7

suk c esy n a szy c h p r a c owników

wój poprawności językowej w L2, a kiedyś - zjawiskiem
świadomości językowej u dzieci i jej wpływem na rozwój
ich myślenia abstrakcyjnego. Inspirowana pracami A. Mor-Sommerfeld, M. Datty, D. Dagenais, Ch. Kennera czy E.
Gregory, chce kontynuować i uszczegółowić badania nad
miejscem metody introspektywnej w kształtowaniu świadomości językowej, a życzyłaby sobie zająć się ‘mozaiką
językową’, bowiem lubi procesy twórczego pisania oraz
zmagania się z własnym językiem i pomysłami, zwłaszcza
że według niej, w pracy naukowej najważniejsze jest to
właśnie specyficzne dla akademika-badacza-nauczyciela-człowieka osadzonego w egzystencji i środowisku połączenie namysłu z badaniami, dydaktyką i praktyką.
Gratulując Joannie osiągnięć, życzę jej by pozostała
‘dzieckiem tak rozumianego Sukcesu’.

__dr hab. inż. Karolina

nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu,
na podstawie przedłożonej rozprawy habilitacyjnej nt.:
Tworzenie i przywłaszczanie wartości. Perspektywa relacji: pracownik-organizacja. Karolina Mazur ukończyła
w 1990 r. studia na Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym
Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, a w roku 2000 obroniła pracę doktorską Strategie małych i średnich przedsiębiorstw na Wydziale Zarządzania i Informatyki Akademii
Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu. Od
początku swojej kariery naukowej związana była z zielonogórskim środowiskiem - w 1991 r. podjęła pracę jako
asystent na Wydziale Podstawowych Problemów Techniki
Wyższej Szkoły Inżynierskiej. Podczas swojej pracy naukowo-dydaktycznej dr hab. inż. Karolina Mazur odbyła trzy
staże zagraniczne - na Carleton University w Ottawie, na
Teresa Podemska-Abt Leicester University w Leicester oraz w École Nationale
UniSA, Australia Supérieure des Mines w Saint-Étienne. Była uczestnikiem
trzech projektów badawczych (w tym jednego zagranicznego), pełniła rolę kierownika projektu badawczego na
temat: Kontrakt psychologiczny w procesie kształtowania
Mazur
przewagi konkurencyjnej organizacji sektora wysokich
technologii - finansowanego przez Ministerstwo Nauki i
Szkolnictwa Wyższego. Dr hab. inż. Karolina Mazur obecnie jest adiunktem na Wydziale Ekonomii i Zarządzania
Uniwersytetu Zielonogórskiego i pełni obowiązki kierownika Zakładu Mikroekonomii i Polityki Społecznej. Jej zainteresowania naukowe skoncentrowane są wokół zarządzania
strategicznego, ze szczególnym uwzględnieniem nurtu zasobowego.
Naszej Koleżance serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!!!
Anetta Barska

__dr hab. Marek Smoluk
18 grudnia 2012 r. Rada Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Zielonogórskiego podzieliła jednomyślne stanowisko Komisji Habilitacyjnej powołanej przez Centralną Komisję ds. Stopni i Tytułów Naukowych, podejmując
uchwałę o nadaniu doktorowi Markowi Smolukowi stopnia
doktora habilitowanego w dyscyplinie nauk humanistycz-

__dr hab. karolina mazur podczas absolutorium
(fot. z wydziału)

Miło mi poinformować, że nasza Koleżanka – Karolina
Mazur, powiększyła grono pracowników samodzielnych.
29 listopada 2012 r. uzyskała na Wydziale Zarządzania,
Informatyki i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we
Wrocławiu stopień doktora habilitowanego w dziedzinie
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