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Międzynarodowa Konferencja ENTIME 2017  

Z inicjatywy Wydziału Zarządzania i Ekonomii 
Politechniki Gdańskiej, odbyła się w dniach 16-17 marca 
2017r. kolejna siódma edycja Międzynarodowej Konferencji 
ENTIME. Jej głównym celem był przegląd badań 
naukowych nad przedsiębiorczością i działalnością firm, 
przeprowadzanych przez naukowców z Polski oraz              
z zagranicy. Konferencja miała także na celu integrację 
środowiska naukowego z praktykami zajmującymi się 
szeroko rozumianym funkcjonowaniem przedsiębiorstw. 
Główne obszary tematyczne: Więzi pomiędzy 
przedsiębiorstwami, sieci oraz kapitał społeczny; Strategie 
internacjonalizacji MŚP; Technologia, innowacje oraz 
internacjonalizacja przedsiębiorstw; Zarządzanie 
przedsiębiorstwami w warunkach kryzysu gospodarczego; 
Przedsiębiorczość a wzrost i rozwój gospodarczy; 
Przedsiębiorczość i jej otoczenie instytucjonalne; Rynek 
pracy i płace; Międzynarodowe porównania przedsiębiorstw 
lub ścieżek ich wzrostu; Sukcesy i upadki przedsiębiorstw 
na konkurencyjnych rynkach; Działalność międzynarodowa 
firm; Jakościowe i ilościowe metody badania 
przedsiębiorczości; Zarządzanie finansami przedsiębiorstw; 
Prognozowanie zagrożenia przedsiębiorstw upadłością; 
Ekonomiczne otoczenie biznesu; Ekonomia społeczna        
i przedsiębiorczość społeczna 

Dzień otwarty 2017 WZiE za nami  
Kolejny „Dzień otwarty” na Wydziale Zarządzania              
i Ekonomii za nami. Program wydarzenia, które odbyło się 
21 marca 2017 roku to wykłady: prof. Piotra Dominiaka - 
Jak zmienia się gospodarka światowa?;                               
dr Adama Marszk - Międzynarodowe stosunki gospodarcze: 
szlaki handlowe; Moniki Weber - Inwestowanie w dzieła 
sztuki – wprowadzenie do tematu na przykładzie 
twórczości polskich artystów; dr Katarzyny Kubiszewskiej - 
Plany gospodarcze od II RP do III RP poprzez PRL; 
Odbyły się również warsztaty: Kosmiczny projekt - 
warsztaty przygotowane przez studentów Wydziałowej 
Rady Studentów. Cashflow – 90 minut gry Roberta 
Kiyosaki. Wszystko o inwestowaniu pod okiem studentów 
Wydziału Zarządzania i Ekonomii. Zajęcia z dr inż. 

Karolem Flisikowskim – Zaprzyjaźnij się ze statystyką, czyli 
krótki pokaz analiz statystycznych. 

 Kolejna habilitacja 
Niezmiernie przyjemnie jest nam poinformować, że Rada 
Wydziału Psychologii Uniwersytetu SWPS jednogłośnie 
podjęła uchwałę o nadaniu stopnia doktora habilitowanego 
w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie psychologia 
dr hab. Beacie Basińskiej. Serdecznie gratulujemy i życzymy 
dalszych sukcesów na polu zawodowych jak i prywatnym 

