
HISTORIA WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA I EKONOMII PG 

 
Wydział Zarządzania i Ekonomii PG jest dynamicznie rozwijającym się Wydziałem, oferującym 
studentom możliwości kształtowania kariery zawodowej, zapewniając zorientowane na rynek 
zajęcia edukacyjne w ramach studiów licencjackich, inżynierskich, magisterskich oraz 
doktoranckich. Na Wydziale prowadzone są także studia MBA - Master of Business 
Administration, skierowane do osób aktywnych zawodowo. Oferuje ponad 30 kierunków 
studiów podyplomowych. Niektóre kierunki studiów prowadzone są zarówno w trybie 
stacjonarnym jak i niestacjonarnym. 
Studia I stopnia: 
 

• Analityka gospodarcza  
• Ekonomia  
• Zarządzanie inżynierskie  
• Inżynieria danych  (w j. angielskim) 
• Zarządzanie (w j. angielskim) 

 
Studia II stopnia: 
 

• Analityka gospodarcza 
• Analityka gospodarcza (w j. angielskim) 
• Zarządzanie 
• Zarządzanie (w j. angielskim) 

 
Studenci mogą skorzystać z programów podwójnego dyplomowania z chińskimi, francuskimi i 
włoskimi uniwersytetami. Corocznie WZiE przyjmuje studentów z całej Europy, ale także z Azji 
(zwłaszcza Chin), Ameryki oraz Afryki, a także współpracuje z wieloma prestiżowymi 
uczelniami na całym świecie.  
 
HISTORIA W PIGUŁCE 
 
1 lipca 1992 - Senat PG podejmuje decyzję o utworzeniu Wydziału Zarządzania i Ekonomii, 
łącząc Katedrę Organizacji i Projektowania Systemów Produkcyjnych z Wydziału 
Mechanicznego z Instytutem Nauk Ekonomicznych i Humanistycznych.  
W tworzeniu nowego wydziału aktywne role odegrali pracownicy ówczesnych katedr –  
prof. I. Durlik, prof. A. Tubielewicz, dr A. Szuwarzyński, prof. P. Dominiak, prof. A. Synowiecki, 
prof. F. Bławat. 
1993/1994 – pierwszym rokiem akademickim Wydziału. 
1994 – powstają pierwsze studia podyplomowe. 
Sierpień 2002 – odbiór nowej siedziby WZiE przy ul. Traugutta 79. 
2007 – uruchomienie studiów licencjackich w j. angielskim na kierunku Zarządzanie i studiów 
licencjackich na kierunku Europeistyka. 
2008 – uruchomienie pierwszego programu Master of Business Administration (MBA). 
Uruchomienie studiów licencjackich na kierunku Informatyka i Ekonometria. 
2014 – uruchomienie kierunku Analityka gospodarcza. 
2016 – uruchomienie kierunku Ekonomia (studia licencjackie). 
2017 – uruchomienie międzywydziałowego kierunku – Inżynieria Danych 



 
 
Dziekani Wydziału Zarządzania i Ekonomii PG: 
 
1993 - 1999 – prof. Piotr Dominiak 
1999 – 2005 – prof. dr hab. Bolesław Garbacik 
2005 – 2012 - prof. Piotr Dominiak 
2012 – 2020 - dr hab. Julita Wasilczuk, prof. PG 
Od 2020 - dr hab. Małgorzata Gawrycka, prof. PG 
    
EDUKACJA 
Wydział uruchamiał kolejne kierunki i formy kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy, 
pojawiającymi się trendami, głównie realizując swoją misję: oferował wiedzę i umiejętności, 
które umożliwiały rozwój nowoczesnego społeczeństwa.  

 Flagowym kierunkiem studiów był i jest kierunek Zarządzanie. W rekrutacji na rok 
akademicki 2017/2018 kierunek ten znalazł się na II miejscu pod względem liczby 
zgłoszeń kandydatów na jedno miejsce w całej Polsce według zestawienia 
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Zarządzanie inżynierskie jest 
unikatowym kierunkiem, który w skali całego kraju prowadzony jest wyłącznie 
przez Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej. 

