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Seria konferencji Ekonomia/kultura/wartości, organizowanych przez Politechnikę Gdańską, to wspaniałe przedsięwzięcie 
naukowe o charakterze interdyscyplinarnym, zasługujące na najwyższą ocenę. Są to konferencje o wysokiej randze 
międzynarodowej, a ich program, wykładowcy i jakość dyskusji sprawiają, że uczestniczenie w nich jest przyjemnością                      
i zaszczytem. Wyjątkowe osiągnięcie organizacyjno-naukowe, nie tylko w skali krajowej!!!   

– ekonomista, członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk

Miałem okazję uczestniczyć w zeszłorocznej konferencji Ekonomia/kultura/wartości. Byłem pod wrażeniem tego 
naukowego przedsięwzięcia. Zarówno poziom naukowy prezentacji i debat,  jak i kwestie organizacyjne były postawione              
na wysokim poziomie. Dla mej rekomendacji jednak zasadnicze znaczenie ma perspektywa badań rozwijana poprzez                   
te cykliczne konferencje: interdyscyplinarne podejście do analiz ekonomicznych, uwzględniające rolę aspektów 
kulturowych  i aksjologicznych, jest coraz bardziej znaczące poznawczo i społecznie.

– socjolog,  Dyrektor Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk

Źródłem inspiracji i innowacyjności jest stawianie sobie pytań o rolę człowieka w ekonomii, kulturze także w aspekcie 
wartości. W kontekście tego, różnorodność poglądów oraz dyskusja nad starymi i nowymi pytaniami dotyczącymi nas 
samych staje się początkiem zmiany i pozwala być nam uczestnikami naszych czasów – pełnych wyzwań gospodarczych, 
społecznych i duchowych. Gdańska konferencja pozwala na lepsze zrozumienie wieloaspektowości naszego 
funkcjonowania.

– Dyrektor Finansowy DCT Gdańsk S.A.

Given its strong traditions in both economics and in philosophy, Poland has great potential for developing strong activity          
in the field of philosophy of economics too. Gdansk seems to have taken the lead in launching such activity by arranging               
a series of well-oganised conferences with high quality talks and discussions in a friendly atmosphere. It has been my great 
intellectual enjoyment to have had the privilege of participating in these splendid events.

– filozof i metodolog ekonomii, profesor Uniwersytetu Helsińskiego, Dyrektor Fińskiej Akademii Umiejętności, 
były Dyrektor Instytutu Filozofii i Ekonomii na Uniwersytecie Erazma w Rotterdamie

Z wielką przyjemnością uczestniczę w konferencjach z cyklu Ekonomia/kultura/wartości. Organizatorzy dokładają starań, 
aby interesujące referaty były prezentowane przez wybitnych przedstawicieli nauk ekonomicznych i społecznych. 
Szczególnie dobrze pamiętam ostatnią konferencję z wystąpieniami prof. Andrzeja Rycharda i prof. Grzegorza Kołodko, 
zwłaszcza, że miałem także okazję do wymiany poglądów poza salą wykładową.

– fizyk, Prorektor Politechniki Gdańskiej ds. Nauki

Gorąco rekomenduję konferencję Ekonomia/kultura/wartości. Brałem udział w poprzedniej edycji i wyjechałem pod 
wrażeniem wysokiego poziomu merytorycznego i świetnej organizacji. A i miejsce piękne i dostojne.

– informatyk, matematyk, przedsiębiorca, mistrz cukierniczy, 
Prezes stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych, przewodniczący rady fundacji Centrum im. Adama Smitha, członek Rady Języka Polskiego

Mówiąc o wartościach łatwo jest robić to w sposób banalny lub z pozycji wszystkowiedzącego belfra. Mnie dużo bardziej 
odpowiada formuła pytań i poszukiwań, z którą spotkałem się na poprzednich edycjach konferencji 
Ekonomia/kultura/wartości.

– Prezes Zarządu EKOLAN SA

Dyskusje ekonomistów z filozofami i socjologami, psychologami i politologami są budujące, bo ekonomia przyszłości                   
w coraz większej mierze stawać będzie się nauką interdyscyplinarną. Gdańskie konferencje z cyklu 
Ekonomia/kultura/wartości dobrze temu służą.

– ekonomista, Wicepremier i Minister Finansów RP w latach 1994-1997 i 2002-2003, 
Akademia Leona Koźmińskiego

Ekonomia/kultura/wartości – rzeczowa i przyjazna atmosfera wymiany myśli i doświadczeń, w której znajduje się miejsce 
również na refleksję etyczno-teologiczną.

