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Życzenia… 
Wszystkim Pracownikom Naszego Wydziału na Nowy 
2018 Rok życzę, aby przyniósł każdemu z Państwa oraz 
Waszym rodzinom dużo pomyślności, zdrowia oraz 
spełnienia wszelkich marzeń i planów na te wymagające 
czasy. Redakcja biuletynu. 

 
Aktywność Studentów Ekonomii 
Studenci Ekonomii, dzięki gościnności dr P. Figury oraz dr 
J. Ziętarskiego, wzięli udział w pokazie 3 filmów 
dokumentalnych, których producentem jest Tomasz 
Kozakiewicz. Tomasz Kozakiewicz to agent zmian 
społecznych, nomad i współproducent filmu „Kanthari: 
change from within” . Film ten otrzymał wiele nagród         
i wyróżnień na międzynarodowych festiwalach filmowych. 
Pokazom filmów towarzyszyła rozmowa ze studentami, 
której hasłem było „Innowatorzy społeczni, a problemy 
globalne: dotycząca przedsiębiorczości społecznej, migracji 
i odpowiedzialnej konsumpcji na kontynencie afrykańskim 
(Uganda) oraz europejskim (Polska). Studenci poznali 
przykłady przedsiębiorstw społecznych z Gdańska. 
Organizatorem pokazu była dr Marzena Starnawska 

 
CLIPSTER- co-living  i co-working 
Dnia 7 listopada 2017 roku studenci kierunku 
International Management, w ramach przedmiotu 
Qualitative methods in market research, odwiedzili 
akcelerator biznesu, jedyną w Polsce przestrzeń co-living      
i co-working - CLIPSTER. „Takie wizyty są możliwe dzięki 
dobrej współpracy Wydziału Zarządzania i Ekonomii z Panem 
Janem Wyrwińskim, jednym z założycieli Clipstera i absolwentem 
WZiE. Jesteśmy wdzięczni za przyjęcie i zawsze otwarte drzwi” 
powiedziała dr Marzena Starnawska, prowadząca zajęcia               
z jakościowych metod badawczych na Wydziale 
Zarządzania i Ekonomii. 

 
 

Współpraca z Uniwersytetem Tor-Vergata w Rzymie 

Na początku obecnego roku akademickiego Politechnika 
Gdańska podpisała porozumienie o współpracy                  
z Uniwersytetem Tor-Vergata w Rzymie, we Włoszech, 
który należy do grupy silnych uniwersytetów publicznych. 
Porozumienie ma znaleźć finalizację w umowie                  
o podwójnym dyplomowaniu dla kierunku Bachelor in 
Management. Inicjatorem i opiekunem umowy jest           
dr Marzena Starnawska. 

Współpraca z Interuniversity Centre for Family 
Business z Universita del Piemonte Orientale 
W październiku 2017 roku, Politechnika Gdańska podpisała 
porozumienie o współpracy z Interuniversity Centre for 
Family Business z Universita del Piemonte Orientale, 
Włochy. Inicjatorem i opiekunem prac w ramach 
porozumienia jest dr Marzena Starnawska z Katedry 
Przedsiębiorczości i Prawa Gospodarczego. „Współpraca      
z centrum obejmuje obszary badawcze związane z przedsiębiorczością, 
biznesem rodzinnym i przedsiębiorczością społeczną. W tym roku, 
razem z naukowcami z innych ośrodków naukowych z  Oslo           
w Norwegii, Jonkoping w Szwecji, Magdeburga z Niemiec, Lancaster 
w Wielkiej Brytanii i oczywiście Rzymu, Neapolu  i Trento z Włoch, 
złożyliśmy aplikację w ramach jednej z inicjatyw Horyzontu 2020,   
w tym przedsięwzięciu uczestniczyła również Pani dr Magdalena 
Popowska. Dalsza współpraca przewiduje wymianę kadry naukowej, 
studentów i oczywiście kontynuację współpracy naukowej” - mówi dr 
M. Starnawska. 

ECONOMY FILM MEETING  
W dniach 6-8.11.17 na naszym Wydziale odbyło się 
wyjątkowe wydarzenie pt. "ECONOMY FILM 
MEETING"! Prawdziwa uczta starannie 
wyselekcjonowanych filmów ekonomicznych opatrzonych 
niebywale wyważoną domieszką komentarzy najwyższej 
klasy ekonomistów i aktywnych członków życia 
społecznego w Polsce i w Europie. Inicjatywa skierowana 
była nie tylko do studentów i naukowców, ale wszystkich 
zainteresowanych refleksją nad konsekwencjami pewnych 
decyzji i sytuacji gospodarczych. Starannie dobrany 



 

2 

 

repertuar ekonomicznych filmów fabularnych i 
dokumentalnych stanowił doskonałe tło do dyskusji, 
których celem było przybliżenie skomplikowanych zjawisk    
i zagadnień szerszemu gronu nie tylko wytrawnych 
słuchaczy, ale przede wszystkim tzw. "laików". Każda 
prelekcja poprzedzona była ciekawym wykładem specjalnie 
zaproszonych gości z Polski i z zagranicy.  

Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla 
prof. Krzysztofa Lei  
Profesor Krzysztof Leja z Wydziału Zarządzania                 
i Ekonomii Politechniki Gdańskiej został uhonorowany 
przez wicepremiera, ministra nauki i szkolnictwa wyższego 
Jarosława Gowina nagrodą I stopnia za działalność 
organizacyjną, przyznaną za aktywny udział w pracach Rady 
Narodowego Kongresu Nauki.  Zasiadając w Radzie NKN 
koordynowałem pracę grupy zajmującej się problematyką 
zróżnicowania modeli uczelni i instytucji badawczych. To właśnie 
temu zagadnieniu poświęcona była konferencja programowa 
Narodowego Kongresu Nauki, która odbyła się na Politechnice 
Gdańskiej w kwietniu 2017 roku – tłumaczy prof. Leja, który 
był również współorganizatorem tejże konferencji.  Dr hab. 
inż. Krzysztof Leja, prof. nadzw. PG jest prodziekanem ds. 
nauki Wydziału Zarządzani i Ekonomii Politechniki 
Gdańskiej. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się 
wokół problematyki doskonalenia organizacji i zarządzania 
współczesną uczelnią. Jest autorem dwóch monografii i 
ponad stu publikacji naukowych oraz popularnonaukowych 
dotyczących szkolnictwa wyższego. 

Spotkanie świąteczne studentów studiów 
niestacjonarnych  
16 grudnia zainaugurowaliśmy czas świąteczny na WZiE - 
oczywiście symbolicznie - zapaleniem światełek na choince 
przed gmachem wydziału przez Panią Dziekan, w tym roku 
dodatkowo w towarzystwie jednego ze studentów. Ta nowa 
świecka tradycja realizowana po raz czwarty jest miłą okazją 
do złożenia sobie nawzajem życzeń, a  także - do dołożenia 
swojego ogniwa do jubileuszowego łańcucha 
wydziałowego.  

Nowy Prodziekan na WZiE  
14 grudnia 2017r., podczas wyborów wydziałowych, 
czwartym Prodziekanem ds. Rozwoju na Wydziale 
Zarządzania i Ekonomii została dr hab. Ewa Lechman, 
prof. nadzw. PG.  Nowa Pani Prodziekan będzie 
zajmowała się rozwijaniem kontaktów regionalnych oraz 
międzynarodowych, jak również uczestniczyła w pracach 
związanych ze zmianami na Wydziale wynikającymi            
z przewidywanych zmian w ustawie, dążąc tym samym do 
podniesienia efektywności działań naukowych, 
dydaktycznych i organizacyjnych. Serdecznie gratulujemy! 

 
Szlachetna Paczka od społeczności WZiE  
Studenci, pracownicy, absolwenci i przyjaciele Wydziału 
Zarządzania i Ekonomii jak co roku włączyli się w akcję 

„Szlachetna Paczka”, przygotowując tym razem pomoc 
materialną dla pani Elżbiety i jej niepełnosprawnej córki 
Aleksandry. Zebrane środki finansowe i licznie przyniesione 
rzeczy przez zaangażowanych pozwoliły spełnić wszystkie 
bieżące potrzeby rodziny znajdującej się w trudnej sytuacji 
materialnej. Cała społeczność powiązana z Wydziałem 
bardzo chętnie przyłączyła się do wspólnej akcji, 
uczestnicząc w zbiórce pieniędzy i rzeczy odpowiadających 
indywidualnym potrzebom rodziny Pani 
Elżbiety. „Zebraliśmy łącznie 17 paczek zapakowanych  w formie 
prezentów o wartości przekraczającej  ponad 4 tysiące złotych. Dzięki 
hojności i włożonemu wysiłkowi wszystkich darczyńców kupiliśmy 
praktycznie wszystko czego rodzina potrzebowała. Wśród 
przekazanych przedmiotów znalazły się: piecyk do ogrzewania z 
zapasem nafty, kuchenka elektryczna, artykuły spożywcze, środki 
czystości, żywność, specjalne środki do pielęgnacji skóry, a nawet tak 
oczekiwane przez Panią Aleksandrę bilety do Teatru Wybrzeże! – 
mówi Karolina Burczyk, Dyrektor Administracyjna WZiE, 
organizator „Szlachetnej Paczki” na Wydziale. Szczególne 
podziękowania organizatorzy „Szlachetnej Paczki” na 
WZiE kierują do Pana Piotra Wróblewskiego, Prezesa firmy 
elektrotechnicznej Wro-System, który hojnie przyczynił się 
do zakupu najpotrzebniejszych urządzeń elektronicznych 
dla rodziny. Oprócz „Szlachetnej Paczki” na Wydziale 
zostały zorganizowane zbiórki wspierające  kilka rodzin             
z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Domu 
Samotnej Matki w Gdańsku. 