 W ogólnopolskim rankingu kierunków studiów Perspektywy 2021 kierunek 
Zarządzenie na WZiE PG zajął 4 miejsce w Polsce. Tym samym Zarządzanie na WZiE 
PG jest najlepszym i  najwyżej sklasyfikowanym kierunkiem prowadzonym w 
północnej Polsce. Wysoką pozycję zajął również kierunek Ekonomia prowadzony 
na WZiE PG, plasując się w czołowej dziesiątce. 

 Program International MBA PG, po raz drugi z rzędu został sklasyfikowany w 

międzynarodowym rankingu QS Executive MBA Ranking 2020. 

 Według najnowszej (2021) edycji ELA (Elektroniczne Losy Absolwentów) wśród 
absolwentów Wydziału Zarządzania i Ekonomii największe wynagrodzenie 
otrzymują absolwenci II stopnia kierunku Analityka gospodarcza, tryb. 
niestacjonarny. Mediana średnich miesięcznych zarobków ze wszystkich źródeł w 
pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu wyniosła 5827,74 zł brutto. Wśród 
absolwentów studiów I stopnia na WZiE najwyższych zarobków mogą oczekiwać 
absolwenci kierunku Zarządzanie inżynierskie. Średnia miesięcznych zarobków 
badanej grupy wyniosła 4663,85 zł brutto. Statystyki wskazują, że absolwenci 
Zarządzania I stopnia w języku angielskim oraz Analityki gospodarczej II stopnia 
mają pracę od razu po ukończeniu studiów. 

 
Wydział posiada prawa doktoryzowania i habilitowania: 
1994  prawa doktoryzowania w dziedzinie nauk ekonomicznych, w dyscyplinie: ekonomia. 
2009 prawa doktoryzowania w dziedzinie nauk ekonomicznych, w dyscyplinie: nauki o 
zarządzaniu. 
2010 uruchomienie studiów doktoranckich w dziedzinie nauk ekonomicznych (ekonomia i 
nauki o zarządzaniu). 
2012 przyznanie praw habilitowania z nauk ekonomicznych, dyscyplinie ekonomia. 
 
 



WSPÓŁPRACA  MIĘDZYNARODOWA 
Partnerstwo - jako jedna z podstawowych wartości wydziału – realizowana poprzez bardzo 
ścisłe relacje ze sferą biznesu, rozwijając współpracę naukową, wymianę studentów z 
uczelniami, nie tylko europejskimi.  
Dużo w tym zasługi dr Magdaleny Popowskiej, która w latach 2008-2016 pełniła funkcję 
Prodziekan ds. Międzynarodowych i Kontaktów z Otoczeniem, następnie pełnomocnika 
Dziekana ds. Międzynarodowych. W 2020 pracę nad internacjonalizacją przejęły dr hab. 
Magdalena Olczyk, prof. uczelni jako Prodziekan ds. Współpracy i Rozwoju oraz dr Katarzyna 
Stankiewicz - pełnomocnik ds. mobilności i Wydziałowy koordynator programu Erasmus+. 
 

 Początkiem współpracy międzynarodowej – która stała się też wyróżnikiem WZiE na 
Politechnice – było uruchomienie w 1993 roku Francusko-Polskiego Studium 
Bankowości i Finansów (Mastere Specialise Banque et Finance), który działał przez 10 
lat. 

 W 1999 roku podpisano pierwszą umowę o wymianie studentów – w ramach 
unijnego programu Sokrates (aktualnie Erasmus+). 

 W 2007 roku przyjęto na studia pierwszych studentów z Azji. Zaczął funkcjonować 
transfer punktów ECTS, rozwijany  z uczelniami chińskimi (Dezhou University, 
Yuncheng University, Yancheng Institute of Technology, North Minzu University, 
Shandong University of Technology). 

 2018 - Rozpoczęcie programu podwójnego dyplomowania z Universita' Politecnica 
delle Marche Ancona oraz Uniwersytetem we Florencji, z La Rochelle Business School 
Francja 

 Aktualnie, w ramach programów wymiany, można skorzystać z programu Erasmus+ 
(ponad 80 uczelni partnerskich) bądź z programu podwójnego dyplomowania na 
poziomie studiów magisterskich z uczelniami z Francji i Włoch. Ponadto WZiE PG 
współpracuje dydaktycznie i naukowo z chińskimi uniwersytetami. 