– teolog i religioznawca, duszpasterz środowisk twórczych archidiecezji gdańskiej, 
rektor kościoła św. Jana, twórca Gdańskiego Aeropagu
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Konferencja Ekonomia/kultura/war- Rada Konsultacyjna powołana przy 
tości stała się w ciągu kilku lat Wydziale Zarządzania i Ekonomii Poli- 
flagowym wydarzeniem na Wydziale techniki Gdańskiej jako priorytet   
Zarządzania i Ekonomii PG – zdobywa traktuje coraz ściślejsze współdziała- 
uznanie w najważniejszych środo- nie środowisk biznesowych i akademi- 
wiskach polskiej ekonomii i odbiła się ckich. Po raz kolejny uczestniczymy             
echem także poza granicami naszego w Konferencji Ekonomia/kultura/ 

kraju. Jej renoma pozwala na skuteczne zainteresowanie    w a r to  śc i  –   k o nferencji o doskonałej renomie, której wartość 
i możliwość zaproszenia największych światowych rośnie. Zwracam uwagę na tegorocznych prelegentów – 
specjalistów. Profesorowie Robert i Edward Skidelscy, znakomite osobistości świata ekonomii i filozofii.                  
Grzegorz W. Kołodko, Jerzy Wilkin, Uskali Mäki, Julian Reiss, To wyjątkowe wydarzenie jest dla nas wszystkich – małych              
Andrzej Rychard, Elżbieta Mączyńska, Andrzej Blikle, i dużych przedsiębiorców – doskonałą okazją do prze- 
Andrzej Koźmiński, Christian Krijnen, Anna Lewicka- myśleń, jak ważne są wartości w ekonomii i biznesie, i czy 
Strzałecka, Adam Grobler – to tylko niewielka część gości, kryzysy i zawirowania są wystarczającym pretekstem, by ich 
którzy nas odwiedzili. Wszyscy są niekwestionowanymi wdrażanie odkładać na później.
autorytetami w swych dziedzinach i wszyscy – ekonomiści, 
socjologowie, etycy biznesu, metodologowie i historycy 
nauki, filozofowie, i w końcu praktycy biznesu, przed- Dyrektor Gdańskiego Klubu Biznesu,  
siębiorcy – mimo odmienności obszarów swej aktywności, Rada Konsultacyjna WZIE
doskonale odnaleźli się w formule tego wydarzenia. Ich 
wystąpienia nie są odrębne, lecz uzupełniają się i odnoszą 
do siebie wzajemnie budując obraz ekonomii rozumiejącej Jeszcze do niedawna jak mantrę 
– lokując jej miejsce  w kulturze na podstawie gruntujących powtarzano: biznes musi przynosić 
ją wartości. zysk. Ostatnie lata, również w  Polsce, 

pokazują, że to nie wystarczy. Biznes 
Czwarta odsłona konferencji została podzielona na dwie powinien być również społecznie 
części. Pierwsza, z udziałem Profesora Lorda Roberta odpowiedzialny, powinien rozwijać się 
Skidelsky’ego, odbyła się 10 maja tego roku, na drugiej                 w sposób zrównoważony. Dzisiaj dla 
– 13 czerwca – goszczą profesorowie Edward Skidelsky, biznesu równie ważni powinni być zadowoleni, szanowani             
Jerzy Hausner i Paul H. Dembinski. Ta edycja, podobnie jak i doceniani pracownicy, zaspokojone potrzeby lokalnej 
ta przed dwoma laty, jest skierowania nie tylko do społeczności, czystsze środowisko i wiele innych 
zaawansowanych naukowców, lecz także do wszystkich, pozafinansowych wartości. Mówiąc o wartościach w bizne- 
którym nie jest obojętna wzajemna relacja trzech sie myślimy oczywiście również bardziej tradycyjnie, nie 
tytułowych elementów. Zaczerpnięte z tytułu książki tylko przez pryzmat społecznej odpowiedzialności (CSR),           
naszych tegorocznych gości hasło „How much is enough?” o uczciwości, lojalności, wzajemnym szacunku. Znaczenia 
dobrze naszym zdaniem łączy te zagadnienia. Odpowiedź wartości w biznesie nie sposób przecenić – warto o nich 
na to pytanie nie jest łatwa, ale być może wspólnymi siłami przypominać, warto dyskutować, wskazywać dobre 
uda nam się przynajmniej do niej zbliżyć. przykłady i praktyki. Zwłaszcza teraz, gdy coraz częściej 

słyszymy o kryzysie wartości.

