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 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 

 5 października 2017 

 

Nagrody Rektora Politechniki Gdańskiej za rok 2016 
W roku 2016 Rektor Politechniki Gdańskiej przyznał 
następujące nagrody:  
1. Naukowe indywidualne: prof. dr hab. inż. Edward 

Szczerbicki, prof. zw. PG. (Ist), dr hab. Krystyna 
Gomółka, prof. nadzw. PG (IIst), dr hab. Beata 
Basińska, prof. nadzw. PG (IIst), dr hab. inż. Piotr 
Grudowski, prof. nadzw. PG (IIIst),  dr inż. 
Aleksander Orłowski (IIIst), dr Przemysław Banasik 
(IIIst), dr hab. Nelly Daszkiewicz, prof. nadzw. PG. 
(IIIst), 

2. Nagrody indywidualne za działalność dydaktyczną:          
dr hab. Ewa Lechman, prof. nadzw. PG (IIst.) oraz     
dr Adam Marszk (IIst),  

3. Nagrody indywidualne za działalność organizacyjną:  
dr inż. Izabela Borucińska-Dereszkiewicz (IIst.), 

4. Nagrody zespołowe za działalność dydaktyczną:              
dr hab. inż. Piotr Grudowski, prof. nadzw. PG (IIst), 
prof. dr hab. inż. Maria Szpakowska, prof. zw. PG. 
(IIst), mgr inż. Elwira Brodnicka (IIst.), mgr inż. Ewa 
Marjańska (IIst.), dr inż. Zbigniew Celmerowski (IIst.),              
dr hab. Anna Rzeczycka, prof. nadzw. PG (IIIst),         
dr hab. Małgorzata Gawrycka, prof. nadzw. PG (IIIst), 
dr Gabriela Golawska-Witkowska (IIIst.), dr inż. Ewa 
Mazurek-Krasodomska (IIIst), dr Justyna Kujawska 
(IIIst.) 

5. Nagrody zespołowe za działalność organizacyjną: dr Ewa 
Hope (Ist.), prof. dr hab. Piotr Dominiak, prof. zw. 
PG. (IIst), dr Andrzej Karalus (IIst.), dr hab. Ewa 
Lechman, prof. nadzw. PG (IIst.), dr Adam Marszk 
(IIst), dr hab. Przemysław Parszutowicz, prof. nadzw. 
PG (IIst.), dr Ewa Hope (IIst.), dr hab. Małgorzata 
Gawrycka, prof. nadzw. PG (IIIst), dr inż. Anita 
Richert-Kaźmierska (IIIst.), mgr inż. Katarzyna 
Ossowska (III st.), dr hab. inż. Krzysztof Zięba (III 
st.), dr Jarosław Ziętarski (III st.) 

6. Nagrody rektora obligatoryjne za uzyskanie tytułu 
profesora oraz stopnia doktora habilitowanego: dr hab. 
inż. Krzysztof Zięba adiunkt (II st.), dr hab. inż. 

Aleksandra Parteka, prof. nadzw. PG (IIst.),  dr hab. 
Ewa Lechman, prof. nadzw. PG (II st.), 

7. Nagroda Rektora za całokształt dorobku:                   
prof. dr inż. Maria Szpakowska, prof. zw. PG (I st.). 

 
Z okazji 25 – lecia Wydziału Zarządzania i Ekonomii 
Rada WZiE przyznała specjalne medale osobom 
zasłużonym dla powstania i rozwoju Wydziału. Otrzymali 
je: prof. Edmund Wittbrodt, prof. Aleksander 
Kołodziejczyk, prof. Janusz Rachoń, prof. Henryk 
Krawczyk, prof. Jacek Namieśnik, prof. Piotr Dominiak, 
prof. Franciszek Bławat, prof. Bolesław Garbacik, dr inż. 
Andrzej Szuwarzyński, mgr Barbara Zarańska, Krystyna 
Andryszkiewicz, Adela Bronk, dr inż. Zbigniew 
Celmerowski, mgr inż. Janusz Czuchnowski, prof. Marianna 
Daszkowska, prof. Ireneusz Durlik, dr inż. Kazimierz 
Frydel, mgr inż. Jerzy Grabosz, Wiesław Grubba, dr Helena 
Gulda, dr Krystyny Kinach-Brzozowska, dr Jerzy Koszałka, 
Hanna Krasińska, dr inż. Jan Krauze, dr hab. Janina Kubka, 
mgr inż. Roman Makowski, Leokadia Małek, dr Krzysztof 
Postrach, prof. Halina Rózańska, dr Zdzisław Sikora, prof. 
Adam Skrzypek, mgr inż. Władysław Stachowski, Barbara 
Szafrańska, ś.p. Helena Szkałuba, Małgorzata Urbańska,                 
prof. Andrzej Tubielewicz, dr Dominika Wachowicz, 
Katarzyna Zawadzka, Marta Dziedzic, Katarzyna Gwóźdź, 
Bartosz Lipnicki, Radomir Matczak, Odety Mazur-
Gołyszny, Małgorzata Ostrowska, prof. Andrzej 
Prusiewicz, prof. Elżbieta Ratajczyk-Piątkowska, Kamila 
Siwak, Dorota Sobieniecka-Kańska, Ewa Sowińska, Rafał 
Stepnowski, Jan Wyrwiński. 
  Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy! 

