WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMII

POLITECHNIKA GDAŃSKA

ROZPOCZYNAMY 25 ROK AKADEMICKI
NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA I EKONOMII

Rok jubileuszowy rozpoczynamy w atmosferze
dużej niepewności, jaka wiąże się ze zmianami zasad funkcjonowania uczelni. Ogłoszona
koncepcja nowelizacji ustawy o szkolnictwie
wyższym wymagać będzie wielu dostosowań,
a może nawet i reorganizacji, a to zawsze oznacza
ogrom pracy. Nie może się to jednak przełożyć na
nasze dotychczasowe działania, które w obszarze
kształcenia oznaczają utrzymanie obecnej oferty,
wzbogaconej o nowy kierunek – Inżynieria
Danych, prowadzony wspólnie z Wydziałem
Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki.
Dołączy on do bogatego portfolio kierunków
oferowanych w języku angielskim. Studia w tym
języku to nie tylko możliwość przyjmowania osób
z innych krajów, ale także duża szansa dla naszych
studentów na funkcjonowanie w wielokulturowym środowisku, w wielu wypadkach podobnym
do przyszłego miejsca pracy, szansa na szlifowanie języka angielskiego, ale także na nowe
znajomości, takie face to face. To także świetny
sprawdzian przed wyjazdem za granicę w ramach
programu Erasmus+. Kształcenie w języku angielskim umożliwia także zapraszanie wykładowców
z uniwersytetów europejskich, którzy wprowadzają nowe metody.
Jakość kształcenia na Wydziale jest bardzo wysoko oceniana przez Polską Komisję Akredytacyjną,
czego wyrazem jest przyznanie w ubiegłym roku
wyróżnienia dla kierunku Zarządzanie. Jest też
wysoko oceniana przez gremia międzynarodowe.
Od kilku lat należymy do grona 1000 najlepszych
szkół biznesu na świecie. W tym roku zostaliśmy
przyjęci do stowarzyszenia CEEMAN, skupiającego prestiżowe uczelnie kształcące w obszarze
ekonomii i zarządzania. Nasza aplikacja o wydawaną przez nich międzynarodową akredytację
została pozytywnie zaopiniowana. Jeżeli pozy-
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tywnie przejdziemy sam proces akredytacyjny,
będziemy mogli poszczycić się już drugą międzynarodową akredytacją (studia MBA od dwóch lat
posiadają międzynarodową akredytację AMBA).
Tegoroczne ograniczenia naboru studentów,
wymuszone polityką ministerstwa, przyczynią się
do zwiększenia komfortu studiowania, a jednocześnie pozostawią pracownikom więcej czasu na
pracę naukową. Jej efekty z roku na rok są coraz
bardziej imponujące, zarówno pod względem
rosnącej liczby publikacji na prestiżowej liście
JCR, jak i jakości mierzonej liczbą pozyskanych
grantów, uczestnictwem w konferencjach naukowych, ich organizacją, ale także uzyskanymi stopniami i tytułami naukowymi. Działalność ta jest
doceniana, a dowodem tego są pełne uprawnienia
naukowe w dwóch dyscyplinach: w ekonomii i naukach o zarządzaniu, powoływanie pracowników
do ważnych gremiów decyzyjnych, zapraszanie do
wygłaszania referatów.
Nasze działania są także ściśle związane z regionem. Współpracujemy z wieloma firmami, realizując projekty dydaktyczne, ale także angażujemy
się w działania społeczne. Chcemy też zwiększyć
nasze uczestnictwo w prowadzeniu badań dla
środowiska gospodarczego. Jeszcze w tym roku
planujemy uruchomić pracownie badawcze,
które, dzięki naszej wiedzy, doświadczeniu oraz
specjalistycznemu sprzętowi, będą mogły służyć
gospodarce.
Poza nauką, dydaktyką i kontaktami z otoczeniem
gospodarczym, zaczęliśmy także bardziej dbać
o zdrowie, a Wydziałowy Team Biegowy rośnie
w siłę, pokonując słabości i zdobywając kolejne
laury.
Zapraszamy do współpracy na wszystkich polach!

Dziekan Wydziału Zarządzania
i Ekonomii Politechniki Gdańskiej

HISTORIA
2008
Nominacja do grupy tysiąca najlepszych szkół
biznesu na świecie w rankingu Eduniversal

01.07.1992
Senat Politechniki Gdańskiej (PG) podejmuje
decyzję o utworzeniu Wydziału Zarządzania
i Ekonomii (WZiE) – z połączenia Katedry
Organizacji i Projektowania Systemów
Produkcyjnych z Wydziału Mechanicznego
oraz Instytutu Nauk Ekonomicznych
i Humanistycznych

1992
Początki WZiE nie były łatwe. Byliśmy pierwszym nieinżynierskim wydziałem na uczelni technicznej. Musieliśmy przełamywać bariery nieufności, które powoli, m.in. dzięki ówczesnemu
rektorowi prof. Edmundowi Wittbrodtowi, udało się przełamać.
Prawdę mówiąc, nie sądziliśmy, że tak szybko się rozwiniemy,
uzyskamy pełne prawa akademickie, będziemy mieli tylu
studentów z wielu krajów, tylu naszych młodych
pracowników uzyska szybko doktoraty i habilitacje, będzie
publikować zagranicą. Jesteśmy też dumni z karier naszych
absolwentów pracujących w kraju i poza jego granicami.

prof. dr hab. Piotr Dominiak, prof. zw. PG

1993

2003

2010

Jubileusz 10-lecia Wydziału; w rankingach „Rzeczpospolitej”
i „Polityki” zajmuje on 1. miejsce wśród uczelni technicznych
w Polsce

Otrzymanie I kategorii naukowej przyznawanej
przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

2003

2008

2010

POCZET DZIEKANÓW

1993/94
Pierwszy rok akademicki Wydziału;
rozpoczęto studia dzienne 5-letnie
magisterskie oraz studia zaoczne
2-letnie magisterskie uzupełniające

1993-1999

1999-2005

2005-2012

2012 –

prof. dr hab. Piotr Dominiak

hab. Bolesław Garbacik,
prof. nadzw. PG

prof. dr hab. Piotr Dominiak

dr hab. Julita Wasilczuk,
prof. nadzw. PG
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MISJA WYDZIAŁU
„Kształcenie na najwyższym poziomie, w oparciu o prowadzone
badania naukowe, przygotowujące do funkcjonowania
w warunkach dynamicznie zmieniającego się rynku pracy.”

WZIE W LICZBACH
32 kierunki studiów podyplomowych
22 specjalności dyplomowania
6 programów anglojęzycznych

Wartości reprezentowane przez Wydział Zarządzania i Ekonomii

10 kół naukowych
9 nauczycieli akademickich uzyskało stopień profesora
25 stopni doktor habilitowany zostało nadanych na WZiE
96 stopni doktora uzyskano na WZiE
114 pracowników dydaktycznych
120 studentów na międzynarodowej wymianie studenckiej każdego roku
70 umów partnerskich z uczelniami z całego świata
30% studentów zagranicznych Politechniki Gdańskiej studiuje na WZiE
14 tysięcy absolwentów
5 blogów naukowych prowadzonych przez profesorów Wydziału

Odpowiedzialność za:
• Kreowanie partnerskich relacji między wszystkimi uczestnikami procesu naukowego i dydaktycznego
• Wysoki poziom przekazywanej wiedzy i jakość prowadzonych badań naukowych
• Kształtowanie dobrych postaw etycznych, obywatelskich, społecznych
• Wpajanie odpowiednich umiejętności menedżerskich, inżynierskich
• Wykształcenie wysokiej klasy specjalistów szybko adaptujących się do zmiennych wymogów
rynków europejskich

W 2016 r. Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej został przyjęty w poczet
członków CEEMAN – Międzynarodowego Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Zarządzania
w Dynamicznych Społeczeństwach.