Politechnika Gdańska, Polska Akademia Nauk Jako biegli rewidenci wiemy, jakie znaczenie dla rozwoju 
biznesu  może mieć transparentność firm dotycząca nie 
tylko tego, jak wydajemy zarobione pieniądze, ale przede 

Połączenie studiów MBA z doroczną wszystkim, jak je zarabiamy. Dostępność tego typu 
konferencją o wartościach w biznesie informacji jest coraz ważniejsza dla akcjonariuszy, 
nie jest przypadkowe. Jako organizato- ponieważ na wycenę spółek w coraz większym stopniu 
rom studiów zależy nam nie tyle na wpływ mają aktywa niematerialne. Na wartość firmy w coraz 
formowaniu sprawnych menadżerów większym stopniu wpływają ludzie, relacje, innowacje, czyli 
czy znakomitych przedsiębiorców, ile wszystko to, co decyduje  o  przewadze konkurencyjnej.  
na uczestniczeniu w procesie narodzin 

prawdziwych liderów współczesności. Umiejętności, Jako ESO Audit świadomie angażujemy się w inicjatywy, 
wiedza to jeszcze nie wszystko. Kluczem do przywództwa są które podnoszą problematykę wartości i aktywów nie- 
wartości, otwartość na  świat, patrzenie szerzej  i dalej. materialnych, łącząc wokół tego ważnego tematu różne 

środowiska – nie tylko biznesowe, akademickie czy też 
Konferencje Ekonomia/kultura/wartości pozwalają na związane ze światem kultury. Tak jest i w przypadku 
poznanie idei, które wpływają na rzeczywistość, kształtują konferencji Ekonomia/kultura/wartości, której jesteśmy 
ją. Nieodmiennie gromadzą wybitne osobistości świata współorganizatorem. 
ekonomii, kultury i nauk społecznych, by wspólnie 
skonfrontować różne wizje przyszłości z osobistymi 
wyobrażeniami i nadziejami. Partner w ESO Audit, Rada Konsultacyjna WZIE

Dyrektor Programu MBA Politechniki Gdańskiej

Dorota Sobieniecka

Przemysław Parszutowicz

Ewa Sowińska

Barbara Geniusz-Stepnowska
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How much is enough? Money and the good life

How much is enough? to tytuł książki napisanej wspólnie próba twórczego dialogu między ekonomią (wyłożoną                
przez ojca i syna – Roberta i Edwarda Skidelskich. Inspiracją w popularnej formie przez Sir Roberta Skidelsky’ego, 
do jej powstania była prognoza Johna Maynarda Keynesa, profesora ekonomii politycznej i wybitnego znawcę 
zawarta w artykule Economic Possibilities for Our dorobku Keynesa) a filozofią (jego syn Edward Skidelsky, 
Grandchildren, opublikowanego w 1930 roku. Keynes profesor filozofii Uniwersytetu w Exeter). Książka ta bierze 
przewidywał w nim, że systematyczne zwiększanie się pod lupę pojęcie szczęścia oraz dobrego życia i analizuje je 
produktywności kapitalizmu (wynik wieloaspektowo, umieszczając w kon- 
postępu technologicznego oraz tekście klasycznych i nowożytnych de- 
usprawnienia systemu zarządzania bat na ten temat, umiejętnie łącząc 
produkcją) i spodziewany kilkukrotny rozważania z psychologii moralności, 
wzrost standardu życia w najbliższych etyki, ekonomii politycznej, teorii cno- 
stu latach pozwoli zapomnieć po raz ty i filozofii politycznej. Czy istnieje  
pierwszy w historii o koszmarze ciągłej uniwersalny i niekontrowersyjny 
walki o przetrwanie. Być może w 2015 wskaźnik „dobrego życia”? Jak je 
roku uda się zredukować dzień pracy zmierzyć? Jak znaleźć satysfakcję               
do 15 godzin w tygodniu? Ludzkość w ekonomii nadprodukcji pragnień                  
stanie wtedy po raz pierwszy przed i ciągłego konsumenckiego niespeł- 
innym problemem niż ciągła presja nienia? Jak przestawić ekonomię                  
ekonomiczna, a mianowicie: jak z paradygmatu ciągłego wzrostu na 
zagospodarować czas wolny? Na co go ekonomię zaspokojenia potrzeb? Jaki 
poświęcić? Czy nie należałoby, gdy model ekonomii wspierałby ideał 
podstawowe potrzeby zostały już dobrego życia i pozwalał zharmonizo- 
zaspokojone, przemyśleć na nowo wać wymogi sfery gospodarczej                    
naszego stosunku do pracy, do z dobrobytem wspólnoty?
pieniędzy? Być może pościg za 
bogactwem będzie wtedy traktowany How much is enough? jest doskonałym 
jako zachowanie patologiczne? przykładem tego, jak zagadnienia 

natury filozoficznej i aksjologicznej 
Książka Skidelskich, uznana przez można owocnie łączyć z ekonomią. 
„Wall Street Journal” za doskonałe               Dlatego też tytuł książki posłużył nam 
i wzorcowe omówienie klasycznego równocześnie za hasło dla czwartej 
zagadnienia szczęścia, które równo- odsłony konferencji Ekonomia/ 
cześnie unika niepotrzebnie hermetycznego żargonu kultura/wartości, anonsując kierunek rozważań, jaki będą 
profesjonalnej akademickiej filozofii, jest rozwinięciem eksplorować nasi prelegenci.
zalążkowej idei Keynesa. Jest to zarazem niezwykle udana 

HOW MUCH IS 
ENOUGH?