Nagroda Ministra Nauki dla dr hab. inż. Aleksandry 
Parteki, prof. nadzw. PG  
11 grudnia 2017r. w Warszawie najlepsi przedstawiciele 
świata akademickiego zostali nagrodzeni jednym                 
z najbardziej prestiżowych wyróżnień polskiej nauki - 
Nagrodą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Laureatką 
nagrody I stopnia dla nauczycieli akademickich za 
osiągnięcia naukowe będące podstawą nadania w 2016 roku 
stopnia naukowego doktora habilitowanego została dr hab. 
inż. Aleksandra Parteka, prof. nadzw. PG. Nagrodzony 
został cykl publikacji powiązanych tematycznie 
zatytułowany: „Dywersyfikacja struktur handlu                    
i zatrudnienia a procesy rozwoju gospodarczego”. 

Kierunek Zarządzanie Inżynierskie – II miejsce pod 
względem popularności w Polsce  
W najnowszym zestawieniu przygotowanym przez 
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego kierunek 
Zarządzanie Inżynierskie znalazł się na II miejscu biorąc 
pod uwagę liczbę zgłoszeń kandydatów na jedno miejsce. 
Zarządzanie Inżynierskie to unikatowy kierunek, który       
w skali całego kraju prowadzony jest wyłącznie przez nasz 
Wydział. W tym roku kierunek został wyróżniony 
certyfikatem „Studia z Przyszłością 2017”. 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. 
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Politechnika Gdańska najpopularniejszą uczelnią       
w Polsce!  
W tegorocznym rankingu uczelni najczęściej wybieranych 
przez kandydatów na studia, opracowanym przez 
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Politechnika 
Gdańska znalazła się na najwyższej pozycji. O jedno 
miejsce na PG ubiegało się aż 9,3 osób! W pierwszej trójce 
uplasowały się także Politechnika Warszawska (7,6 
chętnych na jedno miejsce) oraz Politechnika Poznańska 
(6,8 kandydatów na jedno miejsce). Warto podkreślić, że     
w poprzedniej edycji rankingu obie te uczelnie wyprzedziły 
Politechnikę Gdańską, jednak tym razem to PG znalazła się 
na szczycie zestawienia. – Bardzo się cieszę z popularności 
studiów na Politechnice Gdańskiej. Wynika to zarówno z 
zapotrzebowania na wysoko wykwalifikowanych absolwentów 
kończących kierunki inżynierskie, jak i z atrakcyjnej oferty 
dydaktycznej poszczególnych wydziałów i dobrej opinii o naszych 
absolwentach wśród pracodawców – mówi Rektor Politechniki 
Gdańskiej prof. Jacek Namieśnik. Podczas tegorocznej 
rekrutacji Politechnika Gdańska przyjęła na studia 
stacjonarne pierwszego stopnia prawie 3,5 tysiąca osób, z 
których panie stanowią niemal połowę. Wśród nowych 
studentów znalazło się 21 laureatów olimpiad. Studia 
stacjonarne drugiego stopnia rozpoczęło ponad 200 osób, 
w większości kobiet. Zestawienie przygotowane przez 
MNiSW wskazuje, że trzema najpopularniejszymi 
kierunkami według ogólnej liczby zgłoszeń kandydatów 
były informatyka, zarządzanie i psychologia. Warto 
zaznaczyć, że według liczby zgłoszeń kandydatów na jedno 
miejsce najpopularniejszym kierunkiem była inżynieria i 
analiza danych, natomiast na drugim miejscu znalazło się 
zarządzanie inżynierskie, kierunek prowadzony wyłącznie 
przez Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki 
Gdańskiej. Rok akademicki 2017/2018 w całej Polsce 
rozpoczęło ponad 429 tysięcy nowych studentów 