6 | Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej

www. zie.pg.edu.pl | 7

1994
Sprzyjanie i wspieranie aktywności, a także tworzenie
przestrzeni do pracy naukowej przez przełamywanie
barier kulturowych i organizacyjnych,
minimalizowanie biurokracji oraz otwartość
informacyjna w obszarze nauki to moje priorytety.
Jestem przekonany, że sztywne struktury formalne
w nauce będą traciły na znaczeniu na rzecz
interdyscyplinarnych zespołów badawczych.

dr hab. inż. Krzysztof Leja, prof. nadzw. PG
Prodziekan ds. nauki

2009

2012
Przyznanie praw habilitowania
w dziedzinie nauk ekonomicznych
w dyscyplinie: ekonomia

2012

ZARZĄDZANIE

Przyznanie praw
doktoryzowania w dziedzinie nauk
ekonomicznych w dyscyplinie:
ekonomia

EKONOMIA

1994

ZARZĄDZANIE

EKONOMIA

NAUKA
2015
Przyznanie praw habilitowania
w dziedzinie nauk ekonomicznych
w dyscyplinie: nauki o zarządzaniu

2015

2012
Rozpoczęcie publikacji kwartalnika
„REME” (Research on Enterprise in Modern
Economy – theory and practice)

2009
Przyznanie praw
doktoryzowania w dziedzinie
nauk ekonomicznych w dyscyplinie:
nauki o zarządzaniu

Recenzowane czasopismo naukowe poświęconezagadnieniom związanym z przedsiębiorczością, ekonomią
i zarządzaniem, wydawane przez Wydział Zarządzania
i Ekonomii PG.

 Krzysztof.Leja@zie.pg.gda.pl
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NAUKA

TWORZYMY PRZESTRZEŃ
SPRZYJAJĄCĄ AKTYWNOŚCI NAUKOWEJ

W trakcie 25-letniej historii Wydziału zmieniały się
władze dziekańskie i kierownicy katedr.
Jednak wszyscy oni sprzyjali aktywności badawczej nauczycieli
akademickich w przekonaniu, że jej wyniki są dla Wydziału równie ważne,
jak kształcenie na możliwie najwyższym poziomie.

Wiele osób, które zaczynały swoją przygodę
naukową jako asystenci, jest już po habilitacji,
a wkrótce spodziewamy się wśród nich pierwszego tytułu profesorskiego. Obecna pozycja
naukowa Wydziału jest wynikiem aktywności
poszczególnych nauczycieli akademickich, ale
również stworzenia i utrzymania przez wiele lat
systemu motywującego do tego, aby dążyć do
doskonałości naukowej. Mam tu na myśli nie
tylko zachęty materialne, z pewnością ważne,
ale przede wszystkim tworzenie przestrzeni
do aktywności naukowej. Otwarte seminaria
naukowe w katedrach, autonomia w zakresie

wyznaczania obszarów badawczych po uzyskaniu stopnia doktora, sprzyjanie współpracy
międzynarodowej, a także zapraszanie wybitnych uczonych z pewnością temu sprzyjają.

problemów naukowych jest z pewnością pasjonujące i ma duże znaczenie. W ten sposób
wpisujemy się w społeczną odpowiedzialność
uczelni, pełniąc ważną misję.

Koordynując od kilku lat obszar nauki na
Wydziale, dostrzegam coraz większą grupę
osób, dla których praca naukowa jest przygodą,
pełną wyzwań i niespodzianek, zarówno sukcesów, jak i porażek. Aktywność naukowa sprawia im satysfakcję i radość, a efekty formalne
osiągają niejako przy okazji. Nauka to dla nich
niekończąca się przygoda. Nie zawsze jest to
łatwy kawałek chleba. Jednak rozwiązywanie

W najbliższych latach przed szkolnictwem
wyższym pojawią się z pewnością nowe wyzwania, ale i nowe możliwości. Zanosi się na to,
że zmian będzie w nadmiarze. Dla równowagi
deklaruję – na miarę naszych możliwości –
niezmienność sprzyjania wszelkim inicjatywom
prowadzącym do wzmocnienia pozycji naukowej Wydziału.
dr hab. inż. Krzysztof Leja, prof. nadzw. PG
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DYDAKTYKA

kierunek

kierunek

Informatyka i Ekonometria

Analityka gospodarcza

jednolite studia

uruchomienie międzywydziałowego
kierunku Inżynieria Danych

magistersko-inżynierskie
kierunku Zarządzanie i Marketing

1993
W ciągu 25 lat działalności Wydział wykształcił ponad
13 tysięcy absolwentów, którzy z sukcesami realizują swoje
plany zawodowe w różnych podmiotach gospodarczych,
funkcjonujących tak w kraju, jak i za granicą. Okres ten
przynosił wciąż nowe wyzwania w postaci zmian w ustawodawstwie, procesie kształcenia, metodach nauczania.
Z sukcesem wprowadziliśmy system boloński, obligujący
Wydział do trójstopniowego procesu kształcenia,
zmodyfikowaliśmy programy, a także wprowadziliśmy
nowe kierunki kształcenia.

1995

2000

studia inżynierskie
w systemie wieczorowym

studiów doktoranckich
w dziedzinie
nauk ekonomicznych

Bachelor
in Management

studia magisterskie
uzupełniające

2005

Small Business
Economics
and Management

2007

kierunek

Europeistyka

Kierunek Zarządzanie Inżynierskie
uzyskał certyfikat „Studia z Przyszłością 2017”

uruchomienie

kierunek Zarządzanie:

2008

2010

kierunek

Zarządzanie Inżynierskie

2014

2016

2017

kierunek Ekonomia
Polska Komisja Akredytacyjna
przyznała Wydziałowi ocenę wyróżniającą
za kształcenie na kierunku Zarządzanie

dr hab. Małgorzata Gawrycka, prof. nadzw. PG
Prodziekan ds. dydaktyki
 Malgorzata.Gawrycka@zie.pg.gda.pl
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DYDAKTYKA

CO NAS CZEKA
W NASTĘPNYM ĆWIERĆWIECZU?

Gospodarki narodowe wciąż rozwijają się dynamicznie, co jest efektem nasilających się procesów globalizacyjnych oraz integracyjnych.
Pojawią się ważne pytania. Jaki będzie rynek pracy w przyszłości?
Czy nadal będzie istniało zapotrzebowanie na zasoby pracy,
czy – być może – praca ludzka będzie zautomatyzowana?

