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Kolejna edycja studiów podyplomowych nt.: 
Mechanizmy funkcjonowania strefy euro

Na Wydziale Eko-
nomii i Zarządzania 
ruszyła druga edycja 
studiów podyplomo-
wych Mechanizmy 
funkcjonowania stre-
fy euro realizowa-
nych w ramach ogól-
nopolskiego projektu 
zainicjowanego przez 
Narodowy Bank Pol-
ski. Przypomnijmy, 
że do realizacji pro-
jektu wybrany został 
tylko jeden ośrodek 
akademicki w każ-
dym województwie, 
a w naszym województwie jest to właśnie Uniwersytet 
Zielonogórski. Jak już pisaliśmy - we wcześniejszych 
wydaniach miesięcznika – głównym celem projektu 
jest przekazanie Uczestnikom studiów wszechstronnej 
wiedzy na temat procesu wymiany narodowej waluty 
oraz mechanizmów funkcjonowania strefy euro. Wie-
dza w tym zakresie jest niezbędna w obliczu bliskiej 
perspektywy wejścia Polski do strefy euro. Studia – po-
dobnie, jak w pierwszej edycji - cieszą się dużym za-
interesowaniem i zgłosiło się wielu chętnych. W tym 
roku akademickim studia podyplomowe nt.: Mecha-
nizmy funkcjonowania strefy euro podjęły 63 osoby. 
Wzorem z ubiegłego roku do prowadzenia zajęć za-
proszeni zostali znani ekonomiści z Polski. Są to pro-
fesorowie uznanych ośrodków akademickich m.in. ze 
Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Uniwersyte-
tu Ekonomicznego we Wrocławiu, Uniwersytetu Wro-
cławskiego, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w 
Lublinie, są wśród nich także pracownicy Uniwersyte-
tu Zielonogórskiego. Oprócz wykładów programowych 
będą także realizowane wykłady otwarte, do których 
poprowadzenia zapraszani są specjalni goście. Mieli-
śmy już przyjemność gościć Wiceprezesa NBP profeso-
ra Witolda Kozińskiego, czy też profesora Grzegorza W. 
Kołodko. W czerwcu planowana jest konferencja pod 
tym samym tytułem Mechanizmy funkcjonowania strefy 
euro. Liczymy na obecność wielu sławnych ekonomistów 
zajmujących się problematyką funkcjonowania strefy 
euro. Konferencja będzie świetną okazją do wymiany 
poglądów oraz podsumowania efektów studiów podyplo-
mowych. 
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WYDZIAŁ 
EKONOMII I ZARZĄDZANIA 

tej wystawy. Jasna też staje się tryumfująco - ironiczna 
poza “artystkourzędniczki” przed galerią, z niezrozumiałą 
dumą prezentującej swój samochód. 

Jest też w tej wystawie rys mniej widoczny, a równie 
istotny, dotyczący przedmiotów z bezpośredniego otocze-
nia artystki. Swoimi gestami, “opakowania” szkłem czy 
dokładnego umycia, akcentuje ich ważność, niechęć do 
wymiany na nowsze, tak charakterystyczną dla naszego 
współczesnego konsumeryzmu. Sama deklaruje przywią-
zanie do rzeczy, głęboką wagę tego stanu, pełną świa-
domość związku z nimi. Tu nie jest “urzędniczką”, jest 
tylko artystką,  w czuły sposób dbającą o swój dookolny, 
najbliższy świat, przedmioty, ale też bliskich i przyjaciół.

W którymś momencie refleksji może się okazać, że tak 
naprawdę opozycja urzędniczka - artystka jest być może 
najmniej istotna, ważniejsza jest bowiem uważność, kre-
atywność i odpowiedzialność wobec siebie i świata. Na 
każdym poziomie, w maksymalnie dużym napięciu uwa-
gi, bez względu na rodzaj wykonywanej pracy. Kreatyw-
na urzędniczka i systematyczna artystka  spotykają się, 
wspomagają, dookreślają.

---
Paulina Komorowska-Birger, 

Urzędniczka, 
 galeria BWA w Zielonej Górze 

17.12.2010- 09.01.2011

FO
T.

 K
AR

O
LI

N
A 

SP
IA

K



29

U N I W E R S Y T E T  Z I E L O N O G Ó R S K I      n r  2  ( 1 8 5 )      l u t y  2 0 1 1    

WIADOMOŒCI  W YDZIA£OWE

Poniżej zamieszczamy rozmowę z Karolem Tokarczy-
kiem, absolwentem pierwszej edycji studiów nt. Mecha-
nizmy funkcjonowania strefy euro

> Co Pana skłoniło do rozpoczęcia studiów podyplomo-
wych nt.: Mechanizmy funkcjonowania strefy euro?
Przyczyn było kilka, ale najważniejszą była chęć zdoby-

cia nowej wiedzy z dziedziny, która mnie interesuje. Poza 
tym uznałem, że warto dowiedzieć się czegoś o walucie, z 
której będziemy w przyszłości wszyscy korzystać. 