 
VIII Konferencja Naukowa Katedr Marketingu 
Uczelni Technicznych  
Marketing w społeczeństwie informacyjnym - MARKET 
INFO 2017 . W dniach 7-8 grudnia 2017 roku, odbyła się 
VIII Konferencja Naukowa Katedr Marketingu Uczelni 
Technicznych. Tegoroczna edycja nosi tytuł „Marketing     
w społeczeństwie informacyjnym – MARKET INFO 
2017”. Konferencję tradycyjnie organizowała Katedra 
Marketingu Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki 
Gdańskiej. Wydarzenie jest jednym z punktów w ramach 
obchodów 25-lecia Wydziału Zarządzania i Ekonomii. 
Celem Konferencji jest wymiana myśli i doświadczeń 
dotyczących rozwoju oraz wyzwań marketingu na 
współczesnym rynku. W szczególności uwaga uczestników 
tegorocznej Konferencji została skierowana na dynamiczny 
rozwój technologii informacyjnych i ich wykorzystanie w 
marketingu. W czasie dwudniowego wydarzenia, omawiane 
były zagadnienia z następujących obszarów tematycznych: 
 

 Konsument w społeczeństwie informacyjnym  

 Źródła i pozyskiwanie informacji na 
współczesnym rynku  

 Komunikacja marketingowa w dobie 
społeczeństwa informacyjnego  

 Kształtowanie oferty i działań marketingowych 
na współczesnym rynku  

 Wykorzystanie mediów społecznościowych w 
marketingu  

 Rozwój marketingu internetowego  

 Współczesne zarządzanie marką  

 Budowanie relacji rynkowych  
Konferencja została objęta Patronatem Dziekana Wydziału 
Zarządzania i Ekonomii PG - dr hab. Julity Wasilczuk, prof. 
nadzw. PG. Patronem honorowym Konferencji został 
Prezydent Miasta Gdańsk – Paweł Adamowicz. Patronat 
merytoryczny nad Konferencją objęło Polskie Naukowe 
Towarzystwo Marketingu. Cykliczne odbywające się 
Konferencje Naukowe Katedr Marketingu Uczelni 
Technicznych to doskonała okazja do wymiany 
doświadczeń między nauką a biznesem. Tak jest i tym 
razem, bowiem do współpracy przy organizacji MARKET 
INFO 2017 zaproszono Firmę Maurisse - producenta 
wysokiej jakości kosmetyków do pielęgnacji skóry marki 
BIOTANIQE - Sponsora tegorocznej Konferencji. Swój 
udział potwierdziło około 60. uczestników z ponad 20 
polskich uczelni ekonomicznych i technicznych 

Gwiazdy Internacjonalizacji  
Miło nam poinformować, że decyzją Kapituły Nagrody 
Środowiskowej „Gwiazdy Internacjonalizacji”, Pani          
dr Magdalena Popowska została laureatem w kategorii 
Gwiazda Zarządzania. Nagrodę przyznawała fundacja 
Perspektywy. Zamieszczony w piśmie informującym o jej 
przyznaniu zwrot: „Kapituła pozostaje pod ogromnym 
wrażeniem Pani osiągnięć w tym obszarze” nie jest 
absolutnie przesadzony.  Wkład dr Popowskiej w rozwój 
internacjonalizacji naszego wydziału, a także stworzenie 
podstaw do internacjonalizacji uczelni jest nie do 
przecenienia. Gratulujemy! 

Nowi habilitowani !!! 
Miło nam poinformować, że na posiedzeniu Rada Wydziału 
Zarządzania i Ekonomii poparła wniosek komisji ds. 
postępowania habilitacyjnego o nadanie                              
dr Przemysławowi Banasikowi stopnia dr 
habilitowanego.  Tym samym liczba samodzielnych 
pracowników na wydziale wzrosła do 34. 
Z dużą też radością pragniemy poinformować, że nasza 
koleżanka, dr inż. Alicja Sekuła została pierwszym 
samodzielnym pracownikiem naszego wydziału z ekonomii, 
w dyscyplinie finanse. To bardzo duży sukces                    
dr habilitowanej, zdecydowała się bowiem na 
przeprowadzenie przewodu poza macierzystym wydziałem, 
na kolegium SGH, wbrew (i widać że słusznie) wielu 
naszym sugestiom by jednak habilitować się                        
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w ekonomii/ekonomii. Gratulujemy uporu, i oczywiście 

tego szczęśliwego zakończenia. 

