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wiadomości wydziałowe

Jako pracownik dydaktyczny Andrzej Kraiński jest wykła- __16.12.2014 r. - na zaproszenie prof. Adama Wysokowdowcą cenionym i lubianym przez studentów, między innyskiego gościł w naszym Instytucie Mateusz Florek – dymi za swą charyzmę i ciepłe, choć wymagające podejście
rektor Stowarzyszenia Producentów Elementów Betodo uczącej się młodzieży.
nowych dla Kanalizacji (SPEBK) z siedzibą w Lublinie.
Marek Dankowski
Gość wygłosił wykład na temat Studzienki i rury betonowe – trwałe i wytrzymałe prefabrykaty dla kanalizacji
_Seminaria naukowe
w ujęciu parametrów normowych. W trakcie wykładu,
którego wysłuchało około 50 osób, poruszone zostały
między innymi takie zagadnienia jak studzienki kanaliza__02.12.2014 r. - dr Elżbieta Grochowska na seminarium
cyjne włazowe i niewłazowe z betonu zbrojonego i niew Zakładzie Konstrukcji Budowlanych wygłosiła referat
zbrojonego według PN-EN 1917:2004, badania zgodności
nt. Konstrukcje stalowe ze słupami dwugałęziowymi
wyrobów z wymaganiami odpowiednich normatywów,
z przewiązkami projektowane według norm PN i EN;
czy też sposoby weryfikacji producentów tych elemen__09.12.2014 r. - mgr Zbigniew Różycki na seminarium
tów. Wykład wzbudził duże zainteresowanie także wśród
instytutowym zaprezentował temat Wzmacnianie słupów
licznie przybyłych studentów.
żeliwnych za pomocą zewnętrznej okładziny włóknokomMarek Dankowski
pozytowej;

__wydział ekonomii i zarządzania
_Doktor Katarzyna Huk laureatką
konkursu Instytutu Pracy i Spraw
Socjalnych
18 grudnia 2014 r. w Warszawie odbyło się rozstrzygnięcie konkursu na najlepsze prace magisterskie i doktorskie
w dziedzinie pracy i polityki społecznej
organizowanym przez Instytut Pracy
i Spraw Socjalnych pod patronatem ministra pracy i polityki społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza. Jedną z laureatek konkursu została dr Katarzyna Huk,
pracownik naszego Wydziału, która uzyskała III nagrodę za swoją pracę doktorską. W imieniu ministra nagrody wręczał
Radosław Mleczko, podsekretarz stanu.
Dr Katarzyna Huk od października 2014
r. związana jest z Wydziałem Ekonomii
i Zarządzania, gdzie pracuje w Katedrze Logistyki kierowanej przez dr. hab.
Krzysztofa Witkowskiego, prof. UZ. Jest absolwentką studiów doktoranckich na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. W lutym 2014 r.
uzyskała tytuł doktora w dziedzinie nauk ekonomicznych
za rozprawę doktorską nt. Programy zarządzania talentami w przedsiębiorstwach na Wydziale Nauk Ekonomicznych
we Wrocławiu, której promotorem był dr hab. Mieczysław
Morawski, prof. UE. Jeszcze przed obroną pracy doktorskiej uzyskała stypendium ministra nauki i szkolnictwa
wyższego za wybitne osiągnięcia na rok 2012/2013 i znalazła się w gronie 99 najlepszych, nagrodzonych doktorantów
z całej Polski. W dyscyplinie nauki o zarządzaniu zostały
nagrodzone tylko dwie osoby. Jej zainteresowania naukowe są związane z logistyką, a także zarządzaniem ludźmi
w organizacji.
Serdecznie gratulujemy
Anetta Barska
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__ Pani doktor Katarzyna Huk odbiera dyplom z rąk Radosława Mleczko,
podsekretarza stanu
Źródło: https://www.ipiss.com.pl/?konkurs-mgr-i-dr=kolejna-edycja