 
Inauguracyjny wykład na rok akademicki 2017/2018 
Do wygłoszenia wykładu inauguracyjnego na 25-lecie 
WZiE, pod tytułem: „Ekonomia i ekonomiści w ciekawych 
czasach” został zaproszony Pan prof. dr hab. Marek 
Ratajczak z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. 
Sam tytuł wykładu był intrygujący - na początku prof. 
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Ratajczak zdefiniował „ciekawe czasy”. Kolejny punkt 
wykładu to ekonomia jako najbardziej ścisła pośród nauk 
nieścisłych. Bezpośrednio po tych konkluzjach Pan 
Profesor zadał sobie i zebranym pytanie, jaka będzie 
ekonomia jutra, kto jest winny obecnej sytuacji - ekonomia 
czy ekonomiści, teorie czy ci którzy je stosują? 
„Ciekawe czasy” zostały sprowadzone do osłabienia wiary     
w istniejące i dominujące koncepcje, a sprzyjające nowym 
lub odświeżonym koncepcjom alternatywnym („Wielki 
Kryzys i rewolucja Keynesowska; stagnacja lat 70tych                      
i neoliberalizm, ostatni kryzys i …?”). Czy ostatni kryzys 
ekonomiczny, to kryzys ekonomii? W dyskusji o ekonomii 
pomagają dwa skrajne nurty: antyekonomizm                       
i ekonomiczny tryumfalizm, dając pole do polemiki 
przedstawicielom tych nurtów. Same definicje ekonomii 
kierują się podejściem: zakresowym (biorącym to wszystko 
co przyniosły fundamentalne dzieła A. Smitha)                     
i esencjonalne (zapoczątkowane przez Lionela Robbinsa). 
Ekonomia, zdaniem Pana Profesora Ratajczaka, jest 
niekiedy traktowana jako królowa nauk społecznych. 
Podzielona między dominującą tradycją pozytywistyczno-
dedukcyjną  i tradycjęą historycystyczno-empiryczną, silnie 
zdaniem niektórych nadmiernie zmatematyzowana. W 
swoim głównym nurcie oparta na odwołaniach do 
scjentystycznego modelu nauk (paradygmat 
mechanistyczno-deterministyczny). Współczesna ekonomia  
akceptuje zmienność świata ekonomicznego i ewolucyjnego 
w wymiarze kulturowym, charakteru zjawisk 
gospodarczych. Szerzej uwzględnia historyczny wymiar 
zjawisk ekonomicznych i samej ekonomii. Zakłada więcej 
pluralizmu, dywersyfikacji, ale i specjalizacji w ekonomii. 
Rozszerza kooperacje i wzajemne wzbogacanie się z innymi 
naukami społecznymi, jak i nie tylko społecznymi. Pod 
koniec wykładu Pan Profesor stwierdził, iż ekonomia musi 
się zmieniać wraz ze zmianami będącego przedmiotem jej 
zainteresowań świata i nie tylko w jego gospodarczym 
wymiarze. „Naprawiając” ekonomię nie można sprowadzać 
jej do zbioru studiów przypadku bez prób uogólniania          
i budowania teorii. 

 
Paweł Tarnowski, student WZiE PG - Mistrzem Polski 
w windsurfingu! 
Student zarządzania w jęz. angielskim na Wydziale 
Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej oraz 
reprezentant klubu SKŻ Ergo Hestia Sopot – Paweł 
Tarnowski - okazał się najlepszy w Mistrzostwach Polski w 
sprincie w klasie RS:X, rozegranych w ramach 18. regat 
Volvo Gdynia Sailing Days! I najnowszy sukces: I miejsce w 
Pucharze Świata w Żeglarstwie w Gamagori w Japonii 22 
października 2017. Tak trzymać!!!! 