 
AKREDYTACJE I WYRÓŻNIENIA 
 
W trakcie swojego istnienia, wydział sukcesywnie podnosił jakość kształcenia i badań 
naukowych – czego dowodem kolejne, coraz wyższe miejsca w rankingach i przyznawane 
akredytacje. 
 

 AMBA - Association of MBAs 
Akredytacja przyznana od 2015 r.  po raz pierwszy dla programu International MBA. 
Obecnie akredytacja ważna do 2023 r. dla Programu International MBA oraz dla 
kierunku Zarządzanie w jęz. angielskim (specjalność International Management) - 
jedynych studiów magisterskich w Polsce z akredytacją AMBA. 

 CEEMAN - Central and East European Management Development Association 
Od 2019 akredytacja instytucjonalna dla Wydziału. 

 PKA - Polska Komisja Akredytacyjna 
Przyznanie akredytacji z oceną wyróżniającą dla kierunku Zarządzanie (2016), 
Zarządzanie inżynierskie (2017) oraz Analityka gospodarcza (2018). 

 EMOS - European Master in Official Statistics 
2019 - Ścieżka kształcenia certyfikowana przez Eurostat dla studentów Analityki 
Gospodarczej II stopnia 



 IPMA-Student - International Project Management Association 
2018 - przyznanie akredytacji kierunkowi studiów podyplomowych Zarządzanie 
Projektami 

 Wyróżnienia Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
2017 - przyznanie Wydziałowi kategorii A w ocenie parametrycznej MNiSW 

 PRME - The Principles for Responsible Management Education 
2019 - Wydział Zarządzania i Ekonomii PG zobowiązując się do upowszechniania idei 
społecznej odpowiedzialności i wdrażania jej w procesach dydaktycznych, badawczych 
i zarządczych. 

 RRBM - Responsible Research for Business and Management 
2021 - Wydział Zarządzania i Ekonomii PG dołączył do międzynarodowej inicjatywy 
Odpowiedzialne Badania w Biznesie i Zarządzaniu (Responsible Research for Business 
and Management), która ma na celu inspirowanie, zachęcanie i wspieranie 
wiarygodnych i przydatnych badań w dziedzinie biznesu i zarządzania. 

 EQUIS - European Quality Improvement System 
2021 – rozpoczęcie przygotowań do akredytacji  

 AACSB - Association to Advance Collegiate Schools of Business 
Trwają prace nad akredytacją AACSB dla Wydziału 
 

CZŁONKOWSTWO WZiE PG W ORGANIZACJACH MIĘDZYNARODOWYCH 
 

 AACSB - Association to Advance Collegiate Schools of Business 

 BMDA - Baltic Management Development Association 

 CEEMAN - Central and East European Management Development 

 EFMD - European Foundation for Management Development 
 

DZIAŁALNOŚĆ W SPOŁECZEŃSTWIE – ostatnie kilka lat na WZiE 
Pracownicy Wydziału wielokrotnie pełnili różnorakie funkcje w organizacjach poza 
uczelnianych służąc swoją wiedzą i umiejętnościami – udowadniając tym samym, że praca na 
uczelni – i na wydziale o takim profilu -  to jednocześnie obowiązek pracy na rzecz 
społeczeństwa, organizacji naukowych, środowiska biznesowego. 
 
2021 
 

 24 czerwca 2021r. Zarząd Województwa Pomorskiego powołał Pomorski Zespół do 
spraw Kobiet w skład którego wchodzi 22 reprezentantów z biznesu i nauki. Wśród 
członków znajdują się: dr hab. Ewa Lechman, prof. uczelni, a także członkinie Rady 
Konsultacyjnej WZiE: Dorota Sobieniecka-Kańska - Dyrektorka Gdańskiego Klubu 
Biznesu, Małgorzata Wokacz-Zaborowska - Dyrektorka Pomorskiej Izby Rzemieślniczej 
Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Wykładowczyni programu International MBA WZiE 
PG: Beata Ligman - trenerka/coach, właścicielka Ligmanstudio. 

