
Prof. zw. dr hab. Bohdan Jeliñski

Od 1974 r. prof. Jeliñski pracuje w Instytucie Handlu Zagranicznego
na Wydziale Ekonomiki Transportu, przekszta³conym nastêpnie
w Wydzia³ Ekonomiczny Uniwersytetu Gdañskiego, przez ca³y ten
czas znakomicie ³¹cz¹c pracê naukowo-dydaktyczn¹ z praktyk¹
gospodarcz¹ (dyrektor ekonomiczny CMIE „Centromor”, dyrektor
w polsko-norweskiej spó³ce Polnor A/S) oraz s³u¿b¹ dyploma-
tyczn¹ (radca handlowy w ambasadzie RP w Norwegii). Doœwiad-
czenia zebrane w ci¹gu lat pracy wykorzystuje na zajêciach ze stu-
dentami oraz opracowuj¹c liczne publikacje z zakresu polityki
handlowej i miêdzynarodowych stosunków gospodarczych.

Szczególnie atrakcyjne z punktu widzenia studentów s¹ prowa-
dzone przez Pana Profesora wyk³ady z protoko³u dyplomatycznego, wprowadzaj¹ce
przysz³ych uczestników ¿ycia gospodarczego w tajniki relacji dyplomatycznych. Œwietne
predyspozycje dydaktyczne, ogromna ¿yczliwoœæ i g³êboka wiedza, powi¹zane z filozo-
ficzn¹ wrêcz refleksj¹, sprawiaj¹, ¿e zajêcia te niezmiennie ciesz¹ siê wœród studentów
wielkim powodzeniem.

Kariera naukowa prof. Jeliñskiego zosta³a zwieñczona uzyskaniem w 2010 r. tytu³u profe-
sora zwyczajnego w oparciu o bogaty dorobek naukowy, obejmuj¹cy m.in. obszern¹ i wy-
czerpuj¹c¹ w swoim zakresie monografiê pt. Polityka wspó³pracy gospodarczej z zagranic¹.
Uczestnicz¹c aktywnie w ¿yciu akademickim na Wydziale Ekonomicznym, pe³ni³ liczne
funkcje organizacyjne i kierownicze, m.in. jako kierownik Zak³adu Ekonomiki i Organiza-
cji Handlu Zagranicznego (1997–1999, 2005–2008) oraz dyrektor Instytutu Handlu Zagra-
nicznego (2008–2016). Dla wspó³pracowników na Wydziale Ekonomicznym oraz w wielu
oœrodkach akademickich w Polsce i za granic¹ Pan Profesor pozostaje nie tylko uznanym
i szanowanym naukowcem, ale tak¿e ¿yczliwym i sympatycznym koleg¹.
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Prof. Hans H. Bass

Opieraj¹c siê na swoim rozleg³ym doœwiadczeniu praktycznym jako oficjalny przedstawiciel polskich
interesów handlowych w Norwegii, prof. zw. dr hab. Bohdan Jeliñski zdoby³ wybitn¹ pozycjê naukow¹.
W znacznym stopniu przyczyni³ siê do zrozumienia schematów handlu miêdzynarodowego oraz do
oceny polityki handlu miêdzynarodowego.
Prof. Jeliñski by³ nie tylko Ÿród³em intelektualnej inspiracji dla mnie i wielu innych osób, ale tak¿e
rzetelnym partnerem podczas wymiany akademickiej miêdzy Uniwersytetem Gdañskim i City Uni-
versity w Bremie w Niemczech. W ci¹gu ponad dziesiêciu lat, kiedy by³em odpowiedzialny za stronê
bremeñsk¹ tej wymiany, sta³ siê równie¿ moim prawdziwym bliskim przyjacielem.

Prof. Edward Molendowski

Jubileusz to okazja do z³o¿enia gratulacji i podziêkowañ. Wspania³e osi¹gniêcia naukowe i dydaktyczne
Profesora Bohdana Jeliñskiego s¹ powszechnie znane i znajduj¹ odbicie w Jego licznych publikacjach,
bardzo wysoko cenionych przez badaczy, wyk³adowców i studentów. W „moim” Uniwersytecie Profesor
jest te¿ bardzo dobrze znany i podziwiany za niespo¿yt¹ energiê i zapa³ do tworzenia nowych wartoœci
w nauce oraz wspó³pracy miêdzy praktykami gospodarczymi a naukowcami. ¯yczymy Mu kolejnych
sukcesów, wyra¿aj¹c nadziejê na d³ugie lata równie owocnej wspó³pracy.