Gospodarki narodowe wciąż rozwijają się
dynamicznie, co jest efektem nasilających się
procesów globalizacyjnych oraz integracyjnych.
Pojawią się ważne pytania. Jaki będzie rynek
pracy w przyszłości? Czy nadal będzie istniało
zapotrzebowanie na zasoby pracy, czy – być
może – praca ludzka będzie zautomatyzowana?
Trudno jest jednoznacznie na nie odpowiedzieć. Jedno jest pewne – zwiększenie
konkurencyjności gospodarek narodowych następuje dzięki innowacjom. Nowe technologie,

nowoczesne metody produkcji i zarządzania
pozwalają przedsiębiorstwom na budowanie
przewagi konkurencyjnej. Czy zmniejszy się
zapotrzebowanie na wykwalifikowaną siłę
roboczą? Czy praca ludzka zostanie zastąpiona
pracą robotów?
Zapewne nie, jednak przed zasobami pracy
będą stawiane nowe wyzwania. Innowacje są
efektem pracy człowieka, zespołów. Wydaje
się, że ludzie, szczególnie ci kreatywni, będą
poszukiwani przez potencjalnych pracodaw-

ców. Osoby te z pasją będą tworzyły nowe
produkty, urządzenia czy usługi.
Jednak będą musiały one posiadać silne podstawy teoretyczne, pozwalające im na drażanie
swoich pomysłów, aby stworzyć zespoły
poszukujące nowych rozwiązań i nowych idei.
To wszystko wskazuje cechy, którymi będzie
wyróżniał się przyszły uczestnik rynku pracy:
kreatywność, umiejętność pracy w zespole,
dobra komunikacja.
dr hab. Małgorzata Gawrycka,
prof. nadzw. PG
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ORGANIZACJA

ORGANIZACJA
PROCESÓW KSZTAŁCENIA

październik 1993
Uruchomienie Francusko-Polskiego Studium
Podyplomowego w Dziedzinie Finansów

Wydział zwraca szczególną uwagę na utrzymanie wysokiej jakości procesu
kształcenia, co potwierdzają uzyskane w ostatnich latach akredytacje.
Polska Komisja Akredytacyjna oceniła wyróżniająco nasz Wydział
za kształcenie na kierunku Zarządzanie, a studia MBA posiadają akredytację
Association of Masters in Business Administration (AMBA).
Z kolei studiom na kierunku Zarządzanie Inżynierskie przyznano certyfikat
„Studia z Przyszłością 2017”.

1994
Powstają pierwsze
studia podyplomowe

1993
Wydział Zarządzania i Ekonomii ma już 25 lat
i jednocześnie jest ciągle najprężniej rozwijającym się
wydziałem Politechniki Gdańskiej. W pierwszym roku
swojej działalności oferował jednolite studia magistersko-inżynierskie tylko na jednym kierunku oraz studia
podyplomowe pedagogiczne i z zakresu organizacji
i zarządzania. Obecnie Wydział prowadzi studia
I i II stopnia na 5 kierunkach, studia doktoranckie oraz
ponad 30 różnych studiów podyplomowych.
Od ponad 10 lat prowadzone są prestiżowe studia
MBA. W ramach Wydziału działa również Centrum
Rozwoju Kompetencji (CRK) posiadające szeroką ofertę
szkoleń.

1994

2010

2010 – inauguracja
blogów naukowych

Wydział posiada międzynarodowe certyfikaty
takich organizacji, jak: Baltic Management

2017, natomiast kierunek Zarządzanie – na
liście najpopularniejszych kierunków w ran-

Szansę dla naszego Wydziału stanowią studenci zagraniczni. Niesłabnące zainteresowanie

Development Association, European Foundation for Management Development, Eduniversal czy CEEMAN. O poziomie kształcenia

kingu fundacji Perspektywy. Wprowadzane
obecnie gruntowne zmiany w systemie
szkolnictwa wyższego, a także utrzymujący się

studiami podyplomowymi i szkoleniami pokazuje, że warto dalej poszerzać ofertę w tym
zakresie. Trzecim kierunkiem działań w nie-

świadczą także wysokie miejsca uzyskiwane
w rankingach. Realizowane na WZiE studia

spadek liczby kandydatów na studia, wynikający z przyczyn demograficznych, stawiają nowe

dalekiej perspektywie powinno być powołanie uniwersytetu trzeciego wieku - zgodnie

MBA, a także prowadzone w języku angielskim

wyzwania przed uczelniami. Stąd też ko-

z koncepcją uczenia się przez całe życie.

studia International Management znalazły się
na liście Eduniversal Best Masters Ranking

nieczność przebudowania oferty edukacyjnej,
dostosowania jej do nowych potrzeb i otwarcia
na inne możliwości.

dr Igor Garnik

dr Igor Garnik
Prodziekan ds. organizacji
 Igor.Garnik@zie.pg.gda.pl
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WSPÓŁPRACA
MIĘDZYNARODOWA

WSPÓŁPRACA
MIĘDZYNARODOWA

1994
Utworzenie Francusko-Polskiego
Studium Bankowości
i Finansów (Mastère Spécialisé
Banque et Finance) wraz z Wyższą
Szkołą Biznesu w Rouen we Francji

Biznes z założenia jest międzynarodowy, a więc współpraca międzynarodowa na polu dydaktyki i badań to podstawa funkcjonowania Wydziału Zarządzania i Ekonomii.
Jesteśmy najbardziej umiędzynarodowionym wydziałem
PG. Łącznie oferujemy 6 programów anglojęzycznych
na wszystkich poziomach kształcenia. Nasi studenci nie
tylkomają okazję kształcić się w języku obcym w Polsce, ale
również, dzięki blisko 70 umowom z uczelniami partnerskimi w programie Erasmus+, mają możliwość wyjazdu na
jeden lub dwa semestry za granicę. Co roku wymieniamy
blisko 120 studentów. Oznacza to, że również Ci, którzy
pozostaną w Polsce, mają okazję nabyć kompetencje
międzykulturowe podczas nauki w kraju.
dr Magdalena Popowska
Pełnomocnik Dziekana ds. Międzynarodowych

1994

2001
Utworzenie na PG sekcji
Erasmus Student
Network (ESN)

1999

2001

2007

2012

Przyjęcie na studia dzienne
studentów z Azji

Przyjęcie WZiE do Baltic
Management Development Association
(BMDA)

2003

1999

2003

Podpisanie pierwszej umowy w ramach
programu Socrates z Uniwersytetem

Dołączenie WZiE do European Foundation
for Management Development (EFMD)

Ottona i Fryderyka w Bambergu
(Niemcy), pozwalającej na wymianę
studentów

2007

2012

2017

2017
Przyjęcie WZiE do Central and East
European Management
Development Association (CEEMAN)

 Magdalena.Popowska@zie.pg.gda.pl
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WSPÓŁPRACA
MIĘDZYNARODOWA

WSPÓŁPRACA
MIĘDZYNARODOWA

Internacjonalizacja kształcenia była zarówno
celem, jak i dziełem Wydziału Zarządzania

Studium Podyplomowego w Dziedzinie Finansów wizyty wykładowców z Francji oraz Belgii

Business Economics and Management, który
cieszył się dużym zainteresowaniem stu-

studentów do szybkiej adaptacji kulturowej, ich
samodzielności oraz kompetencji językowych.

