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__wydział Ekonomii i Zarządzania
__Awans czasopisma naukowego
Management

23 grudnia 2015 r. Ministerstwo
Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło nowy wykaz czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikację w tych
czasopismach. Czasopismo naukowe Management wydawane na naszym Wydziale znalazło się w części
B z liczbą punktów 12, co oznacza
wzrost o 5 punktów w stosunku do
poprzedniej punktacji. Lista B ogółem zawiera 2212 tytułów, a najwyższa liczba punktów
za publikację w periodyku z tej listy wynosi 15 punktów
i niewiele jest na niej czasopism z punktacją powyżej 12
punktów. Sukces czasopisma jest przede wszystkim rezultatem wieloletniej pracy Pani Profesor Janiny Stankiewicz,
redaktora naczelnego. Należy przypomnieć, że czasopismo
naukowe Management wydawane jest od 1997 roku, początkowo w wersji językowej polskiej i angielskiej, a od
ośmiu lat tylko w języku angielskim. Każdego roku ukazują
się dwa numery. Redakcja czasopisma współpracuje z na-

__wydział humanistyczny
__Witebszczanie w Zielonej Górze
Katedra Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Zielonogórskiego gościła w dniach od 28 listopada do
6 grudnia 2015 r. dziesięcioosobową grupę z Witebskiego
Państwowego Uniwersytetu im. P. Maszeraua, która przyjechała do nas w ramach wymiany. Byli to zarówno studenci
filologii rosyjskiej i filologii białoruskiej uczący się języka
polskiego jak i pracownicy WPU: Siarhei Nikalayenka (dziekan Wydziału Filologicznego), Dzianis Biarozka (kierownik
sekcji prawnej) oraz Yury Babich (docent Katedry Białorutenistyki). My (studenci komunikacji biznesowej w języku rosyjskim oraz filologii rosyjskiej) byliśmy w Witebsku
w lipcu 2015 r., dlatego z przyjemnością zaopiekowaliśmy
się gośćmi z Białorusi, a nasze działania koordynowała dr
hab. Małgorzata Łuczyk, prof. UZ. Nasi goście spotkali się
także z dziekanem Wydziału Humanistycznego dr. hab. Sławomirem Kuflem, prof. UZ, oraz dyrektorem Instytutu Neofilologii, prof. dr. hab. Andrzejem Kseniczem.
Głównym celem wymiany jest poznanie kultury kraju goszczącego i doskonalenie umiejętności językowych – co nam
się wspaniale udało: uczący się języka polskiego studenci
z Białorusi mieli szansę sprawdzić swoje umiejętności w rzeczywistych sytuacjach, a my mogliśmy podszkolić nasz rosyjski!
Już w dniu przyjazdu po krótkim odpoczynku w akade-

ukowcami z krajowych, jak również zagranicznych ośrodków naukowych. Publikowane artykuły dotyczą przede
wszystkim zarządzania strategicznego, zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania zmianami, finansów, marketingu, zarządzania środowiskiem czy też rozwijania innowacyjności pracowników. Pojawiają się również artykuły na
temat zastosowań informatyki w zarządzaniu.
Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!
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odbywały się dwa razy w ciągu dnia, a prowadziły je na
zmianę nasze studentki z doświadczeniem pedagogicznym:
Łucja Kulwanowska, Małgorzata Sobol i Adriana Januszko.
Treści zostały dobrane tak, aby wspomóc studentów w co-

rynku spróbowaliśmy waniliowego kołacza, a wśród mnóstwa zdjęć jakie zrobiliśmy, szczególnie sympatyczna jest
fotka całej grupy w saniach św. Mikołaja. Następnie udaliśmy się w stronę Katedry św. Marii Magdaleny, obejrzeliśmy