Projekt SNOwMAN 
SNOwMAN – Supporting Non –Technological Innovation 
in Owner-manager manufacturing SMEs through increased 
capacity of business intermediaries, którego celem jest 
zwiększenie nietechnologcznych innowacji wśród 

przedsiębiorców. Projekt obejmuje cztery kraje: Danię, 
Litwę, Finlandię i  Polskę, przy aktywnym udziale 
Parlamentu Hanzeatyckiego. Partnerami w projekcie są 
uczelnie wyższe oraz instytucje otoczenia biznesu. Z 
ramienia Polski biorą w nim udział (oprócz WZiE), 
Agencja Rozwoju Pomorza, Pomorski Park Naukowo 
Technologiczny oraz Stowarzyszenie Wolna 
Przedsiębiorczość. Projekt jest przewidziany na trzy lata. 
 
Ljubljana Summer School  
W dniach 3-21.07.2017 w Ljubljanie na Słowenii dr 
Katarzyna Stankiewicz uczestniczyła w Ljubljana Summer 
School. Wakacyjna szkoła prowadzona jest od 18 lat na 
Wydziale Ekonomii Uniwersytetu w Ljubljanie. Hasłem 
przewodnim szkoły jest: Take the Best from East & 
West...  i naprawdę tak się dzieje. W tym roku w szkole 
wzięło udział prawie 500 studentów z 38 państw z całego 
świata. Zajęcia prowadziło 31 nauczycieli z 16 krajów 
zarówno Europy, Azji, jak i Ameryki Północnej. Nasza 
Koleżanka dr Katarzyna Stankiewicz prowadziła zajęcia 
„Psychology for managers”. Uczestniczyło w nich 36 
studentów reprezentujących 14 państw z 5 kontynentów.  
Organizatorzy bardzo poważnie i skrupulatnie podeszli do 
obu składowych nazwy „Summer School”. Kwestie 
merytoryczne dotyczące uczestnictwa w zajęciach, zaliczeń, 
przeprowadzania  i oceniania egzaminów były bardzo 
poważnie traktowane. Jednak nie brakowało również 
bogatego programu turystyczno – rekreacyjnego. Jak 
podkreślają organizatorzy, nie tylko żeby pokazać piękno 
Słowenii ale także, aby żaden z uczestników nie pomylił 
już nigdy Słowenii ze Słowacją.  

Zawarcie umowy o współpracy ze State Street Bank 
Polska 
W czwartek 21 września Dziekan Wydziału Zarządzania     
i Ekonomii dr hab. Julita Wasilczuk, prof. PG gościła 
Panią Annę Szabowską-Walszczyk - University Relations 
Specialist w State Street Bank Polska. Podczas spotkania 
została przekazana umowa o współpracy pomiędzy 
Wydziałem Zarządzania i Ekonomii PG oraz State Street 
Bank Polska. Umowa jest kolejnym, formalnym etapem 
współpracy ze State Street, która rozwija się już od ponad 
dwóch lat. Na mocy umowy State Street Bank Polska objął 
patronatem kierunek Analityka Gospodarcza. Ponadto 
będzie współpracował z Wydziałem w zakresie organizacji 
przedsięwzięć edukacyjnych i konferencji naukowych. 
Studenci i absolwenci WZiE będą informowani o stażach   
i ofertach pracy w State Street. Wielu z nich już dziś 
rozwija się w strukturach State Street w Gdańsku, a ci, 
którzy chcą dołączyć do zespołu, będą mieli już wkrótce 
okazję. W październiku rusza kolejna edycja Akademii 
State Street, a na najlepszych jej uczestników czekają 
płatne staże! 

 
 
 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Gamagori
https://pl.wikipedia.org/wiki/Japonia
https://pl.wikipedia.org/wiki/22_pa%C5%BAdziernika
https://pl.wikipedia.org/wiki/22_pa%C5%BAdziernika
https://pl.wikipedia.org/wiki/2017
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Forbes Polska: MBA PG w pierwszej dziesiątce 
najlepszych programów w Polsce! 
Studia MBA - Master of Business Administration - 
prowadzone na Wydziale Zarządzania i Ekonomii PG 
uplasowały się w pierwszej dziesiątce najlepszych 
programów MBA w Polsce w latach 2016-2017. 
Opublikowany we wrześniowym numerze Forbes Polska 
ranking wyłonił 36 najlepszych polskich programów. 
Pośród głównych kryteriów branych pod uwagę przy 
ocenie były: jakość kadry naukowej, preferencje 
pracodawców, wymagania wobec studentów oraz opinie 
absolwentów. Więcej informacji o programie MBA PG jest 
dostępnych na stronie: www.zie.pg.edu.pl/mba. 