Wyzwanie to stało się z czasem tym większe,
im więcej programów studiów anglojęzycznych

też wymiana w ramach programu Erasmus. Na
Wydział z roku na rok przyjeżdża coraz większa

i Ekonomii niemal od momentu powstania,

stały się niemal codziennością, a zarządzanie

dentów zagranicznych. Po 2 latach powstały

O ile te pierwsze obawy dość szybko minęły,

powstających na Wydziale kierowanych było

liczba studentów w ramach wymiany albo roz-

kiedy to w 1993 r. pojawili się na nim przyszli
współpracownicy z École Supérieure de Com-

nimi kompetencją, którą ten wówczas niewielki
Wydział posiadł bardzo szybko. Tym bardziej,

również anglojęzyczne studia licencjackie na
kierunku Zarządzanie (Bachelor in Manage-

kwestia językowa była dość dużym wyzwaniem
i właściwie pozostała nim do dzisiaj.

do wszystkich studentów, a więc również studentów polskich. Jednocześnie zwiększała się

poczynając płatne studia anglojęzyczne.

merce de Rouen. Zaproponowali oni udział
w międzynarodowym projekcie TEMPUS,

że językiem kształcenia był język francuski.
Program francusko-polski działał jeszcze przez

ment), początkowo przeznaczone wyłącznie
dla studentów zagranicznych, głównie z Chin.

skupiającym partnerów m.in. z 5 uczelni zagranicznych: z Portugalii, Włoch, Grecji, Belgii
i Francji. Od utworzenia Francusko-Polskiego

10 lat, zostawiając pole kiełkującemu wtedy
programowi wymiany Sokrates. W 2005 r.
powstał program studiów magisterskich Small

Moment zetknięcia się z tą odległą kulturą
był dość dużym wyzwaniem dla Wydziału.
Dominowała niepewność dotycząca zdolności

dr Magdalena Popowska

Bilans studentów przyjeżdżających i wyjeżdżających
z WZiE w latach 2009–2016
250
studenci
wyjeżdżający

200

150
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STUDIA MBA

STUDIA MBA
2008
Pierwszy program MBA: Zarządzanie
Strategiczne Projektami i Programami

2016

Podczas studiów MBA szczególny nacisk jest kładziony na to,
aby absolwenci z łatwością
odnajdywali się w zmieniających się organizacjach
i aby potrafili uchwycić trendy.

Zajęcie 10. miejsca
pośród polskich programów MBA
w rankingu miesięcznika
„Perspektywy”

2011
Zaproszenie
na wykład noblisty
prof. Olivera E. Williamsona

2008
Jedną z najciekawszych obserwacji, jaką poczyniłam
w ciągu 9 lat istnienia programu International MBA
in Strategy, Program and Project Management, jest
to, że nasi absolwenci opuszczają mury PG jako
ludzie wyposażeni nie tylko w wiedzę i kontakty, ale
też unikatowe kompetencje osobiste. Są one związane z pracą zespołową, wspólną realizacją nowych
pomysłów, odnajdywaniem się w zmieniających się
sposobach zarządzania.
dr Barbara Stepnowska
Dyrektor MBA
 Barbara.Geniusz-Stepnowska@zie.pg.gda.pl

2011

2015

2016

2017

Jednym z ważnych tematów – przewijających
się przez cały kurs – jest ćwiczenie umiejętności spojrzenia strategicznego na firmę,
włączając jej bliższe i dalsze otoczenie, oraz
przełożenie wniosków na skuteczne działania.

Akredytacja AMBA

2017
2015
Otrzymanie przez
Studia MBA akredytacji AMBA

Podpisanie Karty
Różnorodności przez studia
podyplomowe MBA

2017
Sklasyfikowanie
na 10. miejscu najlepszych
programów MBA w Polsce
we wskazaniu „Forbes Polska”

Uzyskanie akredytacji AMBA w 2015 r. przez
MBA: Zarządzanie Strategiczne Projektami
i Programami potwierdza utrzymanie najwyższej jakości kształcenia. Program MBA Politechniki Gdańskiej jest jednym z 5 programów
z akredytacją na 60 istniejących w Polsce.
Znajduje się też w pierwszej dziesiątce polskich
programów w rankingu miesięcznika „Perspektywy”. Najważniejszym dowodem przemawiającym za inwestowaniem w jakość studiów jest
zwiększające się zainteresowanie uczestnictwem w studiach osób z kręgu biznesu, coraz
częściej z małych i średnich firm.

Współpraca z biznesem
Uzyskanie akredytacji i współpraca Rady
Programowej i Naukowej z biznesem oraz
wydarzenia uczelni organizowane wspólnie
ze środowiskiem biznesowym stanowią ciąg
zdarzeń wpływających na rozwój programu
MBA, konsekwentną jego aktualizację, są wyrazem patrzenia w przyszłość. Od lat staramy
się zainteresować, ale też i zaangażować
przedstawicieli biznesu w podnoszenie jakości
kształcenia na Wydziale. W przypadku programu MBA ważne jest, aby zarówno wydarzenia,
jak i wręczanie dyplomów MBA powiązane
były z wystąpieniami wybitnych postaci ze
świata nauki i biznesu. Nasze zaproszenia
przyjęli m.in. noblista w dziedzinie ekonomii
prof. Oliver Williamson (teoria rozwiązywania
konfliktów korporacyjnych), Mario
Raich (Innovations, ESADE Barcelona) czy
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BIZNES

prof. Elżbieta Mączyńska. Organizowane
wspólnie z Radą Konsultacyjną Wydziału
Zarządzania i Ekonomii oraz Radą Programową
MBA konferencje Ekonomia/Kultura/Wartości (EKW) oraz Konkurencyjna Edukacja (KE)
zajmują stałe miejsce w kalendarzu wydarzeń.
Seminaria KE z udziałem wybitnych osobistości
świata nauki i biznesu wpisują się w koncepcję
ciągłego budowania relacji z biznesem i odpowiedzialności za jakość edukacji. Wskazują
trendy i pokazują jej wpływ na rynek pracodawców i pracowników.

To oni wymyślą produkty będące odpowiedzią na rzeczywiste potrzeby użytkowników.
Zaprojektują procesy, które będą wspierać
równowagę środowiskową, a nie ją naruszać.
Zbudują dialog, w którym kluczem będą zaufanie, odpowiedzialność, a w centrum stanie nie
konsument czy klient, ale po prostu człowiek.
Program MBA jest prowadzony w języku
angielskim.

Absolwenci
Zależy nam, aby absolwenci MBA brali udział
w ważnych wydarzeniach otwierających umysły i oczy na nowe trendy w gospodarce, aby
wiedzieli, że ich uczelnia jest źródłem nie tylko
wiedzy, ale też inspiracji. Dla firm, a nawet
więcej, dla gospodarki, absolwenci – świadomi,
kreatywni, wyposażeni w najnowszą wiedzę
i umiejętność uczenia się – są najcenniejszym
aktywem.

Prowadzący zajęcia MBA
(obcokrajowcy)

dr Barbara Stepnowska

Prowadzący zajęcia MBA

55%

35%

10%

7

2

13

65

7

35

11

liczba

%

Praktycy
biznesu

Wykładowcy
z WZiE

Wykładowcy
zagraniczni

Wydział od wielu lat buduje dobre relacje
z przedstawicielami biznesu. Jednym z owoców
tej współpracy jest utworzenie przy nim Rady
Konsultacyjnej, której członkowie podczas
cyklicznych spotkań dzielą się z nami swoimi doświadczeniami, prezentują potrzeby
i problemy lokalnych pracodawców, a także
udzielają rekomendacji dotyczących kierunków
i programów kształcenia. Nasi studenci dzięki
współpracy z pracodawcami mają możliwość
realizacji atrakcyjnych staży i praktyk zawodo-

wych, a docelowo – mają również perspektywy
ciekawej pracy.
Wydział Zarządzania i Ekonomii prowadzi
rozbudowaną współpracę ze środowiskiem
biznesowym. Systematycznie wzbogaca
programy studiów o wykłady i konwersatoria
prowadzone przez ekspertów-praktyków
z trójmiejskich firm. Dzięki temu studenci
mają okazję zmierzyć się z ciekawymi przypadkami zaczerpniętymi z różnych obszarów
praktyki biznesowej, takimi jak analiza finan-

sowa, badania marketingowe czy zachowania organizacyjne.
Na gościnne wykłady zapraszamy również
naszych absolwentów odnoszących sukcesy
w biznesie, aby dzielili się doświadczeniami
i swoimi historiami inspirowali studentów.
Studenci Wydziału są wspierani w planowaniu swojej przyszłej ścieżki zawodowej m.in.
w oparciu o prognozy dotyczące kierunków
rozwoju regionalnego rynku pracy.