„Studia z Przyszłością 2017”! 
Nasz Wydziałowy kierunek został wyróżniony spośród 
ponad 6 tysięcy kierunków w Polsce.  Kluczem do sukcesu 
okazał się innowacyjny program kształcenia Zarządzania 
Inżynierskiego, który dobrze odpowiada  na potrzeby rynku 
pracy i jest zgodny z oczekiwaniami otoczenia społeczno-
gospodarczego. O nowoczesnym programie i dobrym 
przygotowaniu Absolwentów do wejścia na rynek pracy 
świadczy kładzenie dużego nacisku na sprawne opanowanie 
narzędzi informatycznych, niezbędnych w nowoczesnym 
zarządzaniu, a także na umiejętne wykorzystywanie 
możliwości, jakie dają obecnie współczesne technologie 
informatyczne.  Wszystkie te czynniki zaowocowały  
uzyskaniem certyfikatu akredytacyjnego „Studiów                
z Przyszłością” na rok 2017!  Wyróżnienie przyznała 
Komisja złożona z wybitnych naukowców specjalizujących 
się w problematyce jakości kształcenia i zarządzania 
szkolnictwem wyższym, pracujących na najlepszych 
polskich uniwersytetach. Akredytacją certyfikatem „Studia   
z Przyszłością” wyróżnione są tylko nieliczne kierunki         
z całej Polski. Otrzymanie Znaku Jakości „Studia                 
z Przyszłością” gwarantuje, że program danego kierunku, 
opiera się na trzech filarach: przekazuje aktualną                  
i nowoczesną wiedzę; kreuje  umiejętności i kompetencji 
społecznych poszukiwanych przez pracodawców; inwestuje 
w najwyższą jakość edukacji. Organizatorem 
merytorycznym konkursu i Programu 
Akredytacyjnego „Studia z Przyszłością” jest Fundacja 
Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. 
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VII edycja konkursu "Wiem na bank" 
Siódma edycja konkursu „Wiem na bank” organizowanego 
przez II Liceum Ogólnokształcące w Elblągu oraz Wydział 
Zarządzania i Ekonomii  Politechniki Gdańskiej pokazała, 
że rośnie popularność wiedzy związanej z tematyką 
finansów i bankowości, problemami związanymi 
z zakładaniem firmy oraz jej prowadzeniem. 
 Osiemdziesięciu uczestników ze szkół 
ponadgimnazjalnych, być może przyszłych menedżerów, 
z siedemnastu szkół województw: pomorskiego                   
i warmińsko- mazurskiego stanęło do rywalizacji. Komisja 
oceniła na ile ich wiedza teoretyczna, a także zespół cech    
w grupie i zachowań właściwych przede wszystkim 
dla przedsiębiorców jest im bliska. Przyglądali się temu 
zaproszeni goście: Małgorzata Sowicka, dyrektor 
Departamentu Edukacji i Sportu Urzędu Miejskiego          
w Elblągu, która reprezentowała honorowego patrona 
konkursu – Prezydenta Miasta Witolda Wróblewskiego, 
Anna Karpiak- Olszewska i Wioleta Wasilewska- 
przedstawicielki Narodowego Banku Polskiego oddział      
w Olsztynie, Wiesław Wronkowski- dyrektor Banku 
Polskiej Spółdzielczości z oddziału w Elblągu oraz  Monika 
Zdroik - przedstawicielka Wydziału Promocji, Informacji     
i Komunikacji Społecznej Urzędu Miejskiego w Gdańsku, 
dzięki któremu konkurs został nagłośniony w Trójmieście. 
Współorganizatorom konkursu, przedstawicielom 
Politechniki Gdańskiej przypadła szczególna rola. 
Prodziekan Wydziału Zarządzania i Ekonomii dr hab. 
Małgorzata Gawrycka, prof. nadzw. PG, ciesząc się, że 
konkurs zebrał tak wielu zainteresowanych wyraziła 
przekonanie, że kolejne edycje odbędą się w jeszcze 
większym gronie. Podkreśliła też udział prorektora ds. 
internacjonalizacji i innowacji PG prof. Piotra Dominiaka, 
który objął konkurs honorowym patronatem. Dr hab. inż. 
Krzysztof Zięba z katedry Przedsiębiorczości i Prawa 
Gospodarczego na Wydziale Zarządzania i Ekonomii PG 
porwał zebranych wykładem na temat tego, czy ekonomia 
jest sztuką wyboru. Studentki Politechniki Gdańskiej zaś 
zainteresowały młodzież nowym kierunkiem studiów 
międzywydziałowych na uczelni: inżynierią danych. 
Zadaniem uczestników konkursu „Wiem na bank” było 
rozwiązanie testu składającego się z 30 pytań, 
sprawdzającego ich indywidualne kompetencje, a także 
wykonanie projektu grupowego, którym było opracowanie 
papierowego prototypu strony internetowej Wydziału 
Zarządzania i Ekonomii PG. Życzenia powodzenia 
składane przez zaproszonych gości przyniosły wymierne 
laury. Kapituła konkursu wyłoniła zwycięzców, którzy 
odjechali z nagrodami ufundowanymi przez: ING Bank 
Śląski, Bank Polskiej Spółdzielczości oddział Elbląg, Urząd 
Miejski w Gdańsku, Bank BPS, K&F Artur Konopka 
Finanse i Ubezpieczenia.  Patronami medialnymi konkursu 
„Wiem na bank” byli: TVP Olsztyn, Radio Gdańsk oraz 
Radio Wnet a partnerem – Study in Gdansk. 