Prestiżowe grono CFA Institute powiększyło się           
o naszego kolegę dr Adama Marszka. 
W dniu 8 października 2017 r. dr Adam Marszk został 
członkiem CFA Institute i CFA Society Poland oraz 
otrzymał prawo posługiwania się tytułem CFA (Chartered 
Financial Analyst). CFA jest to międzynarodowy, ceniony i 
powszechnie rozpoznawalny program. Tytuł CFA jest 
międzynarodowym standardem, który świadczy o wysokim 
poziomie kwalifikacji zawodowych z zakresu zarządzania 
inwestycjami oraz przestrzeganiu norm etycznych. Osoby 
posiadające tytuł CFA to prestiżowe grono osób, mogące 
pochwalić się obszernym zakresem wiedzy finansowej i 
doskonałym zrozumieniem procesów gospodarczych. 
Tytuł CFA to kompetencje i umiejętności umożliwiające 
wykonywanie wielu zawodów, również za granicą. CFA to 
jeden z najbardziej rozpoznawalnych i wszechstronnych 
certyfikatów zawodowych, uznawany również w 
środowisku naukowym. Uzyskanie tytułu, oprócz zdania 
trzech etapów egzaminu (nauka trwa łącznie ok. 1 tys. 
godzin), wymaga jeszcze posiadania minimum 4 letniego 
doświadczenia zawodowego w branży inwestycyjnej/ 
finansowej. Posiadacze licencji zobowiązani są do 
przestrzegania najsurowszych zasad obowiązujących 
specjalistów ds. inwestycji: Kodeksu Etycznego                  
i Standardów Profesjonalnego Postępowania 

Nasz  członek w Zarządzie European Academy of 
Management. 
European Academy of Management (EURAM) to jedna    
z największych międzynarodowych organizacji naukowych 
na świecie, zrzeszająca badaczy z obszaru zarządzania 
reprezentujących ponad 60 krajów. Na początku 
października Pani dr Marzena Starnawska z Katedry 
Przedsiębiorczości i Prawa Gospodarczego została 
wybrana na reprezentanta Polski w EURAM i włączona do 
zarządu organizacji. (http://euramonline.org/2015-03-02-
14-07-17/board.html). Ponadto, dr Starnawska w trakcie 
czerwcowej konferencji EURAM w Glasgow, została 
nominowana na członka Rady Programowej EURAM      
w tematyce przedsiębiorczości (EURAM SIG 
Entrepreneurship Programme Chair), a także wspierała 
kolokwium dla doktorantów w roli opiekuna  naukowego. 
„EURAM to środowisko bardzo otwarte na rozwój 

naukowców, dlatego warto brać udział w różnorodnych 
wydarzeniach naukowych, organizowanych w ciągu roku. 
Działają tu przedstawiciele zarówno nurtu ekonomicznego 
jak i humanistycznego ”Władze Dziekańskie naszego 
wydziału były zawsze przychylne różnym formom 
współpracy międzynarodowej, co w tym przypadku jest 
bardzo ważne” - mówi Dr Starnawska. EURAM  
organizuje największą w Europie konferencję w naukach   
o zarządzaniu oraz wiele innych wydarzeń naukowych. 
Tegoroczna konferencja odbyła się na University of 
Strathclyde w Glasgow. Uczestniczyło w niej 1056 osób, 
które zaprezentowały 949 artykułów.  W samym 
kolokwium doktoranckim brało udział 39 studentów 
pracujących pod opieką 17 mentorów. Dwa lata temu 
konferencja odbyła się  na Uniwersytecie Koźmińskiego,  
w przyszłym roku będzie w Reykjavíku, a w kolejnym        
w Lizbonie. 