Profesor zw. dr hab. Danuta Marciniak-Neider

Prof. Danuta Marciniak-Neider od 1973 r. zwi¹zana jest z Instytu-
tem Handlu Zagranicznego na Wydziale Ekonomicznym Uniwersy-
tetu Gdañskiego. Pracuj¹c naukowo, pokona³a wszystkie szczeble
kariery, w 1975 r. uzyskuj¹c stopieñ doktora, w 1989 r. doktora habi-
litowanego, a w 1999 r. tytu³ profesora nauk ekonomicznych.
Pe³ni³a wiele funkcji na uczelni i by³a cz³onkiem ró¿nych gremiów
akademickich, w tym Senatu Uniwersytetu Gdañskiego, Konwentu
Godnoœci Honorowych UG, dyrektorem Instytutu Handlu Zagra-
nicznego oraz kierownikiem Zak³adu Miêdzynarodowych Rynków
Finansowych.

W czasie swojej wieloletniej pracy dydaktycznej wykszta³ci³a kilka
pokoleñ ekonomistów, wypromowa³a licznych magistrów i dokto-
rów, by³a recenzentem szeregu rozpraw doktorskich i habilitacyjnych. Jest uznan¹ w œro-
dowisku specjalistk¹ w zakresie rozliczeñ miêdzynarodowych i miêdzynarodowego obrotu
handlowego. Autorka ponad 220 publikacji, w tym ponad 30 ksi¹¿ek.

Pani Profesor otrzyma³a liczne odznaczenia i wyró¿nienia, m.in. Krzy¿ Kawalerski Orderu
Odrodzenia Polski, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Z³oty Krzy¿ Zas³ugi, nagrodê indy-
widualn¹ Ministra Edukacji Narodowej, a tak¿e kilkanaœcie indywidualnych i zespo³owych
nagród Rektora UG i UEK w Poznaniu.

Prof. Danuta Marciniak-Neider przyk³ada szczególn¹ wagê do ³¹czenia teorii z praktyk¹.
Od wielu lat wspó³pracuje z Polsk¹ Izb¹ Spedycji i Logistyki. Jest tak¿e inicjatork¹
wspó³pracy Wydzia³u Ekonomicznego z wieloma przedsiêbiorstwami, czego wyrazem jest
m.in. powsta³e z jej inicjatywy pierwsze w Europie Œrodkowo-Wschodniej laboratorium
Thomson Reuters Data Suite, a tak¿e wydana w 2017 r. ksi¹¿ka Rozliczenia w praktyce handlu
zagranicznego, przygotowana z udzia³em autorów z ING Banku Œl¹skiego. Pani Profesor
jest znana nie tylko jako wybitny specjalista, ale tak¿e doskona³y dydaktyk i mistrz wielu
wspó³czesnych profesorów, doktorów i magistrów.
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Prof. Janusz Bilski

Moja znajomoœæ z Pani¹ Profesor Danut¹ Marciniak-Neider trwa ju¿ ponad dwadzieœcia lat.
Wspó³pracê tê traktujê jako bardzo wa¿ny czynnik wp³ywaj¹cy na moj¹ aktywnoœæ naukow¹, dyda-
ktyczn¹, a nawet organizacyjn¹. Z doœwiadczeñ i dorobku badawczego Pani Profesor korzysta³em
przygotowuj¹c ksi¹¿ki, artyku³y czy specjalistyczne zajêcia dydaktyczne. Wiem, ¿e kiedy zajdzie taka
potrzeba, ja i moi wspó³pracownicy zawsze mo¿emy liczyæ na ¿yczliw¹ radê i pomoc Pani Profesor.
Droga Danusiu, jubileusz sk³ania do podsumowañ i refleksji. Ja chcê mówiæ o przysz³oœci. ¯yczê Ci,
aby Twoja aktywnoœæ naukowa i dydaktyczna trwa³a jak najd³u¿ej, ¿yczê wspania³ych publikacji
i oddanych wspó³pracowników.

Prof. Borisas Melnikas

Pani Profesor Danuta Marciniak-Neider to wybitna osobowoœæ, wielki naukowiec i pedagog. Jej wk³ad
w poznawanie i budowanie wiedzy na temat procesów internacjonalizacji gospodarczej i tworzenia
nowoczesnej gospodarki jest szczególnie wa¿ny, jej prace naukowe i wyniki dzia³añ pedagogicznych
znane s¹ w ró¿nych krajach, w tym na Litwie. Jej aktywnoœæ w zakresie doskonalenia studiów uniwer-
syteckich w zakresie ekonomii i zarz¹dzania jest szczególnie godna uwagi.