dr hab. Anna Drapińska
Pełnomocnik Dziekana ds. kontaktów z otoczeniem
 Anna.Drapinska@zie.pg.gda.pl

obcokrajowcy

z Polski
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NASZ PARTNER
Irmina Wollschlaeger - Talent Acquisition,
Resource Specialist, Alexander Mann Solutions
Misją Alexander Mann Solutions jest
wspieranie klientów w pozyskiwaniu
najbardziej utalentowanych pracowników
w oparciu o wspólne przekonanie, że ludzie
są podstawą sukcesu. Jako firma o szerokich
doświadczeniach w wielu regionach świata
doceniamy nowoczesne podejście i starania
uczelni trójmiejskich dążących do nawiązania
ścisłych relacji z biznesem. Ze swojej strony
podejmujemy inicjatywy uelastyczniające
środowisko pracy i umożliwiające rozpoczęcie
kariery osobom, które jeszcze nie zakończyły

Kamila Szymecka, University Relations Specialist, State Street Bank International

State Street Bank mocno angażuje się we
współpracę ze środowiskiem uniwersyteckim, podkreślając wymierną korzyść
współpracy nauki z biznesem dla wszystkich
stron, czego wyrazem jest dedykowana rola
„University Relations”. Wydział Zarządzania
i Ekonomii jest dla nas jednym z głównych
partnerów na rynku Trójmiasta. Wspólnie zorganizowaliśmy szereg inicjatyw dla studentów.
Uczestniczyli oni w wykładach i warsztatach
prowadzonych przez ekspertów State Street,
pogłębiając wiedzę z zakresu rynków finansowych oraz rozwijając kompetencje – co ważne
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nauki. Zapewniamy im profesjonalny program
wdrożeniowy oraz opiekę specjalistów. Wielu
cennych pracowników dołączyło do naszej
firmy właśnie dzięki współpracy z Politechniką
Gdańską – w ramach targów pracy, a przede
wszystkim prowadzonych przez naszych
pracowników szkoleń w ramach Academy of
Professionals. W trakcie tych spotkań studenci
poznają tajniki działania zespołów rekrutacyjnych oraz wewnętrznego działu HR. Uczestnicy warsztatów są pożądanymi kandydatami
w naszych procesach rekrutacyjnych, dlatego
wszystkich studentów gorąco zapraszamy do
skorzystania z tej i wielu innych możliwości
współpracy z naszą firmą.

– zarówno twarde, jak i miękkie. Naszym flagowym programem jest Akademia State Street
– dwumiesięczny program akademii biznesowej. Jej najlepsi absolwenci zostali nagrodzeni
ofertą płatnego stażu w State Street, a sam
udział w programie pomógł wielu uczestnikom
osiągnąć sukces w procesie rekrutacyjnym w
naszej firmie. Jesteśmy pod wrażeniem wsparcia, jakie Wydział oferuje studentom, a przede
wszystkim otwarcia na inicjatywy biznesowe
przygotowujące młodych ludzi do wejścia na
rynek pracy. Gratulujemy także jakości kształcenia, którą obserwujemy wśród studentów
i absolwentów Politechniki Gdańskiej – są
oni świetnie przygotowani do pracy w rolach
analitycznych i dobrze odnajdują się w pracy
w środowisku międzynarodowym.

Marcin Grzegory, Zastępca Dyrektora
Invest in Pomerania, sektor BPO/SSC
Z perspektywy sektora BSS, czyli nowoczesnych usług biznesowych, współpraca ze
szkołami wyższymi jest sprawą kluczową. Trójmiasto zdążyło już udowodnić swoją wartość w
oczach inwestorów tego sektora, który, oferując
już ponad 300 tysięcy miejsc pracy, jest drugim
największym pracodawcą komercyjnym w Polsce.
Uczelnie kształcą przyszłe kadry, które stanowić
będą o tempie dalszego rozwoju sektora BSS. Ich
kompetencje, jakość pracy, elastyczność i nastawienie na rozwiązywanie problemów decydują
Andrzej Ostrowski
Dyrektor Regionalny ds. Korporacyjnych ING
W ING liczą się ludzie… co dla nas oznacza
również zaangażowanie we współpracę ze środowiskiem studenckim – poprzez dzielenie się
doświadczeniami i wiedzą oraz pokazywanie
młodym ludziom banku ING jako przyjaznej,
nowoczesnej, zaawansowanej technologicznie
i projektowo, a przy tym zwinnie zarządzanej
firmy, w której można znaleźć pomysł na siebie
i z którą warto spełniać zawodowe marzenia.

Joanna Czernin-Kułaga
Centrum Doradztwa Personalnego ING
Razem z Wydziałem od kilku lat aktywnie
uczestniczymy w wielu ciekawych inicjatywach.
Wspólnie wsłuchujemy się w potrzeby studentów. Nasi specjaliści – praktycy prowadzą dla
nich warsztaty i wykłady na konkretne, specjalistyczne tematy. Dla zaangażowanych organizujemy wyjazdy studyjne, pokazując bankowość

o tym, że Polska jest obecnie liderem BSS w Europie, a Trójmiasto ważnym ośrodkiem na jej mapie.
Sektor BSS jako pracodawca jest coraz częściej
doceniany także przez wykładowców akademickich. Współpraca na linii uczelnia – biznes jest
budowaniem pomostu między wykształceniem
a zatrudnieniem. Uczelnie chętnie wchodzą
w układy partnerskie z firmami, by student – już
na etapie wybierania specjalności czy nawet
podejmowania studiów – mógł liczyć na to, że
jeszcze przed opuszczeniem murów uczelni,
otrzyma ofertę pracy w swoim obszarze.

W Regionie Korporacyjnym ING Banku Śląskiego w Gdańsku większość pracowników stanowią absolwenci trójmiejskich uczelni, w tym
Wydziału Zarządzania i Ekonomii PG. Traktujemy to jako efekt zainteresowania i otwarcia się
uczelni na aktywne kontakty z pracodawcami.
Perspektywiczne myślenie o jakości nowoczesnego kształcenia oraz kreowanie możliwości
zawodowego rozwoju studentów są dla nas
najlepszymi argumentami i gwarancją satysfakcji z dalszej współpracy.

przyszłości od wewnątrz. Podczas eventów na
Wydziale umożliwiamy studentom spotkania
z pracownikami, stażystami, doradcami rozwoju
zawodowego. Studenci zainteresowani zdobyciem praktycznej wiedzy uczestniczą w płatnych Stażach z Lwem, niejednokrotnie wiążąc
się z nami po ich zakończeniu. Niektórzy z nich,
już w roli menedżerów, wracają na PG jako
mentorzy dla młodszych kolegów.
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Od czasu powstania Wydziału jego mury opuściło
kilkanaście tysięcy absolwentów. Wierzymy, że choć
koniec studiów to początek zupełnie nowego
etapu w życiu, nie musi on wcale oznaczać utraty
kontaktu z uczelnią. Budowanie trwałych relacji
z absolwentami jest zapisane jako jeden z celów
strategicznych naszego Wydziału. Dbamy o nie
z wielu powodów.