 Doktorantka WZiE Helena Anacka zaangażowana w międzynarodowy projekt "Zielona 
waluta dla Gdańska" 

 Naukowcy Wydziału Zarządzania i Ekonomii PG - dr hab. inż. Piotr Grudowski, prof. 
uczelni oraz dr hab. inż. Tomasz Korol, prof. uczelni zostali wybrani na ekspertów do 
II zespołu nauk społecznych Polskiej Komisji Akredytacyjnej (PKA). 



 dr Adam Marszk, Adiunkt WZiE PG otrzymał Nagrodę naukową „Wykład im. Marka 
Siudaka” przyznaną przez kapitułę samodzielnych pracowników naukowych Wydziału 
Zarządzania Politechniki Warszawskiej. Nagroda została przyznana za badania 
dotyczące innowacji finansowych oraz wpływu nowych technologii na system 
finansowy. 

 Sześć kreatywnych projektów promujących Politechnikę Gdańską wśród młodzieży ze 
szkół średnich otrzymało finansowanie w programie URANIUM SUPPORTING 
COOPERATION WITH HIGH SCHOOLS na łączną wartość prawie 170 000 zł. Wśród nich 
znalazł się projekt „Potencjał i kreatywność dla przyszłości”, którego kierownikiem jest 
dr inż. Anita Richert-Kaźmierska, Adiunkt WZiE PG. 

 dr inż. Wioleta Kucharska, Adiunkt WZiE PG oraz dr Adam Marszk, Adiunkt WZiE PG 
otrzymali stypendium z Programu Stypendialnego im. Bekkera organizowanego przez 
Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA). 

 dr hab. inż. Aleksander Orłowski, prof. uczelni został powołany do zespołu 
opracowującego nową Krajową Politykę Miejską (KPM), który działa pod egidą 
Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej i Instytutu Rozwoju Miast i Regionów. 

 Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) ogłosiła wyniki naboru wniosków 
o dofinansowanie projektów w ramach programu SPINAKER. Wśród 25 
dofinansowanych aplikacji znalazł się projekt złożony przez pracowników WZiE PG, 
otrzymując dofinansowanie w kwocie 635 920 PLN! 

 Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) przyznała środki finansowe w 
wysokości 398 705,12 zł na projekt pt.: „Politechnika Gdańska – nowoczesne i 
przyjazne miejsce dla studentów zagranicznych.”, który będzie realizowany przez 
pracowników WZIE PG. 

 
 
2020 

 dr Magdalena Popowska została członkiem Grupy Eksperckiej ds. Strategii Rozwoju 
Województwa Pomorskiego 2030.  

 dr hab. Małgorzata Gawrycka, prof. uczelni - powołana przez Marszałka województwa 
pomorskiego na członkinię Grupy Eksperckiej zasoby pracy ds. Strategii Rozwoju 
Województwa Pomorskiego 2020-2030. 

 dr inż. Anita Richert-Kaźmierska została powołana do Rady do spraw Polityki 
Senioralnej na kadencję 2020-2024.  

 dr inż. Grzegorz Zieliński –powołany przez wojewodę z nominacji sejmiku woj. 
pomorskiego na Członka Rady Pomorskiego oddziału NFZ.  

 dr Marta Kuc-Czarnecka – ekspert  w obszarze „Quality of life”  Eurofound działającej 
przy Komisji Europejskiej. 

 dr hab. inż. Małgorzata Zięba, prof. uczelni, została koordynatorem projektu z 
ramienia Politechniki Gdańskiej - Sustainable Management: Tools for Tomorrow 
(TOO4TO) w ramach programu Erasmus+. 

 dr inż. Marzena Grzesiak została kierownikiem projektu pt.: INBETS - Innovative 
Business Transfer Models for SMEs in the BSR w ramach międzynarodowych badań 
nad sukcesją w firmach.  

 dr inż. Anita Richert-Kaźmierska została kierownikem projektu : Fundusz Strukturalny 
Building Capacity for Age Management in Human Resources; Europejska Wspólnota 
Terytorialna [Age@Work] 



 Zespół projektowy naukowców z WZiE, na czele z kierownikiem projektu  dr Anetą 
Sobiechowską-Ziegert, otrzymał dofinansowanie na realizację projektu „Mistrzowie 
dydaktyki 2020-2022” ogłoszonego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 

 Naukowcy z WZiE PG otrzymali granty OPUS-19: 
dr hab. inż. Aleksandra Parteka, prof. PG - kierownik projektu „Specjalizacja 
technologiczna a dywergencja produktywności w erze digitalizacji, automatyzacji i 
sztucznej inteligencji.” 
dr Adam Marszk – kierownik projektu „Innowacyjne europejskie fundusze 
odpowiedzialnego inwestowania: determinanty rozwoju oraz konsekwencje 
społeczno-gospodarcze. Perspektywa trwałego rozwoju.” 