Prof. zw. dr hab. Janusz Neider

Prof. Janusz Neider by³ wieloletnim kierownikiem Zak³adu Trans-
portu Miêdzynarodowego i Spedycji na Wydziale Ekonomicznym
Uniwersytetu Gdañskiego. Ta funkcja to tylko niewielka czêœæ zna-
mienitego dorobku zawodowego Pana Profesora. Stanowiska
dziekana Wydzia³u Ekonomicznego, dyrektora Instytutu Handlu
Zagranicznego i prorektora Uniwersytetu Gdañskiego to wyraz
uznania dla jego osi¹gniêæ naukowych i organizacyjnych.

Prof. Neider jest doceniany równie¿ poza Uniwersytetem Gdañskim.
W 2004 r. na ogólnokrajowej konferencji Rektorów Uniwersytetów
Polskich zosta³ wybrany na przewodnicz¹cego Uniwersyteckiej
Komisji Finansowej. W tym samym roku zosta³ równie¿ cz³onkiem
Pomorskiego Komitetu Monitoruj¹cego Programy Rozwoju Regio-
nalnego, powo³anym przez wojewodê pomorskiego.

Pan Profesor jest autorem i wspó³autorem wielu publikacji dotycz¹cych transportu miê-
dzynarodowego, polityki transportowej Unii Europejskiej, spedycji miêdzynarodowej
i zarz¹dzania procesem transportowym. Od wielu lat wspó³pracuje z Polsk¹ Izb¹ Spedycji
i Logistyki, czego owocem jest redakcja kolejnych wydañ Podrêcznika spedytora, cenionego
przez praktyków kompendium wiedzy z zakresu transportu, spedycji i logistyki.

Od blisko piêædziesiêciu lat Pan Profesor zwi¹zany jest z Wydzia³em Ekonomicznym Uni-
wersytetu Gdañskiego, gdzie co roku wyjaœnia studentom regu³y funkcjonowania procesu
transportowego w ujêciu miêdzynarodowym. Wypromowa³ i zrecenzowa³ wiele prac dok-
torskich i habilitacyjnych. Wielu uznanych obecnie praktyków z bran¿y transportowej
pozna³o podstawy transportu w³aœnie dziêki niemu.

Opinia studentów i absolwentów na temat Pana Profesora nie zmieni³a siê na przestrzeni
tych wszystkich lat. Lubiany za pe³ne humoru anegdoty podczas wyk³adów, ale przede
wszystkim wymagaj¹cy odpowiedniego poziomu merytorycznego i œciœle przestrzegaj¹cy
okreœlonych regu³ na prowadzonych przez siebie zajêciach i wyk³adach. Chocia¿ ponoæ
nie³atwo uzyskaæ u niego zaliczenie z wyk³adów, po kilku latach ka¿dy absolwent
zwi¹zany zawodowo z transportem lub spedycj¹ docenia wysi³ek i trud Profesora.
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Prof. W³odzimierz Januszkiewicz

Prof. zw. dr hab. Janusz Neider jest wybitnym specjalist¹ w dziedzinie transportu, spedycji i logistyki,
znanym i uznawanym zarówno w Polsce, jak i za granic¹. Jego wyj¹tkowo bogaty dorobek naukowy
w postaci ksi¹¿ek i artyku³ów w czasopismach fachowych charakteryzuje siê bardzo wysokim poziomem
i dobrze s³u¿y studentom, pracownikom naukowym oraz praktykom gospodarczym. Na podkreœlenie
zas³uguje tak¿e Jego anga¿owanie siê w sprawy organizacyjne w szkolnictwie wy¿szym oraz w przed-
siêwziêcia s³u¿¹ce popularyzacji wiedzy transportowo-spedycyjno-logistycznej.

Prof. El¿bieta Za³oga

Jestem zaszczycona blisko dwudziestoletni¹ wspó³prac¹ z prof. Januszem Neiderem. Podziwiam Jego
pracowitoœæ, warsztat naukowy i niezwyk³¹ osobowoœæ. Jest autorytetem w œrodowisku polskich ekono-
mistów transportu. Jego ksi¹¿ki z zakresu transportu miêdzynarodowego, spedycji i portów morskich s¹
przyk³adem podrêczników akademickich o najwy¿szych standardach. Profesor jest osob¹ o wielkiej kul-
turze osobistej. S³owo ma u Niego wartoœæ, przyjaŸñ jest darem, a cz³owiek nadziej¹. Cieszê siê, ¿e
mog³am tego doœwiadczyæ i przy okazji jubileuszu Profesora daæ wyraz swojemu szacunkowi i sympatii.