 

Skidelscy gładko przechodzą od abstrakcji do konkretu: 
od filozofii do polityki publicznej.

 
„The Independent”
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Uroczystość wręczenia dyplomów 
absolwentom studiów MBA

Zakończenie VII edycji studiów MBA to dobra okazja do podsumowania.                
Od 2008 roku dyplomy naszych studiów otrzymało łącznie 160 absolwentów 
z 9 krajów. W czasie VII edycji nasz program, jako pierwszy na uczelni 
technicznej i jeden z zaledwie czterech w Polsce, otrzymał międzynarodową 
akredytację, którą posiada tylko 2% wszystkich studiów Masters In Business 
Administration (MBA) na świecie. To nie tylko wielki sukces Politechniki 
Gdańskiej i Wydziału Zarządzania i Ekonomii, ale też wspaniałe osiągnięcie 
studentów i absolwentów naszego programu.

Prof. Edward Skidelsky

Work and Leisure  

Pracuje na Exeter University. Filozof specjalizujący się w filozofii kultury                     
i historii filozofii (autor między innymi Ernst Cassirer: The Last Philosopher               
of Culture, 2009), a ostatnio przede wszystkim w dziedzinie etyki i filozofii 
polityki, ze szczególnym naciskiem na problematykę moralności kapitalizmu. 
Największy sukces odniosła jak dotąd jego, napisana wraz ojcem Lordem 
Robertem Skidelskym, książka How Much is Enough? Money and the Good Life, 
która została przetłumaczona na ponad 15 języków.  Jej tytuł posłużył za hasło 
przewodnie tegorocznej konferencji.

Prof.  Jerzy Hausner

Firma Idea. Nowe podejście do wartości w biznesie

Jeden z najbardziej znanych polskich ekonomistów. Był ministrem gospodarki 
i wicepremierem w rządach Leszka Millera i Marka Belki. W latach 2010-2016 
członek Rady Polityki Pieniężnej. Pracuje na Uniwersytecie Ekonomicznym                          
w Krakowie.

 

Prof. Paul H. Dembinski

Kryzys ekonomiczny a kryzys wartości

Wybitny polsko-szwajcarski ekonomista, wykładowca uniwersytetów                      
w Genewie i w szwajcarskim Fryburgu, dyrektor Obserwatorium Finansowego 
w Genewie i dyrektor Instytutu Badań Ekonomicznych Eco Diagnostic. 
Wykłada w Lozannie, Oksfordzie i Santiago de Chile. Członek rady 
konsultacyjnej na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Karola                    
w Pradze. Jest dyrektorem „Observatoire de la Finance”, profesorem                       
na Uniwersytecie Genewskim, prezesem Międzynarodowego Stowarzyszenia 
na rzecz Promocji Nauczania Społecznego Kościoła i członkiem rady naukowej 
watykańskiej Fundacji Centessimus Annus.

 

Program

Konferencja  „How much is enough?” rozpocznie się o 15:00, zaś zakończy bankietem około 19:00.
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Dziesiątego maja 2016 w ramach pierwszej odsłony pojawili się znani politycy i samorządowcy, pracownicy 
czwartej edycji Międzynarodowej Konferencji Naukowej naukowi trójmiejskich uczelni oraz przedstawiciele 
Ekonomia/kultura/wartości wykład wygłosił Profesor Lord Gdańskiego Klubu Biznesu. Co najbardziej cieszy, 
Robert Skidelsky, wybitny brytyjski historyk i ekonomista, szczególnie licznie stawili się zainteresowani studenci. 
członek Izby Lordów, emerytowany profesor ekonomii Profesor Skidelsky nie szczędził pochwał Gdańskowi, 
politycznej Uniwersytetu Warwick. Profesor Skidelsky jest Politechnice i Wydziałowi Zarządzania i Ekonomii, jak też              
największym żyjącym znawcą dorobku Johna Maynarda i sprawnej organizacji wydarzenia. Wielokrotnie podkreślał, 
Keynesa, jednego z najważniejszych ekonomistów  ż e  G da ń sk  ja w i m u  s ię  j ak o  m ia st o n ie zwykle sympatyczne             
w historii, którego prace wywarły ogromny wpływ nie tylko i ciekawe, a samą formułę konferencji ocenił jako udaną, 
na rozwój myśli ekonomicznej, lecz również na politykę oferującą ciekawą, płodną i tak potrzebną ekonomii 
gospodarczą. Tytuł wykładu Profesora Skidelsky’ego, interdyscyplinarną perspektywę poznawczą.
„Keynes’s General Theory After 80 Years”, związany był                 
z przypadającą w tym roku osiemdziesiątą rocznicą Spotkanie to tylko zaostrzyło nam apetyty na odsłonę 
opublikowania najsłynniejszej książki Keynesa, Ogólna drugą. A ta, jak mamy nadzieję, również dostarczy 
teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza. niezapomnianych wrażeń i ważnej wiedzy, którą zechcieli 

się z nami podzielić nasi goście.
Wydarzenie to było niezwykle udane i spotkało się z dużym 
zainteresowaniem. Na wykładzie Profesora Skidelsky’ego 

HOW MUCH IS 
ENOUGH?