 dr hab. Jan Kreft, prof. uczelni otrzymał nagrodę im. dr. Pawła Stępki za najlepsze 
wydawnictwo naukowe i popularnonaukowe z dziedziny mediów elektronicznych za 
pracę pt.: „Władza algorytmów. U źródeł potęgi Google i Facebooka”. 

 dr Dagmara Nikulin oraz dr hab. Joanna Wolszczak-Derlacz, prof. uczelni z najlepszym 
referatem IX Ogólnopolskiej Konferencji im. Prof. Zbigniewa Czerwińskiego. Tytuł 
referatu: „Matematyka i informatyka na usługach ekonomii". 

 dr inż. Anita Richert-Kaźmierska otrzymała Medal Komisji Edukacji Narodowej za 
szczególne zasługi dla oświaty i wychowania. 

 dr Anna Zielińska -  prestiżowe wyróżnienie Światowej Organizacji Zarządzania 
Projektami IPMA Young Crew Global. Wraz z zespołem IPMA Young Crew Polska 
otrzymała dyplom uznania za opracowanie, przygotowanie i realizację projektu 
Student Project Excellence Award 2019. 
 

2019 

 Wyróżnienie wykładowców WZiE PG (prof. Ewa Lechman, prof. Małgorzata Zięba, dr 
Wioleta Kucharska) nominacją do nagrody ELSEVIER Research Impact Leaders Award 
2019 w obszarze nauk społecznych. Nagroda przyznawana jest uczelniom, których 
najnowsze prace naukowe mają największy wpływ na postrzegalność polskiej nauki na 
świecie. 

 Prof. Piotr Grudowski otrzymał Indywidualną Polską Nagrodą Jakości. 

 Dr Barbara Stepnowska oraz prof. Krzysztof Leja zostali audytorami w International 
Visibility Project, realizowanym przez Fundację Edukacyjną Perspektywy w ramach 
programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą DIALOG. 

 Dr Adam Marszk otrzymał stypendium ministra nauki i szkolnictwa wyższego znajdując 
się tym samym w gronie wybitnie zdolnych młodych naukowców.  

 Dr inż. Anita Richert-Kaźmierska w grupie eksperckiej TWG Age management and 
working conditions 

 Dr Magdalena Popowska otrzymała z rąk Konsula Honorowego Francji na Pomorzu 
Order Oficera Palm Akademickich za wkład w rozwijanie relacji polsko-francuskich 
zarówno za działalność na Uczelni, jak i poza Politechniką Gdańską 

 Dr Adam Marszk otrzymał wyróżnienie w Konkursie o Nagrodę Oddziału PAN w 
Gdańsku dla młodych naukowców za najlepszą pracę twórczą opublikowaną w 2018 r. 

 Powołanie dr hab. Julity Wasilczuk, prof. nadzw. PG, do Rady ds. Przedsiębiorczości 
przy Prezydencie RP 

 Dr hab. Krystian Zawadzki otrzymał nagrodę za najlepszą pracę naukową z zakresu 
edukacji olimpijskiej i olimpizmu w kategorii prac habilitacyjnych za „Ekonomiczne 



efekty organizacji wielkoformatowych wydarzeń sportowych" w VIII Konkursie Polskiej 
Akademii Olimpijskiej. 

 Prof. Piotr Dominiak laureatem Nagrody Naukowej Miasta Gdańska im. Jana 
Heweliusza. Profesor został doceniony za wybitne osiągnięcia naukowe w zakresie 
ekonomii sektora małych i średnich przedsiębiorstw oraz stworzenie w Gdańsku 
prężnego ośrodka badań ekonomicznych. 

 Dr Barbara Stepnowska została Ekspertem przy Komisji Europejskiej w Brukseli (DG ds. 
Rozwoju) ds. Umiejętności zaawansowanych technologii UE 2030. 
 

2018 
 

 Prof. dr hab. Piotr Dominiak otrzymał nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
dla za osiągnięcia w opiece naukowej i dydaktycznej. 