Anetta Barska

__Sukces naszej Koleżanki!
Do grona doktorów pracujących na naszym Wydziale
dołączyła Agnieszka Perzyńska. Publiczna obrona pracy
doktorskiej nt. Instrumenty logistyczno-marketingowe
w zarządzaniu przedsiębiorstwami transportowymi w województwie lubuskim mgr Agnieszki Perzyńskiej odbyła się
14 grudnia 2015 r. na Wydziale Zarządzania Politechniki
Częstochowskiej. Promotorami byli prof. dr hab. Maria Nowicka-Skowron oraz dr hab. inż. Krzysztof Witkowski, prof.
UZ, natomiast recenzentami: dr hab. inż. Anna Brzozowska, prof. PCz. oraz dr hab. inż. Wiesław Waszkielewicz,
prof. AGH. Agnieszka Perzyńska, decyzją Rady Wydziału
Zarządzania Politechniki Częstochowskiej z dnia 15 grudnia, uzyskała z wyróżnieniem stopień dr nauk ekonomicznych w dziedzinie nauk o zarządzaniu. Gratulujemy!
Anetta Barska

miku zabraliśmy witebszczan na wspólny spacer po terenie
Kampusu B, w czasie którego pokazaliśmy im nasz Uniwersytet i najbliższą okolicę. Szczególne zainteresowanie
gości wzbudził budynek Biblioteki Uniwersyteckiej oraz
zinformatyzowany i przyjazny studentowi system wypożyczania książek. W sobotni wieczór w ramach integracji
zaprosiliśmy Białorusinów na imprezę Andrzejkową do jednego z klubów w centrum miasta. Zabawa udała się świetnie! Wspólne tańce, rozmowy i śmiechy stopiły pierwsze
lody w naszych kontaktach. Już wtedy wiedzieliśmy, że ten
nadchodzący tydzień zapamiętamy na zawsze.
Drugi dzień pobytu został poświęcony na poznanie Zielonej Góry. W niedzielę nasza studentka, a jednocześnie
pracownik Uniwersytetu Zielonogórskiego Ewa Ogiołda
oprowadziła gości po centrum naszego miasta. Białorusini
zobaczyli najważniejsze miejsca starówki: Ratusz, deptak,
kościół pw. Matki Boskiej Częstochowskiej, Konkatedrę św.
Jadwigi, Wieżę Głodową, Rektorat. Przeszli też szlakiem
Bachusików, aż do pomnika Bachusa, przy którym zrobiliśmy pamiątkowe zdjęcia. Mimo, że pogoda tego dnia
nie rozpieszczała, wszyscy z uśmiechem i ciekawością
poznawali zakamarki Zielonej Góry. Następnym punktem
wycieczki była wizyta w Palmiarni, gdzie w ciepłej atmosferze, pod palmami, trochę odpoczęliśmy po długim spacerze. Centrum Zielonej Góry spodobało się studentom na
tyle, że wracali w to miejsce jeszcze kilka razy podczas
swojego pobytu.
Poniedziałek rozpoczął się od zajęć języka polskiego.
Wymiana wymianą, ale zajęcia też muszą być… Zajęcia
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dziennym porozumiewaniu się w trakcie pobytu w Polsce.
W przerwie między zajęciami białoruscy studenci wybrali
się wraz z Jakubem Kosteckim na spacer po znanym już
zielonogórskim deptaku. Pomiędzy zwiedzaniem i poszukiwaniem ciekawych książek do nauki języka polskiego nie
zapomnieli spróbować najlepszych deserów w kawiarniach
w centrum miasta.
We wtorek wykładowcy i studenci z Białorusi wyruszyli
na wycieczkę do Berlina, w którym zobaczyli najważniejsze
zabytki (Bramę Brandenburską, pozostałości muru berlińskiego, Wyspę Muzeów, Reichstag), a także poczuli niezapomniany klimat jarmarku bożonarodzeniowego. Choć tego
dnia pogoda również pozostawiała wiele do życzenia, wszyscy stwierdzili, że warto było zwiedzić stolicę Niemiec.
Kolejnego dnia studenci kontynuowali naukę języka
polskiego, spacerowali po zielonogórskich uliczkach oraz
odwiedzili Planetarium Wenus, które zrobiło na nich duże
wrażenie. Wieczorem razem poszliśmy do kina na film „Listy do M. 2”. Białoruskim studentom zależało na obejrzeniu
polskiego filmu, osłuchiwaniu się z językiem oraz sprawdzeniu stopnia zrozumienia dialogów – a czy można osiągnąć to w przyjemniejszy sposób niż z romantyczną komedią z bożonarodzeniowym tłem? Film bardzo się spodobał,
a co najważniejsze zrozumiałe dialogi i sytuacje wiele razy
wzbudziły uśmiech na twarzach naszych gości.
W czwartek wspólnie pojechaliśmy zobaczyć stolicę
Dolnego Śląska. Kilka godzin podróży pociągiem upłynęło bardzo szybko – rozmowy w języku polskim i rosyjskim
umiliły nam ten czas. Zwiedzanie Wrocławia rozpoczęliśmy
od przejścia z pięknego budynku Dworca Głównego, ulicą
Świdnicką w stronę starego miasta. Po drodze zobaczyliśmy
Operę Wrocławską, Plac Kościuszki, a także kościoły pw.
św. Stanisława, św. Doroty i św. Wacława. Gdy doszliśmy
do ścisłego centrum, powitały nas zapachy dochodzące
z kolorowych straganów jarmarku bożonarodzeniowego.
W tej pięknej scenerii doszliśmy do wrocławskiego Ratusza,
którego architektura wzbudziła zachwyt naszych gości. Na
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1___Uśmiechnięte elfy św. Mikołaja :)
2___Oceanarium – spacery po morskich głębinach bardzo nam się spodobały
3___Bachusików nie mogło zabraknąć w programie zwiedzania Zielonej Góry
4___Zielonogórska Palmiarnia bardzo spodobała się Gościom z Białorusi
5___Tradycyjnie – zdjęcie z zielonogórskim konikiem
6___Nie mogło zabraknąć zdjęcia przy pomniku Bachusa
Fot. z wydziału