Agnieszka Anielska
Specjalista ds. relacji z absolwentami
i otoczeniem biznesowym
 Agnieszka.Anielska@zie.pg.gda.pl

Absolwenci – zarówno z Polski, jak i z zagranicy – są naszymi najlepszymi ambasadorami.
Ich sylwetki z dumą prezentujemy na naszych
stronach internetowych. Ich pozytywne wspomnienia mogą być wskazówką dla kandydatów
na studia, a wiedza, kompetencje i sukcesy
zawodowe budują markę uczelni i Wydziału
wśród pracodawców. Chętnie zapraszamy
absolwentów na spotkania ze studentami, bo
doświadczenia, którymi dzielą się z młodszymi
kolegami, stanowią doskonałe uzupełnienie zajęć prowadzonych przez naszych wykładowców.
Staramy się również, aby absolwenci byli na
bieżąco z wydarzeniami na uczelni i wydziale –
co miesiąc wysyłamy im newsletter z aktualnymi informacjami. Organizujemy cykliczne
zjazdy absolwentów, które są nie tylko okazją
do towarzyskiego spotkania z wykładowcami,
kolegami i koleżankami ze studiów, ale i sposobnością do dyskusji z ciekawymi postaciami
świata biznesu i ekonomii. Współpracujemy
również ze Stowarzyszeniem Absolwentów
Politechniki Gdańskiej.
Pamiętamy o potrzebie doskonalenia kompetencji na różnych etapach rozwoju zawodowego. W ofercie Wydziału absolwenci mogą
znaleźć wiele ciekawych propozycji z zakresu
kształcenia dorosłych (np. studia podyplomowe
czy szkolenia realizowane przez Centrum Rozwoju Kompetencji), z których mogą skorzystać
na preferencyjnych warunkach.
Agnieszka Anielska

ABSOLWENCI
Rafał W. Cegielski
Absolwent 1993, konsultant biznesowy
z powołania, przedsiębiorca z wyboru, od
ponad 20 lat pomaga w transformacjach
biznesowych polskich i zagranicznych
przedsiębiorstw

Studia na Wydziale rozpocząłem w historycznym roku 1989. Wtedy mój wybór kierunku
studiów odbierano trochę jak opowieść o
jednorożcu. Kim ty masz być? Menedżerem?
To była najpopularniejsza reakcja otoczenia.
Wszechstronność zajęć na początku postrze-

Radomir Matczak
Absolwent 1999, Dyrektor Departamentu
Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego
Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Pomorskiego, członek Rady Konsultacyjnej
WZiE

To, co lubię i szanuję w Wydziale Zarządzania
i Ekonomii, to jego otwartość i zdolność reagowania na dynamiczne zmiany w otoczeniu.
Otwartości doświadczam od wielu lat. Z jednej
strony mogłem dzielić się ze studentami swoim
doświadczeniem zawodowym. Z drugiej –
chętnie korzystam z oferty Wydziału, który
systematycznie i kompleksowo buduje partnerskie relacje z absolwentami. Mogę dzięki

gana była przez nas z dużym dystansem…
bo po co przyszłym menedżerom chemia,
podstawy konstrukcji maszyn i wypełnianie
kart technologicznych? Ale z każdym rokiem
kolejne komponenty tworzyły zwartą i wszechstronną konstrukcję, która zmaterializowała
się w postaci dyplomu ukończenia studiów nr
13 i stała się przepustką do świata złożonych
modeli biznesowych i zrozumienia różnorodnych aspektów funkcjonowania firm. Studia
na Wydziale Zarządzania i Ekonomii to też
dla mnie wspaniały okres poznawania wielu
niesamowitych ludzi, z którymi przyjaźnię się
po dzień dzisiejszy.

temu m.in. regularnie spotykać się z innymi
absolwentami i reprezentantami środowisk
gospodarczych, a także współpracować ze
studentami, uczestniczyć w szerokiej gamie
studiów podyplomowych czy konferencji oraz
czerpać ze skarbnicy wiedzy, jaką są Wieczory
z ekonomią. Zdolność Wydziału do reagowania
na zmiany w otoczeniu widać w umiejętnym
odczytywaniu sygnałów płynących ze strony
podażowej (potencjalni studenci, także zagraniczni), jak i popytowej (głównie pracodawcy
i absolwenci).
Sądzę, że m.in. dzięki temu absolwenci WZiE
odnajdują się w sektorze prywatnym (także
jako pełnokrwiści przedsiębiorcy), ale również
publicznym i pozarządowym na wszystkich
kontynentach.
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Łukasz Chmaj
Absolwent 2002, właściciel firmy
konsultingowej CHMAJ
Niejednokrotnie w moim życiu zawodowym
odwoływałem się do doświadczenia polegającego na wykonaniu zadań studenckich w
ramach zespołu zadaniowego. Jednym z przykładów jest gra ekonomiczna. Polegała ona na
jak najbardziej efektywnym zainwestowaniu
posiadanych środków, przy zmieniających się
warunkach rynkowych.
Nasz zespół stworzony został z przypadkowo
dobranych osób, o różnym spektrum wiedzy,
poziomie zaangażowania i wielości cech charakteru. Mimo początkowych trudności, szybko

Bartosz Lipnicki
Absolwent 2010, przedsiębiorca, pomaga
start-upom, małym i średnim firmom technologicznym w rozwoju

Studia były czasem, w którym mogłem zbierać
ciekawe doświadczenia, poznawać samego
siebie – moje słabe i mocne strony, obszary,
na których chciałem koncentrować uwagę.
To również miejsce, gdzie nawiązałem wartościowe relacje. To tu mają początek niektóre
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zdaliśmy sobie sprawę, że jedyną drogą prowadzącą do wygranej w grze jest zaangażowanie,
koncentracja na celu oraz swobodna wymiana
informacji, zaś odpowiedzialność za wynik
spoczywa na każdym z członków zespołu.
Wygraliśmy, zostawiając w tyle grupy toczące
spory o podział zadań i kompetencje.
Praca przy złożonych projektach biznesowych
wymaga działań w ramach interdyscyplinarnych zespołów zadaniowych składających się
z menedżerów, specjalistów i pracowników
bezpośrednio uczestniczących w procesie.
Sukces w takich przedsięwzięciach zależy od
umiejętności nietracenia z oczu zasadniczego
celu, zdolności do zawierania kompromisów,
a przede wszystkim twórczego wykorzystania
wiedzy i umiejętności wszystkich uczestników.

moje przyjaźnie. Wydział Zarządzania i Ekonomii kojarzy mi się z przygodą i doświadczeniem,
dzięki któremu stałem się pewnym siebie
liderem. Jako jedyny Polak byłem prezesem
zarządu międzynarodowego stowarzyszenia
studentów Board of European Students of
Technology (BEST). Dzisiejsze możliwości kontaktów biznesowych wśród absolwentów
Wydziału Zarządzania i Ekonomii postrzegam
jako równie ekscytujące, jak możliwość samorealizacji podczas studiów w przeszłości.

Aleksandra Łukaszewicz
Absolwentka 2011

Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki
Gdańskiej wspominam z dużym sentymentem.
Poznałam tam wielu ciekawych ludzi
i zawarłam przyjaźnie na całe życie. Mogłam
też uczyć się od najlepszych wykładowców,
którzy pokazali mi, jak patrzeć na wyzwania
z różnych perspektyw, nie tylko tych oczy-

wistych. Tę umiejętność bardzo sobie cenią
wszyscy pracodawcy, z którymi jak dotąd
miałam okazję współpracować. Studia dały mi
także szansę skorzystania z programu Erasmus
i nauki na uniwersytecie w Wielkiej Brytanii.
W efekcie bez problemu udało mi się znaleźć
pracę w międzynarodowej korporacji.