Nasz wydział z kategorią A w ocenie Ministerstwa 
Nauki  i  Szkolnictwa Wyższego! 
17 października MNiSW ostatecznie potwierdziło wysoką 
kategorię WZiE w ocenie paramterycznej. Odzyskaliśmy 
kategorię A! Znaleźliśmy się w gronie najlepszych 
wydziałów zarządzania i ekonomii w Polsce - nie tylko tych 
politechnicznych, ale i uniwersyteckich! Wśród 91 
jednostek ocenianych wraz z nami, znaleźliśmy się na 
czwartym miejscu pod względem punktów za publikacje    
w przeliczeniu na pracownika. Wśród ocen pozostałych 
Wydziałów PG zostały przyznane dwie kategorie A+, 
cztery A oraz dwie B. „Bardzo się cieszę z tego wielkiego 
sukcesu naszej Alma Mater. To zasługa władz Uczelni oraz 
władz wydziałów poprzedniej kadencji, a przede wszystkim 
pracowników. Dziękuję wszystkim za wysiłek i 
zaangażowanie. Politechnika Gdańska jest we właściwym 
miejscu, by móc ubiegać się w przyszłości o status 
uniwersytetu badawczego” – mówi prof. Jacek Namieśnik, 
rektor Politechniki Gdańskiej. 

Polacy stworzyli jedną z najlepszych sztucznych 
inteligencji na świecie - Sukces naszego kolegi 
Polski start-up Cognitum szuka VAT-owskich karuzel        
w Brazylii, zapewnia bezpieczeństwo w przestworzach nad 
całym światem i wspomaga walkę z rakiem. Polski system 
jest też wykorzystywany w medycynie. W 2010 roku 
założyciel Cognitum, Paweł Kapłański rozpoczął swój 
przewód doktorski na Politechnice Gdańskiej, w tym czasie 
zaczął pracować naukowo w obszarze lingwistyki 
komputerowej, uczenia maszynowego oraz przetwarzania 
dużych zbiorów danych. W trakcie swojej pracy spotkał się 
z problemem onkologicznym, który starał się rozwiązać. 
Pracował nad tym do 2014 roku i efektem było wdrożenie 
projektu dla Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii 
Skłodowskiej-Curie. Wszystko polegało na wsparciu 
leczenia konkretnego obszaru onkologicznego. Potem 
projekt uzyskał kolejne wdrożenie dla Polskiego 
Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej. Cognitum, mimo 
prowadzenia sporych i skomplikowanych projektów jest 

http://www.zie.pg.edu.pl/mba
http://euramonline.org/2015-03-02-14-07-17/board.html
http://euramonline.org/2015-03-02-14-07-17/board.html
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ciągle start-upem i niewielką firmą. Zatrudnia 12 osób. W 
pewien sposób starają się one przywrócić informatykę do 
obszarów pierwotnych, sprawić, by komputerami można 
było posługiwać się nie za pomocą skomplikowanych 
komend, ale zrozumiałych dla każdego człowieka 
komunikatów. 

 
Projekty z „Południowego Bałtyku” 
W sierpniu 2017 r. rozpoczęła się realizacja nowego 
międzynarodowego projektu finansowanego z Programu 
Południowy Bałtyk 2014–2020 pn. “ELMAR – Supporting 
South Baltic SMEs to enter the international supply chains 
& sales markets for boats & ships with electric 
propulsions”. Partnerzy projektu pochodzą z Niemiec, 
Szwecji, Danii, Litwy i Polski. Projekt w województwie 
pomorskim realizuje Politechnika Gdańska w partnerstwie   
z Instytutem Elektrotechniki – Bałtycką Pracownią 
Technologii Energoelektronicznych oraz Polskim Klastrem 
Morskim i Klastrem Logistyczno-Transportowym Północ-
Południe, którego Honorowym Przewodniczącym jest    
ś.p. prof. zw. dr. s.p.n.b. Witold Andruszkiewicz. 
Koncepcja projektu ELMAR została wypracowana w 
ramach projektu “ELMAR Seed – Promoting the 
production and use of electric boats and ships in the South 
Baltic area”, w którym uczestniczyła Politechnika Gdańska 
w zeszłym roku. Jest to drugi, po projekcie “SOUTH 
COAST BALTIC – Establishing durable cross-border 
boating destination management on the basis of the 
MARRIAGE cooperation network” (który trwa od 
października 2016 r.) trzyletni projekt z Programu 
Południowy Bałtyk, którym kieruje dr inż. Marcin 
Forkiewicz. 