Prof. UG, dr hab. Dorota Simpson

Prof. Dorota Simpson od ponad czterdziestu lat zwi¹zana jest
z Instytutem Handlu Zagranicznego na Wydziale Ekonomicznym
Uniwersytetu Gdañskiego. Wspania³y naukowiec, dydaktyk oraz
organizator ¿ycia uczelni. W roku 2000 objê³a stanowisko profesora
nadzwyczajnego Uniwersytetu Gdañskiego. Od tego czasu prowa-
dzi aktywne prace nad rozwojem kolejnych pokoleñ naukowców,
jako promotor i recenzent blisko dwudziestu rozpraw doktorskich.

Autorka kilkudziesiêciu opracowañ naukowych, jak równie¿ ce-
niony uczestnik wielu konferencji o zasiêgu krajowym i miêdzy-
narodowym. G³ównymi obszarami zainteresowania prof. Simpson
pozostaj¹ niezmiennie ludzie – zarówno w obszarze zarz¹dzania
ich kapita³em w organizacjach, jak i w zakresie ich wp³ywu na strategie marketingowe na
rynku us³ug, ze szczególnym uwzglêdnieniem wymiaru miêdzynarodowego i miêdzy-
kulturowego.

Talent organizatorski i kierowniczy przyczyni³y siê do jej sukcesów na stanowisku pro-
dziekana Wydzia³u Ekonomicznego (2002–2008) oraz wicedyrektora Instytutu Handlu Za-
granicznego (1999–2002, 2012–2016). Liczne kontakty miêdzynarodowe nawi¹zane przez
prof. Simpson w trakcie jej kariery naukowej umo¿liwi³y przyjmowanie na uczelni wielu
wspania³ych goœci z zagranicznych oœrodków badawczych. Inicjatorka i kierowniczka stu-
diów podyplomowych z zakresu biznesu miêdzynarodowego, public relations i kapita³u
ludzkiego. Lubiana przez studentów, którzy pod jej wp³ywem anga¿owali siê w dzia³al-
noœæ akademick¹, zak³adaj¹c i prowadz¹c ko³a naukowe: wczeœniej KN Zarz¹dzania Perso-
nelem „Lider”, a obecnie KN Public Relations. Zawsze otoczona gronem studentów
i wspó³pracowników, zjednuj¹ca sobie ludzi nieodpartym urokiem i poczuciem humoru.
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Prof. Paul Verluyten

Przez lata spotka³em fascynuj¹cych ludzi z ca³ego œwiata, ale tylko dwoje z nich sta³o siê moimi bliskimi
przyjació³mi: wysoki Amerykanin z Michigan oraz niewysoka, elegancka dama z Gdañska. Jedna aneg-
dota wœród wielu. Dorota wyg³osi³a wyk³ad (no, w³aœciwie nie wyk³ad) w mojej klasie Intercultural
Business Communication w Antwerpii. Zaczynaj¹c od kilku banalnych pytañ (gdzie to siê dzieje?),
zajêcia nabra³y tempa, co sprawi³o, ¿e uczniowie najpierw zainteresowali siê, a potem ju¿ zafascyno-
wali poruszonymi kwestiami. Nie dajcie siê zwieœæ dyskretnemu urokowi Doroty. Mo¿ecie wkrótce
doœwiadczyæ pe³nej si³y i pasji, jej energii, jej mocy!

Prof. Jerzy Schroeder

Wêdruj¹c naukowym szlakiem, mia³em szczêœcie spotkaæ zawsze uœmiechniêt¹ Dorotê, której kole¿eñ-
skoœæ oraz otwartoœæ na wspó³pracê spowodowa³y, ¿e pozyska³em now¹ przyjaŸñ, nie tylko naukow¹.
W naszych dociekaniach naukowych pod¹¿aliœmy czêsto tym samym szlakiem okreœlanym jako miêdzy-
narodowe zarz¹dzanie zasobami ludzkimi, na którym myœlami i piórem towarzyszyliœmy mened¿erom
w drodze na ich zagraniczne posady. Publikacje oraz wyst¹pienia konferencyjne Doroty stanowi¹ wa¿ny
impuls dla rozwoju tej tematyki badawczej w innych krajowych oœrodkach naukowych.