Julia Rozenberg
Absolwentka 2015, Account Technology
Strategist, Microsoft

Prowadziłam dyskusję z Mamą na temat
wyższości Politechniki Gdańskiej nad innymi
uczelniami. Nie musiałam jej długo przekonywać, sama też ukończyła PG. Z mojego doświadczenia wynika, że w dzisiejszych czasach
pracodawcy znacznie większą uwagę zwracają
na tak zwane umiejętności miękkie, do których
przykłada się dużą wagę na Politechnice
Gdańskiej. Na tej uczelni można nauczyć się,
czym jest praca w grupie, empatia, zrozumie-

nie, komunikacja. Po co to wszystko? Po co jest
Erasmus czy Mostech? Po co poznawać innych
studentów? Żeby mieć kontakty na przyszłość?
Być może. Myślę jednak, że przede wszystkim
po to, żeby zrozumieć inną kulturę, obyczaje i inny styl życia. Ta wiedza wzbogaca. PG
świetnie przygotowuje na takie doświadczenia!
Pomaga otworzyć się na nowe pomysły, idee,
na inne rozumienie świata.

www. zie.pg.edu.pl | 31

CENTRUM
ROZWOJU KOMPETENCJI

WYDARZENIA CYKLICZNE
Wydział organizuje wiele wydarzeń w ciągu roku akademickiego.
Część z nich ma charakter cykliczny, są to m.in.:

Centrum Rozwoju Kompetencji, działające przy Wydziale Zarządzania i Ekonomii
Politechniki Gdańskiej, jest jednostką powołaną w celu realizacji szkoleń
podnoszących profesjonalne umiejętności kadry akademickiej.

CRK prowadzi szkolenia wewnętrzne, rozwijające kompetencje przydatne w pracy i karierze
akademickiej: pedagogiczne, komunikacyjne,
menedżerskie, informatyczno-medialne oraz
dotyczące rozwoju osobistego. Oferuje ono
także szkolenia otwarte, przeznaczone dla
wszystkich chętnych słuchaczy spoza Politechniki Gdańskiej, głównie z zakresu obsługi oprogramowania, pedagogiczne oraz menedżerskie.
Każdy uczestnik, który zrealizował program
zajęć, otrzymuje certyfikat ukończenia szkolenia sygnowany przez Politechnikę Gdańską.
W ofercie CRK są także szkolenia kończące się
egzaminem i certyfikatem wydawanym przez
organizacje zewnętrzne.
Możliwość zdobycia certyfikatów:
IPMA Student, Microsoft Project,
Auto Deck Authorized Academic Center,
PRINCE2, ITIL
 crk@zie.pg.gda.pl
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Międzynarodowa Konferencja Entime – Entrepreneurship in Modern
Economy

Projekty, Procesy, Programy,
Zarządzanie, Innowacje, Najlepsze
Praktyki

Jedna z najstarszych cyklicznych konferencji na
naszym Wydziale. Poświęcona jest problemom
funkcjonowania przedsiębiorstw w gospodarce
rynkowej (ze szczególnym uwzględnieniem
sektora MSP) oraz zagadnieniom przedsiębiorczości.

Konferencja naukowa skupiająca świat nauki
i praktyków biznesu. Ma na celu umożliwienie
prezentacji osiągnięć, wymiany wiedzy oraz
prowadzenia dyskusji w obszarze tematyki konferencji. Poza wymianą wiedzy i doświadczeń –
jest okazją do integracji środowisk naukowego
i biznesu.

Spotkania z zarządzaniem

Wieczory z ekonomią

Cykl otwartych spotkań zainicjowany przez
prof. Tadeusza Falencikowskiego. Celem

Autorski cykl spotkań z ciekawymi gośćmi ze
świata ekonomii prowadzony przez prof. Piotra

konwersatorium jest dyskusja naukowa nad
dylematami współczesnego zarządzania
oraz przedstawienie ciekawych osobowości
prezentujących interesujące pomysły naukowe.
Jednym z pierwszych gości był prof. Janusz
Strużyna z Uniwersytetu Ekonomicznego
w Katowicach.

Dominiaka. Celem Wieczorów z ekonomią jest
popularyzacja najnowszych osiągnięć z zakresu
nauk ekonomicznych czy problemów gospodarczych, będących tematami debat toczących
się w środowisku teoretyków i praktyków.
Dyskusje nad ekonomią w postaci otwartych
wykładów odbywają się kilka razy do roku.
W latach 2013–2016 odbyło się 18 spotkań.

Konkurs Karole

Zapoczątkowany w 1993 r. krótko przed utworzeniem Wydziału Zarządzania i Ekonomii. Z roku
na rok Karole nabierały rozmachu, aby stać się
najbardziej prestiżową, cykliczną imprezą na
Wydziale. Konkurs, który przyjął swoją nazwę od
imienia prof. Karola Adamieckiego (1866–1933),
prekursora nauk o organizacji i zarządzaniu, ma na
celu wypromowanie wyróżniających się studentów
i ułatwienie im startu w karierze zawodowej.

Konferencja Ekonomia/kultura/
wartości
Coroczny cykl konferencji Ekonomia/kultura/
wartości stanowi wzorcowy przykład współpracy nauki i biznesu, zdobywając uznanie nie tylko
w naszym kraju. Gośćmi spotkań byli wybitni
specjaliści ze świata ekonomii, kultury i nauk
oraz przedstawiciele biznesu, jak światowej
sławy ekonomista – prof. Lord Robert Skidelsky,
były wicepremier i minister gospodarki RP prof.
Jerzy Hausner czy były wicepremier i minister
finansów prof. Grzegorz W. Kołodko. Podczas
konferencji odbywa się również uroczystość
wręczenia dyplomów absolwentom studiów
MBA prowadzonych na WZiE.
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GOŚCIE WYDZIAŁU

GOŚCIE WYDZIAŁU
Prof. Barbara Czarniawska
jedna z najczęściej cytowanych za granicą,
przedstawicielka nauk społecznych
pochodzenia polskiego

Pierre Ménat
b. ambasador Francji w RP

prof. Mats Alevesson
współtwórca krytycznego nurtu
w naukach o zarządzaniu

prof. Jerzy Buzek prezes Rady Ministrów,
prof. Krzysztof Barburski

prof. Leszek Balcerowicz

wiceprezes NBP

wiceprezes Rady Ministrów, minister finansów

1994

1999

2000

2004

Lech Wałęsa

Jan Bielecki

prezydent RP, laureat Nagrody Nobla

prezes Rady Ministrów

poseł do Parlamentu Europejskiego
Donald Tusk prezes Rady Ministrów,
przewodniczący Rady Europejskiej
Irena Szewińska siedmiokrotna medalistka
igrzysk olimpijskich w lekkoatletyce

2005

2007

2010

astronauta Stephen Robinson

Prof. Oliver E.Williamson

dr Bolesław Kościukiewicz

laureat Nagrody Nobla

radca-minister Ambasady RP w Pekinie

członek Izby Lordów parlamentu
brytyjskiego

2011

2013

2014

2015

2016

2017

Arcybiskup Tadeusz Gocłowski

dr Tomasz Kalinowski

Marcin Nawrot

prof. Grzegorz Kołodko

radca-minister,
kierownik Wydziału Ekonomicznego
Ambasady RP w Berlinie

b. ambasador RP w Baku i Dublinie,
dyrektor Departamentu Narodów
Zjednoczonych i Praw Człowieka MSZ

NASA
10.05.2010 roku miało miejsce otwarte spotkanie
z Astronautą z NASA Stephenem Robinsonem. Poprowadził on wykład na temat zarządzania zespołem oraz
opowiedział o swojej pracy i przygodach w kosmosie.