Zarobki magistrów inżynierów. PG w czołówce 
zestawienia 
Absolwenci Politechniki Gdańskiej dobrze zarabiają.           
Z najnowszego badania wynagrodzeń absolwentów 
publicznych uczelni technicznych w Polsce wynika, że 

osoby, które ukończyły naszą uczelnię zarabiały w 2016 r. 
ponad 5,7 tys. zł. To trzecie co do wysokości zarobki          
w kraju. Mediana wynagrodzeń absolwentów PG wyniosła 
w ubiegłym roku dokładnie 5710 zł brutto, jednak 25 proc. 
z nich zarabiało nie więcej niż 4000 zł brutto, a 25 proc. nie 
mniej niż 8833 zł brutto. Najlepiej opłacani byli absolwenci 
Politechniki Warszawskiej (mediana 6600 zł brutto). O 300 
zł mniej zarabiały średnio osoby po Politechnice 
Wrocławskiej. W najnowszej edycji Ogólnopolskiego 
Badania Wynagrodzeń uczestniczyli absolwenci studiów 
drugiego stopnia 16 publicznych uczelni 
technicznych. Ankietę wypełniły łącznie15 592 osoby, 
deklarujące posiadanie dyplomu magistra 
inżyniera. Szczegółowe zestawienie można prześledzić na 
stronie autora raportu.  