Profesor Lord Robert Skidelsky

Keynes’s General Theory after 80 Years
10  maja 2016
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Poprzednie edycje konferencji

HOW MUCH IS 
ENOUGH?

U źródeł nauk społecznych oraz nauk o kulturze W poszukiwaniu wartości
w 150. rocznicę urodzin Heinricha Rickerta 7-8 maja 2014
15-17  maja 2013

Konferencja poświęcona była zagadnieniom historyczno- Druga edycja konferencji Ekonomia/kultura/wartości 
filozoficznym, związanym z postacią urodzonego w Gdań-  została zorganizowana we współpracy Wydziału 
ku Rickerta, oraz metodologicznym, w szczególności zaś Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej oraz 
problematyce metodologii  i filozofii ekonomii. Gdańskiego Klubu Biznesu. Tym razem konferencja odbyła 

się pod hasłem „W poszukiwaniu wartości” i była 
Organizatorom udało się zaprosić światowej klasy nakierowana na problematykę etyki oraz społecznej 
specjalistów. Udział w konferencji wzięli między innymi:   o d  p o w i e d z ialności biznesu. W odróżnieniu od edycji 
prof. Christian Krijnen z Wolnego Uniwerystetu  p ie rw s ze j b y ła  o ka zj ą d la  s po tk a ni a o ra z  w ym i an y  poglądów 
w Amsterdamie, jeden z najlepszych znawców filozofii i doświadczeń naukowców i biznesmenów. 
Rickerta, prof. Uskali Mäki z Uniwersytetu Helsińskiego, 
znany na świecie autorytet w dziedzinie filozofii i meto- Pierwszego dnia tej edycji w Olivia Business Center odbyła 
dologii ekonomii, prof. Peter-Ulrich Merz-Benz z Uniwersy- się dyskusja panelowa z udziałem prof. Elżbiety 
tetu w Zurychu, laureat nagrody Premio Amalfi za osiągnię- Mączyńskiej z Uniwersytetu Warszawskiego, prof. Andrzeja 
cia w dziedzinie nauk społecznych i socjologii, wybitny Koźmińskiego z Akademii Koźmińskiego oraz ks. dr. Krzysz- 
znawca myśli Rickerta i Webera, prof. Frédéric Lordon z pa- tofa Niedałtowskiego. Dyskusję prowadził prof. Piotr 
ryskiej Sorbony – ekonomista, f ilozof  i socjolog ekonomii, Dominiak z Politechniki Gdańskiej, jako 10. spotkanie w ra- 
członek grupy Economistes atterés, felietonista Le monde mach „Wieczorów z ekonomią” – cyklicznego wydarzenia 
Diplomatique. organizowanego na Wydziale Zarządzania i Ekonomii PG.

Jednym z najciekawszych wydarzeń konferencji była Drugiego dnia, w pięknej scenerii Dziedzińca Fahrenheita            
dyskusja panelowa na temat: Czy ekonomia to nauka w Gmachu Głównym najstarszej trójmiejskiej uczelni miały 

idiograficzna czy nomotetyczna, nawiązujący do podziału miejsce trzy kolejne dyskusje panelowe. Pierwsza z nich, 
nauk ukutego m.in. przez Rickerta. W dyskusji prowadzonej pod hasłem „Ku jakim wartościom zmierzamy? Jakie 
przez prof. Luciano Segreto z Uniwersytetu we Florencji postawy wspierać?", poprzedzona była wykładem prof. Je- 
wzięli udział wspomniani już prof. Uskali Mäki i prof. rzego Wilkina z Uniwersytetu Warszawskiego, członka 
Christian Krijnen, a także prof. Adam Grobler (Uniwersytet rzeczywistego Polskiej Akademii Nauk. Panel drugi, nosił 
Opolski), prof. Justyna Miklaszewska (Uniwersytet tytuł „Jakie wartości powinna upowszechniać uczelnia, aby 
Jagielloński) oraz prof. Piotr Dominiak (Politechnika ukształtować odpowiedzialnego pracownika/pracoda- 
Gdańska. wcę?", zaś trzeci „Wartości a praktyka biznesu”. Oprócz 

wymienionych wyżej gości w dyskusjach wzięli udział, 
między innymi, prof. Andrzej Blikle, prof. Anna Lewicka-
Strzałecka z Polskiej Akademii Nauk, prof. Tomasz Szlendak  
z UMK w Toruniu, prof. Tomasz Szkudlarek z Uniwersytetu 
Gdańskiego oraz przedstawiciele przedsiębiorców 
Gdańska, z firm i przedsiębiorstw takich jak m.in. DTC 
Gdańsk, EKOLAN, Remontowa Holding, Lotos SA.