 Dr hab. Joanna Wolszczak-Derlacz, kierownik Katedry Nauk Ekonomicznych na WZiE, 
została powołana na członka Rady Narodowego Centrum Nauki (NCN). 

 dr hab. Krystian Zawadzki otrzymał nagrodę Polskiej Akademii Olimpijskiej za 
najlepszą pracę naukową z zakresu edukacji olimpijskiej i olimpizmu przygotowaną w 
latach 2016-2018 w kategorii "praca habilitacyjna". 

 Dr hab. Piotr Grudowski, prof. nadzw. PG otrzymał medal okolicznościowy  - "Za 
zasługi dla jakości" podczas konferencji Polskie Nagrody Jakości „Polska Jakość w 100-
lecie odzyskania niepodległości”.  

 dr Paweł Ziemiański stypendystą Fundacji Paula R. Lawrence’a.  

 dr hab inż. Aleksandra Parteka, prof.nadzw PG polskim absolwentem programu 
Fulbrighta 2017/18. 

 Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin powołał dra hab. inż. Krzysztof 
Leję, prof. nadzw. PG na członka Komitetu Polityki Naukowej, gremium które 
współtworzy i opiniuje dokumenty dotyczące rozwoju nauki oraz polityki naukowej i 
innowacyjnej, priorytetów inwestycyjnych i finansowych. 

 Monografia prof. Przemysława Banasika wśród 10 najlepszych polskich książek 
ekonomicznych.  

 Dr inż. Marcin Forkiewicz uhonorowany tytułem "Ambasadora Pętli Żuławskiej". 

 Dr Magdalena Popowska została laureatką pierwszej edycji Nagrody Środowiskowej 
„Gwiazdy Internacjonalizacji” w kategorii Management Star / Gwiazda Zarządzania 
2018. 

 
2017 

 dr hab. inż. Aleksandra Parteka, prof. nadzw. PG  otrzymała Nagrodę Ministra Nauki 

i Szkolnictwa Wyższego I stopnia dla nauczycieli akademickich za osiągnięcia naukowe 

będące podstawą nadania w 2016 roku stopnia naukowego doktora habilitowanego. 

Nagrodzony został cykl publikacji powiązanych tematycznie zatytułowany: 

„Dywersyfikacja struktur handlu i zatrudnienia a procesy rozwoju gospodarczego”.  

 dr hab. inż. Krzysztof Leja, prof. nadzw. PG otrzymał Nagrodę Ministra Nauki i 

Szkolnictwa Wyższego I stopnia za działalność organizacyjną, przyznaną za aktywny 

udział w pracach Rady Narodowego Kongresu Nauki.  



 dr hab. inż. Aleksandra Parteka, prof. nadzw. PG  otrzymała stypendium Fulbrighta 

w kategorii Senior Award. Stypendium zostało przyznane na prowadzenie badań w 

University of California, Berkeley w roku akademickim 2017/2018.  

 dr Adam Marszk został przyjęty do prestiżowego grona CFA Institute i CFA Society 

Poland oraz otrzymał prawo posługiwania się tytułem CFA (Chartered Financial 

Analyst).  

 dr inż. Anita Richert-Kaźmierska została zakwalifikowana do grona ekspertów 

Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014 - 

2020 ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.  

 Dr Marzena Starnawska została członkiem Zarządu European Academy of 

Management - jednej z największych międzynarodowych organizacji naukowych na 

świecie, zrzeszającej badaczy z obszaru zarządzania reprezentujących ponad 60 

krajów.  

 

 

 2011-2014 - dr Krzysztof Leja został wybrany do Komitetu Naukoznawstwa PAN  

 2008-2011 w tej kadencji prof. Piotr Dominiak był członkiem Komitetu Nauk 
Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, członkiem Polskiej Komisji Akredytacyjnej w 
latach 2010-2011  

 2006 -2009 – dr Ewa Hope wybrana do Rady Etyki Public Relations, ponownie w niej 
jako ekspert w 2016-2019, 2018-2020 członkiem zespołu ds. opracowań Standardów 
Profesjonalnego Public Relations 

 1993 – prof. Piotr Dominiak zaczął   pisać felietony o tematyce ekonomicznej w 
Dzienniku Bałtyckim, kontynuuje pisanie do dzisiaj, zmienił tylko medium na Facebook. 
W latach 2014-2017 był członkiem Rady Muzeum Miasta Gdańska.  
 