> Czy zechciałby Pan wyrazić swoją opinię o studiach, 
które właśnie Pan zakończył? 
Moja ocena studiów jest pozytywna. Szczególnie in-

teresujące i inspirujące były zajęcia z Panią Profesor 
Krystyną Michałowską – Gorywodą. Wykłady Pani pro-
fesor były bardzo ciekawe, sporo było w nich dygresji i 
informacji nie tylko z ekonomii, które pozwalały lepiej 
zrozumieć unijną rzeczywistość. Oczywiście wśród wy-
kładowców byli i tacy, których zajęcia nie zawsze były 
tak ekscytujące, niemniej jednak z zajęć mogłem dowie-
dzieć się wielu ciekawych rzeczy, a wiedza była podana w 
przystępny sposób. Uważam, że ukończenie tych studiów 
poszerzyło moją wiedzę z zakresu funkcjonowania euro, 
jak również ułatwi mi podejmowanie wielu decyzji w 
przyszłości. W dzisiejszych czasach bowiem prawie każda 
decyzja finansowa obarczona jest ryzykiem. Im większa 
jest nasza wiedza tym mniejsze niebezpieczeństwo, że 
podejmiemy decyzje nietrafne. Prosty przykład: jakieś 
2,5 roku temu wydało mi się, że najkorzystniej jest wziąć 
kredyt mieszkaniowy we frankach. Później okazało się, 
że ktoś kto wziął 100 tys. franków kredytu ma do spłace-
nia nie 200, lecz 300 tys. złotych, a jego mieszkanie war-
te jest ok. 190 tys. złotych. To jest bardzo niebezpieczna 
sytuacja. Teraz jestem zwolennikiem kredytu w złotych. 
W zrozumieniu wielu mechanizmów pomogły mi właśnie 
te studia. Uważam, że każde  poszerzenie wiedzy jest 
dobre i warte polecenia, 

> Jako były starosta grupy zapewne ma Pan orienta-
cję, jak oceniali studia pozostali słuchacze? 
Opinie studentów o zajęciach były dobre. W przerwach 

między zajęciami rozmawialiśmy często o tematach po-
ruszanych przez wykładowców, no i jak zwykle bywa 
w takich sytuacjach nie zawsze byliśmy ze sobą zgodni, 
jednak nasze dyskusje były dowodem dużego zaintereso-
wania słuchaczy podejmowaną w trakcie wykładów tema-
tyką. 

> Czy udało się już Panu wykorzystać wiedzę zdobytą 
w trakcie studiów?
Wielokrotnie moi przyjaciele czy znajomi prosili mnie o 

radę w kwestiach finansowych. Zastanawiali się czy kredyt 
na mieszkanie wziąć w złotówkach czy też w euro. Ludzie 
pytają się też często czy wspólna europejska waluta bę-
dzie dla nas dobra. Wtedy staram się wyjaśnić te sprawy 
na tyle, na ile potrafię.

> Jaki jest Pana stosunek do wprowadzenia w Polsce 
waluty euro i czy studia miały wpływ na ukształto-
wanie się Pana poglądów?
Zanim zacząłem studia podyplomowe nt.: Mechanizmy 

funkcjonowania strefy euro  byłem bezwzględnym zwo-
lennikiem przyjęcia europejskiej waluty. Teraz jestem 
„tylko zwolennikiem”. Wiem dlaczego euro jest dla nas 
dobre i uważam, że korzyści przeważają nad kosztami ta-
kiej integracji. Łatwiej będzie przedsiębiorcom i nam kon-
sumentom. Mój niepokój wywołany jest tylko i wyłącznie 
postawami polityków, którzy myślą często w perspektywie 
kadencji. Tak czy inaczej jestem optymistą i wierzę, że 
kiedyś będziemy płacili w euro. Zacząłem nawet odkładać 
drobne sumy w tej walucie.

> Dziękuję za rozmowę

Anetta Barska

Kierunek Zarządzanie z akredytacją!!!

W czerwcu ubiegłego roku gościliśmy na Wydziale Eko-
nomii i Zarządzania przedstawicieli Państwowej Komisji 
Akredytacyjnej. Eksperci podczas wizytacji ocenili na-
stępujące obszary funkcjonowania Wydziału: stan kadry 
nauczycieli akademickich zarówno wchodzących do mini-
mum kadrowego, jak i pozostałych, ich dorobek nauko-
wy oraz przygotowanie zawodowe do prowadzenia zajęć 
na kierunku studiów Zarządzanie; plany i programy stu-
diów; poziom prac dyplomowych (licencjackich oraz ma-
gisterskich); działalność naukową; współpracę między-
uczelnianą i międzynarodową; sprawy studenckie; bazę 
dydaktyczną i socjalną oraz aspekty formalno-prawne. W 
trakcie swojej wizyty przedstawiciele Państwowej Komisji 
Akredytacyjnej spotkali się z pracownikami i studentami 
Wydziału, przeprowadzili hospitacje zajęć, zapoznali się 
z bazą biblioteczną. W oparciu o wyniki przeprowadzo-
nej wizyty akredytacyjnej w dniu 9 grudnia 2010 roku 
Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej Uchwałą 
Nr 36/8/2010 w sprawie oceny jakości kształcenia na kie-
runku Zarządzanie prowadzonym na Wydziale Ekonomii 
i Zarządzania na poziomie studiów pierwszego i drugiego 
postanowiło wydać ocenę pozytywną. Ocena pozytywna 
świadczy o spełnieniu przez nasz Wydział wszystkich stan-
dardów oceny jakości kształcenia stosowanych przez PKA, 
następna wizytacja kierunku zarządzanie w 2014 roku.

Anetta Barska