Firma-Idea: Realne wyzwania, niematerialne wartości  
Zarządzanie kapitałem intelektualnym było przedmiotem 
seminarium „Firma-Idea: Realne wyzwania, niematerialne 
wartości”, zorganizowanego z inicjatywy Rady 
Konsultacyjnej Wydziału Zarządzania i Ekonomii. 
Prawnicy, ekonomiści, praktycy biznesu i naukowcy 
wymieniali się doświadczeniami oraz poglądami na temat 
nowych koncepcji zarządzania. Debacie przysłuchiwało się 
ponad 250 osób. Seminarium zostało otwarte przez prof. 
Julitę Wasilczuk, dziekan Wydziału Zarządzania                   
i Ekonomii. Wykłady i dyskusję poprzedziła uroczystość 
wręczenia dyplomów absolwentom studiów MBA przy 
Wydziale Zarządzania i Ekonomii przez Rektora 
Politechniki Gdańskiej, prof. Jacka Namieśnika. Zdaniem 
dr Barbary Stepnowskiej, dyrektora studiów MBA, dla firm 
i dla całej gospodarki najcenniejszym aktywem są właśnie 
świadomi, kreatywni, wyposażeni w najnowszą wiedzę         
i umiejętność uczenia się pracownicy.                                  
– To oni wymyślą produkty, które będą odpowiedzią na 
rzeczywiste potrzeby użytkowników, zaprojektują procesy, 
które będą wspierać równowagę środowiskową, a nie ją 
naruszać. Zbudują dialog, w którym kluczem będzie 
zaufanie, odpowiedzialność, a w centrum stanie nie 
konsument czy klient, ale po prostu człowiek – powiedziała 
dr Stepnowska. Wykład wprowadzający wygłosił prof. Jerzy 
Hausner, przewodniczący Rady Programowej OEES           
i pomysłodawca firmy-idei. Podkreślał, iż nie żyjemy już w 
erze zmiany, ale w warunkach zmiany ery, gdy trzeba 
przemyśleć na nowo podstawowe pojęcia. W tych 
warunkach szansę na sukces mają firmy-idee, innowacyjne, 
świadome i społecznie wrażliwe. Pojedyncze firmy-idee są 
jak wyspy. Powinny więc tworzyć swoje środowisko – 
archipelagi i silne klastry, co pozwoli zmieniać charakter gry 
rynkowej. Dr Bartłomiej Biga z Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Krakowie, ekspert Centrum Analiz 
Klubu Jagiellońskiego, wprowadził słuchaczy w tematykę 
wartości niematerialnych. Jego zdaniem, pomimo 
dominującej roli zasobów niematerialnych, wciąż nie 
wypracowano satysfakcjonujących narzędzi ich pomiaru      
wyceny.                                                                               
– Ekonomiści nie wiedzą dokładnie, co się dzieje, ponieważ 
pomiary, na których się opierają, obejmują tylko fragment 
działalności gospodarczej. Księgowi widzą tylko częściowy 
obraz stanu firmy, ponieważ jak dotąd nie opracowali 
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narzędzi umożliwiających śledzenie i ocenianie zasobów, 
których nie można dotknąć ani wydać. Inwestorzy 
poruszają się po omacku. Czas to zmienić – mówił dr Biga. 
Prof. Piotr Dominiak, prorektor Politechniki Gdańskiej   
ds. internacjonalizacji i innowacji, zwrócił uwagę na 
problem dzielenia się wiedzą wytworzoną w uczelniach.      
–  Z jednej strony mamy presję na darmowe upublicznianie 
nowej wiedzy, a z drugiej nacisk na jej komercjalizację. 
Pracownicy mają jak najwięcej publikować, premiujemy 
liczbę cytowań. Jednocześnie chcemy ich wiedzę 
sprzedawać, patentować, ograniczać dostęp do niej, aby 
zebrać premię za pierwszeństwo. Znalezienie 
kompromisowej ścieżki pomiędzy tymi podejściami jest 
dużym wyzwaniem – mówił prof. Dominiak podczas 
dyskusji przedstawicieli świata nauki, moderowanej przez 
Dorotę Sobieniecką   z Gdańskiego Klubu Biznesu, 
członka Rady Konsultacyjnej WZiE. W tej części, obok 
prof. Hausnera i prof. Dominiaka, głos zabrali także dr hab. 
Maciej Barczewski, prof. UG (Uniwersytet Gdański – 
Centrum Prawa Własności Intelektualnej) i dr Bartłomiej 
Biga (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie).                   
– Konieczność informowania otoczenia o pozafinansowej 
stronie działalności firmy to już nie tylko dobrowolny 
wybór przedsiębiorstwa, ale wręcz wymóg ustawowy w 
odniesieniu do pewnej grupy największych firm. To także 
oczekiwanie ze strony interesariuszy – powiedziała Ewa 
Sowińska, wiceprezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów 
i członek Rady Konsultacyjnej WZiE oraz Open Eyes 
Economy, otwierając dyskusję panelową, w której udział 
wzięli przedsiębiorcy. – Jak ująć w bilansie firmy informacje 
o jej wartościach niematerialnych? Jak zweryfikować, czy 
firma raportuje rzetelnie i przedstawia rzeczywisty obraz 
swojej organizacji? To już realne wyzwania, przed którym 
stoją dziś przedsiębiorcy – stwierdziła. Uczestnicy dyskusji 
podjęli nie tylko próbę zdefiniowania pojęcia wartości 
niematerialnych, ale odnieśli się też do zagadnień, które dziś 
stanowią o sukcesie firmy: innowacyjności, kultury 
organizacyjnej oraz zmiany optyki ze zorientowanej na zysk 
na zorientowaną na człowieka, otoczenie, współpracę. 
Wygrają firmy, które pierwsze dostrzegą tę zmianę. Drugą 
część wydarzenia rozpoczęły analityk trendów Zuzanna 
Skalska oraz dr Aneta Chybicka, psycholog i dyrektor 
Instytutu Miasta. Seminarium zamknął panel dyskusyjny 
pod hasłem „Koniec kapitału jaki znamy, czas Firmy-Idei”. 
Wzięli w nim udział Rafał Stepnowski - wiceprezes Boeing 
Digital Aviation (Rada Konsultacyjna WZiE), Maciej 
Grabski - prezes Olivia Business Center, Jolanta Łykowska 
- dyrektor finansowy Oceanic, Szczepan Kniter - prezes 
Trefla i dr Marcin Pęksyk - specjalista w zakresie wyceny 
przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem aktywów 
niematerialnych. Paneliści dyskutowali na temat innowacji 
oraz zarządzania kapitałem niematerialnym. Seminarium 
cieszyło się ogromnym zainteresowaniem. Udział wzięło w 
nim ponad 250 osób, a rejestracja zakończyła dwa tygodnie 
przed wydarzeniem. Transmisję ze spotkania obejrzało 
ponad 200 osób. 

