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__ Prof. Jan Jeżak

_Potrójny Jubileusz!

W dniach 12-14 maja 2014 r. w Zielonej Górze odbędzie 
się jubileuszowa, XV konferencja naukowa NOWOCZESNE 
ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM organizowana przez 
Katedrę Zarządzania Potencjałem Społecznym Organizacji. 
Konferencja ta ma charakter cykliczny, a wysoki poziom 
merytoryczny oraz miła atmosfera panująca w jej trakcie 
sprawiły, że na stałe wpisała się w kalendarz konferencji 
naukowych. Jej tematyka poświęcona jest zagadnieniom 
współczesnego zarządzania przedsiębiorstwem w jego róż-
nych obszarach działalności (kapitał ludzki, społeczna od-
powiedzialność biznesu, controlling, marketing, logistyka 
itp.) w zmieniającej się sytuacji społeczno-gospodarczej. 
Będzie też okazją do wymiany wiedzy i doświadczeń do-
tyczących współczesnego zarządzania przedsiębiorstwem.

Tegoroczna konferencja będzie miała wyjątkowy cha-
rakter — będzie ona okazją do upamiętnienia Jubileuszu 
45 lat pracy naukowej Pani Profesor Janiny Stankiewicz 
— inicjatorki i głównej organizatorki konferencji. Piętna-
sta już edycja konferencji czy też pełniona obecnie przez 
Panią Profesor funkcja dziekana to dowody jej charyzmy 
i zdolności organizacyjnych. Bo to właśnie Profesor Janina 
Stankiewicz od wielu lat skutecznie integruje środowisko 
naukowe i biznesu. Rezultatem Jej pracy naukowej jest 
imponujący dorobek naukowy na trwałe wpisany w polską 
naukę w dziedzinie ekonomii, w dyscyplinie: nauki o za-
rządzaniu. Będziemy mieli okazję pogratulować Pani Pro-
fesor tak zacnego jubileuszu, jak również podziękować  
za Jej wkład w rozwój Wydziału oraz wsparcie naszego 
rozwoju naukowego. Dla wielu z nas bowiem Pani Profesor 
jest mentorem wskazującym nowe kierunki badań jak rów-
nież przykładem zaangażowania i profesjonalizmu. Będzie  
to również Jej jubileusz jako Redaktora Naczelnego wyda-
wanego od 15 lat czasopisma naukowego „Management”.

O przebiegu „potrójnego” jubileuszu poinformujemy 
w przyszłych wydaniach miesięcznika społeczności akade-
mickiej.

Hanna Bortnowska, Anetta Barska

_Nadzór korporacyjny w krajach strefy euro  
– prof. Jan Jeżak

W ramach V edycji studiów podyplomowych Mechanizmy 
funkcjonowania strefy euro, 13 grudnia 2013 r. odbyły się 
warsztaty zorganizowane przez Wydział Ekonomii i Zarzą-
dzania oraz Narodowy Bank Polski, podczas których wykład 
wygłosił prof. dr hab. Jan Jeżak. Tematem wykładu był 
Nadzór korporacyjny w krajach strefy euro.

Prof. J. Jeżak przedstawił znaczenie sfery „governance” 
i sfery „top management” w funkcjonowaniu przedsię-
biorstwa, istotę, treść i znaczenie „corporate governan-
ce”, teorie „corporate governance”, doświadczenia kra-
jów strefy euro w funkcjonowaniu obydwu obszarów oraz 
wnioski dla polskiej gospodarki. W wykładzie uczestniczy-
ła prof. Janina Stankiewicz, dziekan Wydziału Ekonomii 
i Zarządzania, pracownicy Wydziału, studenci oraz słucha-
cze studiów podyplomowych Mechanizmy funkcjonowania 
strefy euro.

Prof. Jan Jeżak jest kierownikiem Katedry Zarządzania 
Przedsiębiorstwem Uniwersytetu Łódzkiego oraz kierowni-
kiem Zakładu Zarządzania Strategicznego w tej Katedrze. 
Jest autorem bądź współautorem ponad 130 publikacji, 
w tym prac projektowych, doświadczalno-konstrukcyj-
nych, ekspertyz, skryptów i podręczników, a także wielu 
znaczących publikacji zamieszczonych w liczących się wy-
dawnictwach i czasopismach krajowych i zagranicznych. 
Odbył kilka staży zagranicznych (uniwersytety amerykań-
skie, brytyjskie oraz niemieckie). Wykładał w uniwersyte-
tach w Pittsburghu, Chicago oraz Uniwersytecie Europej-
skim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Jest ekspertem 
i konsultantem oraz członkiem rad nadzorczych kilku spół-
ek. Aktualnie prof. Jan Jeżak pełni szereg funkcji w wielu 
organizacjach naukowych.

Paweł Szudra
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