Nasz dorobek… 
Zgodnie z przyjętą kilka lat temu strategią rozwoju WZiE, 
corocznie publikowany jest ranking dorobku 
publikacyjnego nauczycieli akademickich zatrudnionych na 
naszym Wydziale. W tym roku kluczową sprawą było 
podsumowanie dorobku aktywności naukowej Wydziału za 
lata 2013-2016, który był przedmiotem oceny 
parametrycznej. Uprzejmie informujemy, że w tej ocenie 
wzięto pod uwagę ok. 250 najwyżej punktowanych 
publikacji, wycenionych co najmniej na 13 pkt. Nie oznacza 
to, że publikacje niżej punktowane nie mają znaczenia dla 
indywidualnego dorobku. Poza publikacjami oceniany był 
potencjał naukowy (posiadane prawa akademickie, nadane 
stopnie i tytuły naukowe) oraz praktyczne efekty 
aktywności naukowej. Szczegóły zasad oceny można 
znaleźć tu: http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/wyniki-
kompleksowej-oceny-jakosci-dzialalnosci-naukowej-lub-
badawczo-rozwojowej-jednostek-naukowych-2017.html     
Informujemy, że obecnie przygotowywane jest odwołanie, 
gdyż nie wszystkie zdarzenia ewaluacyjne (publikacje i nie 
tylko) zostały uznane przez oceniających. Na szczęście było 
ich niewiele. Raz jeszcze serdecznie dziękujemy wszystkim, 
niezależnie od tego w jakim stopniu przyczynili się do 
naszego sukcesu. 

Dar SERCA 
Miło nam poinformować, że z akcji zebraliśmy 3010 zł         
i taką kwotę Pani Ewa Hope wpłaciła na konto Pani, na 
rzecz której 
zbieraliśmy.[https://m.radiogdansk.pl/wiadomosci/item/6
8990-iwona-to-mama-julki-i-kuby-potrzebuje-leku-na-raka-
ktory-nie-jest-w-polsce-refundowany] 

Spotkanie świąteczne 
Wzorem lat ubiegłych zorganizowano w sobotę 16 grudnia 
o godz.15:30 na wydziale spotkanie świąteczne dla 
studentów studiów niestacjonarnych, podyplomowych, 
MBA.  Były życzenia od Pani Dziekan, wspólne życzenia, 
doklejanie nowych ogniw do łańcucha jubileuszowego, 
małe co nieco do jedzenia i - nasza nowa, świecka tradycja - 
zapalenie lampek na choince przed siedzibą WZiE 
inaugurujące świętowanie. 

Najlepsza praca… 
Z przyjemnością informujemy, że artykuł pt. „Orientacja 
wzrostowa mikroprzedsiębiorstw województwa 
Pomorskiego” autorstwa Pani Dziekan prof. Julity 
Wasilczuk został uznany za najlepszą pracę zgłoszoną na 
konferencję Entrepreneurship for the XXI Century 
organizowaną przez Wydział Zarządzania Uniwersytetu 
Warszawskiego. Serdecznie gratulujemy, iż sprawując 
funkcję dziekana znajduje czas na pracę naukową, która 
owocuje takimi efektami… 

Badamy zarządzanie – podnosimy kompetencje 
Podjęliśmy starania, które umożliwiły zaproszenie Pani dr 
hab. Agnieszki Sopińskiej, prof. nadzw. SGH. Podczas 
planowanego V Spotkania z Zarządzaniem rozmawiać 
będziemy na temat: „Otwarte innowacje w realiach polskich 
przedsiębiorstw”.  Podjęcie tego zagadnienia pozwoli nam, 
jak sądzimy, pogłębić       i ugruntować wiedzę o otwartych 
innowacjach, których znaczenie obecnie wzrasta. Nasz 
Gość jest uznaną badaczką zarzadzania.  Specjalizuje się w 
problematyce: zarządzania strategicznego, konkurencyjności 
i innowacyjności przedsiębiorstw, zarządzania wiedzą           
i kapitałem intelektualnym oraz analizy strategicznej. Pani 
Profesor jest: członkiem Komitetu Nauk Organizacji            
i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk; zastępcą Redaktora 
Naczelnego i członkiem Komitetu Redakcyjnego 
kwartalnika „Organizacja i Kierowanie”; stałym 
recenzentem badań NCN i wielu czasopism naukowych. 
Od wielu lat współpracuje z firmami konsultingowymi oraz 
szkoleniowymi. Bierze udział w opracowywaniu ekspertyz 
dla przedsiębiorstw oraz w szkoleniach dla kadry 
menedżerskiej. Nasz Gość, to autorka ponad 130 prac 
naukowych. Konwersatorium zostało zaplanowane na 
dzień 18.01.2018 r., o godz. 15:15, s. 110/111 WZiE.  

 
 
                                                                Redaktor wydania 
                                                                      dr Z.Tomczak 
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