/
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Poprzednie edycje konferencji

HOW MUCH IS 
ENOUGH?

Metaekonomia

(Durham University) z wykładem „Trust and Myth of Ob- 
jectivity in Economics” oraz prof. dr hab. Andrzej Rychard 
(Polska Akademia Nauk, Warszawa) z prezentacją „Polish 
Market Economy: Embedded or Imposed?”.

Ta edycja była wydarzeniem głównie naukowym, 
skierowanym do zaawansowanych badaczy szeroko pojętej 
problematyki metaekonomicznej, w tym filozofii i socjologii 
ekonomii, antropologii i metodologii ekonomii, a także 

18-19 czerwca 2015 ekonomii politycznej. Wzięło w niej udział prawie 30 bada- 
czy z polskich i zagranicznych uczelni. Sesje konferencyjne 

Głównymi gośćmi trzeciej edycji byli: prof. dr. hab. Grzegorz (poza jedną) odbyły się w języku angielskim. W zgodnej 
W. Kołodko (Akademia Leona Koźminskiego, Warszawa)   o p in i i  n i e   t yl k o uczestników, ale i autorytetów 
z wykładem „Economics – Science Discipline or Interdis- ekonomicznych, została uznana za bardzo udaną, a jej 
ciplinary Knowledge?”, prof. Uskali Mäki (Helsinki Univer- poziom naukowy za najwyższy spośród dotychczasowych 
sity), którego wystapienie nosiło tytuł „Economics and edycji.
Scientific Realism: Might They Match?”, prof. Julian Reiss 

ECO
NOM
ICS

ECO
NOM
ICS
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Stała wysoka jakość w rządzonym zmianą świecie

Studia MBA na Politechnice Gdańskiej

HOW MUCH IS 
ENOUGH?

Jedyną z niewielu stałych na rynku są rosnące oczekiwania samoświadomości i świadomości społecznej, przygotowa- 
wobec menedżerów dotyczące sprawnego zarządzania nymi do stawiania czoła wyzwaniom różnorodnej natury we 
zmianą. Wiedzą o tym realizatorzy studiów MBA  w ł as n yc h  o rg an iz a cja c h,  g ot ow i  d o  d al sz ego samorozwoju. 
na Politechnice Gdańskiej i stale doskonalą program tego Tutaj stawia się na „polikompetencję”. Chodzi nie tylko               
prestiżowego kierunku. o twarde umiejętności organizacyjne i administracyjne czy 

też znajomość technicznych aspektów zarządzania, 
procesów i procedur zarządczych, ale także o posiadanie 
wielu kompetencji miękkich, takich jak sztuka negocjacji, 
komunikacji i coachingu, koniecznych do zarządzania 
zespołami ludzkimi. Najbardziej potrzebna słuchaczom 
studiów MBA w ostatnich latach stała się zaś kluczowa 
umiejętność lidera, jaką jest zarządzanie zmianą. Tej kom- 
petencji rynek zaczął wymagać w wyniku globalnego 
kryzysu gospodarczego, który rozpoczął się w 2008 roku.            
I tak jest do dziś. 

W świecie, w którym stałą jest zmiana, niezmienna 
pozostaje także gwarancja najwyższej jakości kształcenia. 
Na studiach MBA na PG stawia się na dobrze 
wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną, znającą realia 
krajowego i europejskiego otoczenia biznesowego. Często 
zajęcia prowadzone są wspólnie z  praktykami biznesu. 
Program został stworzony w oparciu o kryteria wyznaczane 

Zwiększona liczba godzin dydaktycznych (z 430 do 530), przez międzynarodową instytucję akredytacyjną AMBA. 
poszerzona lista obligatoryjnych przedmiotów kursu, Dziś jakość oferowanego przez Politechnikę Gdańską 
dodany moduł akredytowany dotyczący strategicznego programu jest potwierdzona przyznanym przez tę 
zarządzania portfelem projektów w organizacjach oraz organizację certyfikatem, który posiadają zaledwie cztery 
zagadnienia związane z rozwojem osobistym, diagnozą programy MBA oferowane przez polskie uczelnie (na 
talentów, kreatywnością i innowacyjnością – to tylko świecie ok. 2 proc.). 
niektóre zmiany wpływające na wzrost atrakcyjności 
studiów MBA na Politechnice Gdańskiej. Program MBA PG od samego początku cieszy się dużym 

