
 
 

Dziedzictwo Eugeniusza Kwiatkowskiego.  
Rynek pracy w zawodach związanych                          
z morzem w krajach południowego Bałtyku. 
Edukacja i zatrudnienie. 
 
Konferencja naukowa podsumowująca projekt Generation BALT 
Gdynia, 9 października 2014.  
 
 

Komunikat nr 1 
 
1. Cel konferencji: przedstawienie środowisku biznesowemu i akademickiemu wyników 
badań rynku pracy w krajach południowego Bałtyku, prowadzonych w ramach projektu 
Generation BALT (pełen opis projektu dostępny na stronie www.generationbalt.eu). 
Konferencja ma charakter imprezy towarzyszącej XIV Międzynarodowemu Forum 
Gospodarczemu w Gdyni (10 października 2014).  
 
2. Organizatorzy: Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego 
w Gdyni we współpracy z Wydziałem  Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki 
Gdańskiej i Krajową Izbą Gospodarki Morskiej  w Gdyni.  
 
3. Termin konferencji: 09.10.2014.; rozpoczęcie: godz. 10.00. 
 
4. Miejsce konferencji: siedziba Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu 
im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni; Gdynia, ul. Kielecka 7 (przystanek SKM Wzgórze 
św. Maksymiliana). 
 
5. Język sesji:  celem propagowania wyników badawczych projektu Generation BALT w 
pomorskim środowisku biznesowo-naukowym wystąpienia prelegentów krajowych zostaną 
wygłoszone w języku polskim z prezentacjami w języku angielskim. Wystąpienia gości 
zagranicznych będą wygłaszane w języku angielskim z tłumaczeniem na język polski.  
 
6. Udział w konferencji jest bezpłatny. Organizatorzy nie zapewniają noclegu. 
 
 
7.  Założenia konferencji 
Merytorycznym tłem konferencji stanie się zapoczątkowana przez Eugeniusza 
Kwiatkowskiego myśl morska, będąca integralną częścią europejskiej myśli morskiej, 
rozwijanej systematycznie przez kolejne dziesięciolecia. Kierunek jej rozwoju w znacznej 
mierze określiła integracja europejska oraz będące jej skutkiem przemiany na rynku pracy 
oraz w sferze edukacji zawodowej.  
 



 
 

 
Do tego samego obszaru zjawisk będą należały kulturowe uwarunkowania pracy i 
współpracy, mobilność czy kształtowanie programu wyższych studiów zawodowych. Gdyż 
badania przeprowadzone w ramach projektu mają doprowadzić do sformułowania  prognoz, 
nakreślenia perspektyw rozwoju sektora morskiego w regionie południowego Bałtyku w 
najbliższych latach.  
 
Do wygłoszenia referatów organizatorzy sesji zaprosili zarówno przedstawicieli środowiska 
akademickiego, jak – biznesowego. Pierwsi – podzielą się ze słuchaczami wynikami badań 
projektowych. Drudzy – przedstawią wnioski płynące bezpośrednio z praktyki w znaczących 
przedsiębiorstwach i organizacjach gospodarczych Pomorza.  
 
8. Zgłoszenia osób planujących wygłosić referat należy nadsyłać drogą elektroniczną do 
dnia 05.09.2014. na adres: p.lorkowski@wsaib.pl. Formularz zgłoszeniowy stanowi 
załącznik do niniejszego komunikatu. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo weryfikacji 
tematów wystąpień. Maksymalna długość wystąpienia – 15 minut. Autor referatu 
zaakceptowanego przez organizatorów najpóźniej do dnia 30.09.2014. powinien dostarczyć 
pocztą elektroniczną jego anglojęzyczne streszczenie w formie prezentacji programu Power 
Point (*ppt).  
 
9. Komitet organizacyjny: 
 
Przewodniczący: Piotr Dwojacki (WSAiB) 
 
Dorota Drews (WSAiB) 
Hanna Frąckowiak (KIGM) 
Zbigniew Górski (WOiO, PG) 
Piotr W. Lorkowski (WSAiB) 
 
10. Zgłoszenia uczestników-gości: do dnia 30.09.2014. drogą e-mailową na adres: 
p.lorkowski@wsaib.pl 
 
11. Program konferencji zostanie podany w Komunikacie nr  2.  
 
12. Informacje, zgłoszenia, korespondencja: dr Piotr W. Lorkowski, tel. 58 660 74 44;  
e-mail.: p.lorkowski@wsaib.pl.  
 
Gdynia, 8 sierpnia 2014. 
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Formularz zgłoszeniowy  
 
Imię i nazwisko: ...................................................................................                 
 
Tytuł: ....................................................................................................  
 
Nazwa uczelni instytucji ..................................................................... 
 
Adres do korespondencji: ....................................................................  
 
.............................................................................................................  
 
Tel./fax:................................................................................................  
 
e-mail: ................................................................................................  
 
Czy chce Pan/i wygłosić referat?                                               TAK                       NIE  
 
Jeśli tak, proszę podać temat referatu: .  
 
............................................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................................ 
 
Wypełniony formularz prosimy przesyłać w formie elektronicznej w terminie:  

• do 05 września 2014 – gdy uczestnik planuje wygłosić wystąpienie; 
• do 30 września 2014 – gdy uczestnik nie planuje wygłosić wystąpienia.  

 
na adres elektroniczny: p.lorkowski@wsaib.pl 
 
 

 
 

 
 