Profesor Lord
Robert Skidelsky

wiceprezes Rady Ministrów, minister
finansów

prof. dr hab. Dariusz Rosati
minister spraw zagranicznych,
poseł do Parlamentu Europejskiego
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WYDARZENIA

KOŁA NAUKOWE I ORGANIZACJE NA WZIE

Piknik ZiE

Wigilia Wydziałowa

Jedno z największych i najbardziej oczekiwanych przez studentów wydarzeń wydziałowych. Integracja, zabawa, wiele atrakcji
i konkurencji oraz wspólne biesiadowanie
w ośrodku nad jeziorem to wszystko, czego potrzeba studentom WZiE w majowe popołudnie.
Piknik stanowi oficjalne otwarcie Technikaliów.

Tradycyjne spotkanie bożonarodzeniowe
studentów i pracowników Wydziału w holu
głównym WZiE, któremu towarzyszy uroczyste
rozświetlenie choinki. Jest to czas na składanie
życzeń i łamanie się opłatkiem, wspólne śpiewanie kolęd, wigilijny poczęstunek oraz na przeprowadzenie świątecznej licytacji, z której fundusze
przeznaczane są na cele charytatywne.

z certyfikowanych upraw, zadeklarować swój
udział w pracach Polskiego Stowarzyszenia
Sprawiedliwego Handlu.

Obudź ZiE!
Inicjatywa studentów WRS ZiE, którzy od
samego rana budzą Wydział i przychodzących studentów muzyką, śniadaniem, grami
i zabawami!

Technikalia
Jedyne w swoim rodzaju święto studentów Politechniki Gdańskiej, obchodzone co roku w ramach ogólnopolskich Juwenaliów. Na terenie
kampusu uczelni odbywają się niepowtarzalne
integracyjne wydarzenia międzywydziałowe,
sportowe i rekreacyjne. Punktem kulminacyjnym jest finałowy koncert główny przewidziany
na sam koniec festiwalu.

Spotkanie noworoczne
pracowników
Coroczne spotkanie pracowników, podczas
którego przeprowadzana jest aukcja charytatywna przedmiotów ofiarowanych przez nich
samych. Zebrana kwota przeznaczana jest na
rzecz potrzebujących z Trójmiasta i okolic.

Bal WZiE

Fair Trade, czyli Sprawiedliwy
Handel

Doroczny bal organizowany przez Wydziałową Radę Studentów ZiE PG dla studentów
i absolwentów Wydziału. Tradycyjnie co roku
jest inny motyw przewodni, na przykład Red
Carpet Party czy Vegas Night. Jedyna szansa
na spotkanie się i zabawę do białego rana na
Politechnice Gdańskiej.

Wydarzenie organizowane przez studentów
II stopnia Zarządzania w trakcie Dnia Fair Trade
skierowanego do studentów PG. W tym dniu
– dzięki wykładom, spotkaniom, warsztatom
– można poznać zasady Fair Trade i szczegóły
dotyczące znakowania i certyfikowania. Można
również spróbować produktów pochodzących
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Dzień Otwarty WZiE
Wydarzenie towarzyszące Dniu Otwartemu
Politechniki Gdańskiej. Jest to cykl spotkań
skierowanych głównie do potencjalnych, nowych studentów Wydziału Zarządzania i Ekonomii. W ramach Dnia Otwartego organizowane są spotkania ze studentami i prodziekanami,
interesujące warsztaty i wykłady naukowe,
wycieczki po kampusie oraz konkursy.

Życie studenckie to nie tylko nauka, wykłady,
ćwiczenia, kolokwia, sesje, egzaminy... Studiowanie na wyższej uczelni daje szereg możliwości rozwoju indywidualnych zainteresowań,
sprawdzenia się w konkurencji z innymi oraz
wspólnego działania z ludźmi o podobnych
pasjach.

Międzynarodowe Koło Naukowe
Badań Technologii Informatycznych
– ITeam

Koło Naukowe Finansów
i Bankowości Profit
 ibprofit@gmail.com

 iteam@zie.pg.gda.pl

Naukowe Koło Jakości
i Produktywności

Naukowe Koło Marketingu
Kreatywni PG
 kreatywni@zie.pg.gda.pl

 nkjip@zie.pg.gda.pl

Wydziałowa Rada Studentów
(WRS) ZiE PG
Organizacja studencka działająca na WZiE, której członkowie wybierani są przez studentów
na roczną kadencję. Ich głównymi zadaniami
są: reprezentowanie interesów studentów
przed władzami uczelni, organizacja wydarzeń
i imprez studenckich, promowanie Wydziału
oraz wspieranie i pomaganie w inicjatywach
wychodzących od studentów Wydziału.

Wydziałowy Team Biegowy ZiE PG
Inauguracyjny bieg Teamu odbył się w 2016
r. z okazji Biegu Niepodległości. Uczestnicy
wspólnie trenują, wymieniają się biegowymi
informacjami i biorą udział w zawodach biegowych na różnych dystansach. Do zespołu może
dołączyć każdy i o każdej porze.

Filmowe Koło Naukowe - Kino
Europa

Koło Naukowe Jakościowe Aspekty
Towaroznawstwa „Sensoris”
 knsensoris@gmail.com

 fkneuropa@gmail.com

Koło Finansowo Niezależni
Koło Naukowe Euroinicjatywa

 finansowo.niezalezni@gmail.com

 europeisci.pg@gmail.com

Międzywydziałowe Koło Naukowe
Project Management
 kolopm.pg@gmail.com

Międzywydziałowe Koło Naukowe
Komunikacji Rynku BUZZ
 buzz@zie.pg.gda.pl

 tbg@zie.pg.gda.pl.
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SUKCESY NASZYCH STUDENTÓW

Paulina Ryłko
Studentka Zarządzania w języku angielskim laureatką konkursu stażowego „Budujemy wartość
polskiej gospodarki. Pracuj dla nas”, organizowanego przez Ministerstwo Skarbu Państwa.

Justyna Stępień

Piotr Zeszutek

Studentka Zarządzania Inżynierskiego, srebrny
medal w lekkoatletyce na Akademickich
Mistrzostwach Polski.

Absolwent Zarządzania, brązowy medalista
Mistrzostw Polski w rugby.

Daria Pogorzelec
Magdalena Mielewczyk
Studentka Zarządzania, zwycięstwo w ogólnopolskim konkursie wiedzy o CSR, organizowanym przez Ligę Odpowiedzialnego Biznesu,
prezentowany temat: „Społeczna odpowiedzialność biznesu wobec pracowników. Jak
realizować CSR w miejscu pracy z uwzględnieniem różnych grup pokoleniowych?”.

Studentka Zarządzania Inżynierskiego, zawodniczka judo, podwójna olimpijka (Londyn 2012,
Rio de Janerio 2016).
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Paweł Tarnowski
Student Zarządzania w języku angielskim,
Mistrzostwo Europy Seniorów w olimpijskiej
klasie windsurfingu RS:X.
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