zainteresowaniem. W ciągu 8 lat studia te podjęło łącznie 
Studia MBA na PG dają możliwość spojrzenia na siebie, 169 osób. Satysfakcja absolwentów, wyrażana                               
dokonania audytu własnego potencjału oraz opracowania w przeprowadzanych wśród nich ankietach, niezmiennie 
indywidualnego planu działań rozwojowych. W efekcie utrzymuje się na wysokim poziomie. 
absolwenci stają się menedżerami o wysokiej 
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Dlaczego warto studiować ekonomię? Dlaczego warto społeczno-gospodarczych z praktyczną znajomością 
studiować ją na właśnie tutaj, na Politechnice Gdańskiej,  narzędzi informatycznych oraz metod prezentacji danych 
na Wydziale Zarządzania i Ekonomii? ekonomicznych. Najstarsza trójmiejska uczelnia wyższa, 

oferuje urozmaiconą ofertę dydaktyczną na najwyższym 
Ekonomia mówi o świecie wokół nas; musi szybko reagować poziomie. Absolwent tego kierunku na Politechnice 
na zmieniającą się rzeczywistość, dlatego też jest zawsze Gdańskiej będzie mógł podjąć pracę w podmiotach 
interesująca. Analizuje, diagnozuje, stawia pytania, stara się gospodarczych działających w otoczeniu między- 
rozumieć. To jest właśnie w niej najciekawsze! Tylko na narodowym (specjalność ekonomia międzynarodowa),                
ekonomii można jednego dnia analizować strategie rozwoju w podmiotach funkcjonujących na zasadach ekonomii 
firm i badać portfele inwestycyjne, a drugiego zajmować się społecznej (specjalność ekonomia społeczna), będzie 
środowiskiem i pozwoleniami na emisję CO2; najpierw również posiadał umiejętność łączenia wiedzy ekono- 
wyjaśniać przyczyny wzrostów i kryzysów gospodarczych,    m  i c z n e j i zarządczej (specjalność ekonomia menedżerska). 
a następnie badać, jaki ma to wpływ na zachowanie każdego Może również, po ukończeniu studiów licencjackich, 
z nas. Można powiedzieć, że ekonomia przede wszystkim kontynuować naukę na poziomie magisterskim na innych 
uczy podejmowania decyzji w oparciu o rzetelne oferowanych przez Wydział Zarządzania i Ekonomii PG 
informacje. Żadna inna gałąź nauki nie nadaje się do tej roli kierunkach związanych z ekonomią, przede wszystkim na 
bardziej niż ekonomia. Wyjaśnia, co robić, by zredukować analityce gospodarczej  i zarządzaniu.
deficyt budżetowy, zwiększyć dochody naszej firmy, 
rozsądnie i odpowiedzialnie inwestować. Daje wiedzę   Ek o no m i a  na   Politechnice Gdańskiej to nie tylko trafiona 
o funkcjonowaniu gospodarki i sektora finansowego, inwestycja zawodowa, to również możliwość studiowania 
zachowaniu rządów i społeczeństw, o relacjach łączących na najlepszej uczelni w Polsce północnej. Takie wydarzenia 
gospodarkę z innymi sferami życia społecznego. jak doroczna Konferencja Ekonomia/kultura/wartości 

pokazują, że Wydział Zarządzania i Ekonomii PG aktywnie 
Ekonomia to doskonały fundament pod przyszłą karierę bierze udział w życiu naukowym naszego kraju 
zawodową. Absolwent z dyplomem ukończenia tego umożliwiając pracownikom i studentom spotkania z naj- 
kierunku daje jasny sygnał pracodawcy, że nie tylko większymi światowymi autorytetami. Te każdy może chcieć 
rozumie, ale i interesuje się tym, jak funkcjonuje biznes, że gościć, ale niewielu potrafi – a tutaj robi się to naprawdę 
zna uwarunkowania gospodarcze, że posiada niezbędne dobrze i dzięki temu między innymi wszyscy możemy się 
umiejętności do analizowania zachowań rynku. uczyć ekonomii na najwyższym poziomie. 
Dodatkowym atutem będzie też niewątpliwie fakt 
ukończenia studiów na Politechnice Gdańskiej. Sapienti sat. Warto tu studiować!

Na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej 
Więcej informacji: 

ekonomia łączy statystykę z nauką o państwie, znajomość 
www.zie.pg.edu.pl/ekonomiaprawa zamówień publicznych i prawa podatkowego                      
rekrutacja@zie.pg.gda.pl  |  tel. 58 348 67 09z analizą i algebrą matematyczną, rozumienie procesów 

Ekonomia – nowy kierunek studiów na PG

HOW MUCH IS 
ENOUGH?

Wybitny ekonomista musi posiadać rzadki zestaw talentów... 
Musi być matematykiem, historykiem, mężem stanu, filozofem – wszystkim po trochu. Musi rozumieć 

symbole i wiedzieć, jak używać słów. […] Musi badać teraźniejszość w świetle przeszłości w imię celów 
przyszłości. Nie może całkiem pominąć żadnej części ludzkiej natury ani tworzonych przez ludzi instytucji. 