wnętrze, a także weszliśmy na wieżę i mostek pokutnic,
z którego rozciąga się piękny widok na wrocławską starówkę. Następną atrakcją była wizyta w Oceanarium, które
bardzo się nam wszystkim spodobało (nie tylko studenci
białoruscy byli w nim po raz pierwszy). Po powrocie do centrum obejrzeliśmy budynki Uniwersytetu Wrocławskiego,
a później udaliśmy się w drogę powrotną do Zielonej Góry.
Następnego dnia witebscy i zielonogórscy studenci oraz
wykładowcy odwiedzili stolicę Czech, po której oprowadzała ich nasza ulubiona przewodniczka Ewa. Zwiedzając
Hradczany, Most Karola i spacerując uliczkami Pragi, wszyscy byli pod wrażaniem uroku tego miasta.
W sobotę odbyły się ostatnie zajęcia z języka polskiego, reszta dnia upłynęła na przygotowaniach do wyjazdu,
a wieczorem wszyscy poszliśmy na pożegnalne spotkanie
w pubie w centrum miasta. Wśród wesołych rozmów
i wspominków dotyczących wspólnie spędzonych chwil pojawiły się pierwsze łzy i smutek z powodu nadchodzącego
wyjazdu. Białoruscy studenci wspaniale podziękowali nam
za opiekę wręczając piękne pamiątki i słodycze przywiezione z Białorusi.
W niedzielę, 6 grudnia, wczesnym rankiem także i do
nich przyszedł Mikołaj i wręczył pożegnalne upominki.
Białoruska grupa odjechała po serdecznych pożegnaniach
i uściskach. Wszystkim nam pozostały jednak piękne wspomnienia wspólnie spędzonego czasu, który pokazał nam,
jak bliskie są „słowiańskie dusze”. Właśnie takie chwile
i wykorzystanie wiedzy zdobytej na uczelni w praktyce są
esencją studiowania – zawarte przyjaźnie pozostaną na
całe życie i wszyscy mamy nadzieję na kolejne spotkanie,
tym razem w Witebsku.
Agnieszka Dąbrowicz