Studenci ASP dla WZiE  
Chcemy  pracować w ładniejszej przestrzeni, bardziej 
funkcjonalnej, zaprosiliśmy więc do pomocy studentów 

Akademii Sztuk Pięknych - Wydziału Architektury               
i Wzornictwa, aby zmierzyli się z trudną materią naszej 
siedziby. Wyniki prac studentów można oglądać na I piętrze 
siedziby WZiE, nagrodzony projekt - przez jury 
wydziałowe i głosami studentów - będzie zrealizowany 
jeszcze w tym roku. Nagrody publiczności przyznali tez 
uczestnicy międzynarodowej konferencji ENTIME, która 
właśnie odbywa się w siedzibie WZiE. Kreatywność            
i pomysłowość w rozwiązaniach, różnorodność 
zaproponowanych rozwiązań nas oczarowała, więc ciąg 
dalszy współpracy niewykluczony... 

Szanowni Państwo, duma, duma jeszcze raz duma 
Miło  nam donieść, że damska sztafeta (Panie: Katarzyna 
Stankiewicz, Ola Parteka, Ola Markowska oraz Magda 
Popowska) reprezentująca WZiE, zdobyła trzecie miejsce w 
Gdańskim maratonie. Dziękujemy za kibicowanie, przede 
wszystkim profesor Krystynie Gomółce, która w kilku 
miejscach trasy nas dopingowała, profesorowi Piotrowi 
Dominiakowi, a także wszystkim tym, których nie udało 
nam się zobaczyć. Nasze dwie sztafety, miały bardzo 
dobrze zaplanowane wsparcie na wszystkich punktach 
zmian, dziękujemy osobom które stały na tych punktach: 
siostrze Oli Parteki, Rafałowi Stepnowskiemu, Mamie         
i córce Oli Markowskiej oraz różnym znajomym którzy nas 
na punkach wspierali. Gratulujemy profesor Oli Partece      
i dr Katarzynie Stankiewicz pomysłu stworzenia Teamu 
wydziałowego. Dziękujemy dr Stankiewicz za perfekcyjne 
zorganizowanie naszych sztafet, instruktarze i porady 
udzielane do samego końca. Byliśmy w bardzo dobrych 
rękach. Dziękujemy także sztafecie Pani Dziekan (Paweł 
Ziemiański, Barbara Stepnowska, Piotr Pszczoliński) za 
bardzo dobre czasy. Gratulujemy także naszemu 
studentowi, mowa o Maksymilianie Krajewskim, studencie  
I roku Zarządzania w języku angielskim. Członek 
Wydziałowego Teamu Biegowego ZiE PG, który jako 
jedyny reprezentant Wydziału przebiegł samodzielnie 9 
kwietnia cały Gdański Maraton!!! Liczymy na to, że            
w kolejnym roku doczekamy się kilku maratończyków        
z wydziału, a sztafet pobiegnie przynajmniej sześć. 

Redaktor wydania 
                                                                      dr Z.Tomczak 

 

 

 

 

 


