specjalistycznego słownictwa   

 nowoczesne laboratoria  

 unikatowy kierunek w skali kraju.  
Praktyki i  współpraca z firmami:  

 praktyki w firmach Wybrzeża z branży IT  

 w ramach części przedmiotów pewne bloki 
tematyczne, w tym wykłady, prowadzone przez 
specjalistów z firm; nauka pod okiem wysoko 
wyspecjalizowanych praktyków  

 wykorzystywanie podczas zajęć najnowszego, 
zalecanego przez specjalistyczne firmy 
oprogramowania  
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Perspektywy zawodowe: 

 zarówno działy IT firm, gdzie wiedzę informatyczną 
można spożytkować dla strategicznych celów 
biznesowych, jak i działy ekonomiczne, gdzie 
można wykorzystać swoją wiedzę ekonomiczną dla 
zidentyfikowania potrzeb informatycznych firmy  

 pośredniczenie między projektującymi narzędzia 
informatyczne a kadrą kierowniczą przedsiębiorstw  

 szeroko pojęty biznes – bankowość, finanse, 
marketing.  

Ciekawostką jest informacja że redakcja magazynu Harvard 
Business Review, prestiżowego pisma dla menadżerów, 
uznała inżynierię danych (data science) za najbardziej 
atrakcyjny zawód XXI wieku.  

Studia podyplomowe 
Studia podyplomowe prowadzone przez Wydział 
Zarządzania i Ekonomii (WZiE) PG cieszą się dużym 
zainteresowaniem. Świadczą o tym również dane GUS, 
gdzie wśród słuchaczy studiów podyplomowych 
najbardziej popularne są kierunki z grupy pedagogicznej 
(29,6% ogółu słuchaczy) oraz dziedziny biznesu                 
i administracji (20,7%). W ofercie WZiE jest ponad 30 
kierunków studiów podyplomowych z branży biznesu, 
administracji oraz studium pedagogiczne. Z początkiem 
nowego roku akademickiego 2017/2018 uruchamiany jest 
nowy kierunek Menedżer HR. Wykształcenie stanowi 
jeden z kluczowych czynników przesądzających o pozycji 
na rynku pracy, mając odzwierciedlenie m.in. w poziomie 
wynagrodzeń, zdolności do utrzymania lub znalezienia 
zatrudnienia, a także warunkując charakter pracy, jej 
wydajność i wymiar godzinowy. Zgodnie z badaniami 
ManpowerGroup, aż 41% polskich pracodawców ma 
problemy przy obsadzaniu stanowisk pracy w rezultacie 
niedoboru talentów. Istnienie luki kompetencyjnej na 
polskim rynku pracy potwierdzają również badania PARP. 
Dynamika współczesnego rynku pracy kształtowana jest 
przez m.in.: procesy globalizacyjne, wzrost konkurencji      
i rozwój nowych technologii. W obszarze zasobów 
ludzkich zjawiska te skutkują np. zmianami w poziomie     
i strukturze zatrudnienia, upowszechnianiem się jego 
niestandardowych form oraz zmieniającymi się 
wymaganiami w zakresie nabywania i doskonalenia 
określonych kompetencji. W rezultacie, istnieje obecnie 
duże zapotrzebowanie na specjalistyczne menedżerskie 
studia podyplomowe z obszaru HR - mówi Kierownik 
Studiów Podyplomowych Menedżer HR, dr Michał 
Tomczak. Nowe studia podyplomowe Menedżer HR 
trwają dwa semestry. Zajęcia odbywają się dwa razy           
w miesiącu: piątki (16.30-20.35) oraz soboty (9.00-18.00). 
Ruszyły zapisy na I edycję październik 2017. 

Ćwierćwiecze WZiE w pigułce 
Wraz z nowym rokiem akademickim, 1 października 2017 
roku oficjalnie rozpoczniemy rok jubileuszowy Wydziału 
Zarządzania i Ekonomii PG. Dokładnie 25 lat temu            
- 1 lipca 1992 roku zapadła decyzja Senatu PG                    
o utworzeniu naszego Wydziału Zarządzania i Ekonomii     
z połączenia Katedry Organizacji i Projektowania 

Systemów Produkcyjnych z Wydziału Mechanicznego oraz 
Instytutu Nauk Ekonomicznych i Humanistycznych. 
Pierwszym dziekanem został Pan prof. Piotr Dominiak, 
pełniąc tą funkcję przez dwie kolejne kadencje.  Czy znamy 
historię naszego wydziału? Oto kilka pytań na ten temat: 

 w którym roku nastąpił odbiór nowej siedziby 
WZiE przy ul. Traugutta 79? 

 w którym roku powstały pierwsze studia 
podyplomowe? 

 w którym roku przyznano prawo doktoryzowania w 
dziedzinie ekonomii? 

 w którym roku uruchomiono wydziałową stronę 
internetową? 

 ilu studentów było przed utworzeniem Wydziału?  

 ilu studentów było w momencie uruchomienia 
Wydziału? 

 ile metrów wysokości ma gmach WZiE?  
Odpowiedzi na te pytania znajdziecie Państwo na końcu 
biuletynu.  
Preludium obchodów stanowiły czerwcowe wydarzenia na 
WZiE:  

 01.06. Uroczyste otwarte posiedzenie Rady 
Wydziału oraz wspólne zdjęcie pracowników   

 02.06.   Piknik pracowniczy  

 08.06. Wspólne zdjęcie studentów stacjonarnych 
WZiE 

 10.06.  Wspólne zdjęcie studentów niestacjonarnych 
WZiE 

 17.06.  Bieg na orientację „Zorientuj ZiE!”  
Spoglądając na nasze wspólne zdjęcie pomyślcie, że to 
najważniejszy i najcenniejszy „zasób” naszego wydziału. 
 

 
Odpowiedzi: a) 2.10.2002 b)1994 c)1994 d)1999 e)320 f)500 

g) 24,5 m  

 
Redaktor wydania 

                                                                      dr Z.Tomczak 