Musi działać jednocześnie celowo i bezinteresownie, musi być zdystansowany i nieprzekupny niczym 
artysta – ale czasem równie bliski życia jak polityk. 

Posiadanie pieniędzy jest  lepsze od  ich braku, chociażby ze względów finansowych.

 
John Maynard Keynes

 
Woody Allen
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Notatki
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I have very good memories. The interdisciplinary topic ‘values and economics’ was and still is very important. On top of that I 
was very surprised to learn that there is so much interest for neo-Kantianism, especially for Rickert, in Poland. Thirdly, the 
city of Gdansk and its surroundings are amazing.

– filozof, historyk filozofii, teoretyk zarządzania i organizacji, 
Profesor Wolnego Uniwersytetu w Amsterdamie oraz Uniwersytetu w Tilburgu

Dla nas – przedsiębiorców – współpraca ze światem nauki jest nieodzowna. Współpraca szeroko pojęta – na wielu 
płaszczyznach i w wielu dziedzinach. Dlatego tak bardzo cenimy sobie wspólne przedsięwzięcia, takie jak konferencja 
Ekonomia/kultura/wartości, którą po raz kolejny wspiera, dla obopólnej korzyści, Gdański Klub Biznesu. To tutaj dochodzi 
do istotnej wymiany myśli i poglądów, i tutaj wiele się od siebie uczymy.

– Prezes Zarządu Gdańskiego Klubu Biznesu

W ramach organizowanych przez Politechnikę Gdańską konferencji Ekonomia/kultura/wartości stworzono forum, na którym 
prezentowane są wyniki badań, wymieniane doświadczenia, konfrontowane opinie podmiotów reprezentujących różne 
środowiska polskiej humanistyki i nauk społecznych oraz ważne nurty nauki światowej. Dzięki temu dochodzi do 
bezpośredniego spotkania i dialogu umożliwiającego poznanie wzajemnych racji, przekraczanie barier 
interdyscyplinarnych i budowę wspólnoty humanistów.

– prakseolog, etyk biznesu, Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, 
Towarzystwo Naukowe Prakseologii, Polskie Stowarzyszenie Etyki Biznesu (EBEN Polska)

It was a very successful and fruitful conference and I want to express my gratitude to the organizers that I was able to take 
part in it.

– socjolog, filozof, historyk idei, Profesor Uniwersytetu w Zurychu, 
laureat Premio Europeo Amalfi

Organizacje integrujące się poprzez wyznawane wartości wokół wspólnego celu są zazwyczaj bardziej skuteczne niż te 
zorientowane na zysk i rządzone przez reguły. Jak powiedział D.H. Lawrence „Gdy dusza nie ma wartości, biznes nie ma 
duszy”. Doroczna konferencja Ekonomia/kultura/wartości wychodzi naprzeciw tej maksymie wskazując na wartości, dzięki 
którym  biznes nie pozostaje bezduszny.

– Prezes Zarządu Jeppesen Polska

Ekonomia/kultura/wartości to fundamentalne dziedziny naszego życia. Umiejętnie łączone – sowicie, synergicznie 
profitują. Jeśli takiego połączenia brak – straty są wielkie, w znacznej mierze niepoliczalne. Zatem nigdy dość dbałości               
o takie związki. I temu m.in. służy GDAŃSKA KONFERENCJA.

– ekonomista, Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Szkoła Główna Handlowa

Ekonomia/kultura/wartości staje się świetną, coraz powszechniej rozpoznawalną, wizytówką Politechniki Gdańskiej jako 
uczelni wykraczającej szeroką swą działalnością poza ramy tradycyjnie pojmowanych techniki i technologii. Dzięki takim 
przedsięwzięciom jesteśmy nie tylko uniwersytetem, ale znajdujemy wspólny język ze światem biznesu na trudnej, ale 
jakże potrzebnej wszystkim, wspólnej płaszczyźnie etyki, komunikacji społecznej i działalności gospodarczej.

– ekonomista, Politechnika Gdańska

Zmiany społeczne, rozwój nowych technologii oraz zmiany w komunikacji, stawiają nas – przedsiębiorców przed nowymi 
wyzwaniami. Konferencja Ekonomia/kultura/wartości jest próbą odpowiedzi na nurtujące pytania w tej dynamicznie 
zmieniającej się rzeczywistości.

– Dyrektor Finansowy Porta KMI Poland

Prof. dr Christian Krijnen 

Jan Zarębski 

Prof. dr hab. Anna Lewicka-Strzałecka 

Prof. dr Peter-Ulrich Merz-Benz 

Rafał Stepnowski 

Prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska 

Prof. dr hab. Piotr Dominiak 

Marek Bednarz 

HOW MUCH IS 
ENOUGH?



www.ekonomia-kultura-wartosci.zie.pg.edu.pl

PARTNERZY