II Marina Quality Forum  
W Svaneke na duńskim Bornholmie 19 września 2017 r. 
odbyło się II Marina Quality Forum: „Optimising offers & 
services for guest boaters – Danish & international 
perspectives”. Forum organizowane jest pod auspicjami 
projektu SOUTH COAST BALTIC i gromadzi 
międzynarodowych ekspertów zainteresowanych rozwojem 
morskich portów jachtowych w obszarze południowego 
Bałtyku. Podczas Forum dr inż. Marcin Forkiewicz 
przestawił rezultaty badań ruchu żeglarskiego oraz 
preferencji żeglarzy w zakresie korzystania z usług morskich 
portów jachtowych, którzy pływają po Bałtyku 
Południowym. Marcin Forkiewicz był koordynatorem 
transgranicznego badania, które objęło ponad 70 portów 
jachtowych w Niemczech (Pomorze Przednie), Danii 
(Bornholm), Polsce (województwa zachodniopomorskie, 
pomorskie i warmińsko-mazurskie), Rosji (Obwód 
Kaliningradzki) oraz Litwie (Region Kłajpedy). Następne 
Marina Quality Forum odbędzie się w przyszłym roku        
w Gdańsku. 

 
 

Co w projektach piszczy? 
12 i 13 czerwca 2017 roku w Hotelu Radisson Blu             
w Gdańsku, pod hasłem „Mistrzowie tworzą przyszłość - 
nowe drogi kształcenia przedsiębiorców i kadr 
kierowniczych dla MSP”, miała miejsce XII Konferencja 
Hanzeatycka. Podczas konferencji Pani Dziekan WZiE,     
dr hab. Julita Wasilczuk, prof. nadzw. PG mówiła na temat 
znaczenia kształcenia przedsiębiorców dla innowacji, 
produktywności i wzrostu gospodarczego. W ramach 
konferencji odbyły się także warsztaty projektu MASTER 
BSR, na których omówiono postępy w realizacji wspólnego 
szkolenia realizowanego przez Partnerów projektu na 
Litwie, Łotwie, w Danii oraz w Polsce. Szkolenie 
skierowane jest do rzemieślników – elektryków planujących 
przystąpienie do egzaminu mistrzowskiego   i obejmuje 
cztery moduły: podstawy przedsiębiorczości i prowadzenia 
działalności gospodarczej, pedagogikę, teorię oraz praktykę 
zawodu. Każdy moduł podlega ocenie realizowanej przez 
zespół projektowy WZiE. Kierownikiem projektu jest dr 
inż. Marzena Grzesiak. 
 
Rozpoczynamy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy! 
Pierwsza edycja zajęć Ekonomicznego Uniwersytetu 
Dziecięcego (EUD) na Wydziale Zarządzania i Ekonomii 
PG ruszyła 19 października o godz. 17:30 w Audytorium 07 
(zajęcia dla młodych studentów) oraz w sali 09 (zajęcia dla 
rodziców).  W zimowym semestrze roku akademickiego 
2017/2018 odbędzie się sześć spotkań: 

1. Zarządzanie nieruchomościami (19.10.17) 
2. Podatki dla domu i firmy (26.10.17) 
3. Rola marketingu we współczesnym    

biznesie (09.11.17) 
4. Młody inwestor na giełdzie (23.11.17) 
5. Gimnastyka umysłu, czyli jak uczyć się szybciej i 

osiągać lepsze efekty (07.12.17) 
6. Podziwiane firmy świata (14.12.17) 

Szczegółowy program zajęć dostępny na 
stronie: http://www.uniwersytet-
dzieciecy.pl/program/index/id/1/edycja/4/uczelnia/12.  
EUD ma na celu popularyzację wiedzy i budowanie 
świadomości ekonomicznej wśród dzieci już od 
najmłodszych lat. Oferta edukacyjna Uniwersytetu 
skierowana jest do uczniów klas piątych i szóstych szkół 
podstawowych. Program obejmuje również serie spotkań 
dla rodziców z zakresu wychowania i kształtowania postaw 
u najmłodszych. Częstym punktem zajęć na EUD są quizy, 
turnieje, symulacje, prace plastyczne. Podczas warsztatów 
mali studenci wcielają się w rozmaite role: kierowników 
zespołów, negocjatorów, inwestorów giełdowych czy 
specjalistów ds. marketingu, ucząc się przy tym pracy         
w grupie, samodzielnego myślenia i planowania. 
Szczegółowe informacje i rejestracja do 
programu: www.uniwersytet-dzieciecy.pl 
 
                                                                Redaktor wydania 
                                                                      dr Z.Tomczak 
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