30

wi a d o m o ś c i wy d zi a ł owe

Startuje Projekt Akademia e-commerce
13 grudnia 2017 r. odbyła się inauguracja projektu Akademia e-commerce. Podczas spotkania sektor biznesu
wydział Ekonomii i Zarządzania
reprezentowali: Marzena Czapaluk, Dyrektor Finansowy
w firmie e-obuwie, a zarazem główna inicjatorka Akademii
oraz Jakub Jasiński, Firma CCC i Bartłomiej Kiermasz, SAP
Nasi Studenci wśród nagrodzonych
Polska. Władze Uniwersytetu reprezentowała Profesor MagMiło nam poinformować, że Studenci naszego Wydziału, dalena Graczyk, Prorektor ds. Jakości Kształcenia, a Wykierunku Logistyka: Anna Sokalska, Łukasz Śliwiński (studenci czwartego roku kierunku Logistyka) oraz Hubert
Gliński (student trzeciego roku kierunku Logistyka) zostali
uhonorowani stypendiami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa
Wyższego. Wszyscy są aktywnymi członkami Koła Naukowego Logistyki LogUZ. W bieżącym roku akademickim takimi stypendiami zostało uhonorowanych sześciu studentów
Uniwersytetu Zielonogórskiego, w tym trzech studentów
Wydziału Ekonomii i Zarządzania oraz trzy studentki z Wydziału Artystycznego. Studenci naszego Wydziału wykazali
się zdolnościami organizacyjnymi, a także systematyczną
pracą naukową. Przygotowali wiele artykułów naukowych,
które opublikowane zostały w prestiżowych czasopismach
oraz w monografiach naukowych. W ubiegłym roku czynnie uczestniczyli w konferencjach naukowych o zasięgu Pani Marzena Czapaluk przedstawia założenia projektu
Akademia e-commerce, fot. Paweł Szudra
ogólnopolskim i międzynarodowym, a także uczestniczyli
w organizacji konferencji naukowej II Zielonogórskie Dni
Logistyki nt. „Zrównoważony rozwój w logistyce”, której
kolejna edycja odbędzie się już w maju br. Na co dzień
cała trójka to wielcy pasjonaci logistyki, głównie w sferze
e-commerce, logistyki zwrotów, magazynowania oraz
transportu i spedycji, czego odbiciem jest ich dorobek naukowy i osiągnięcia.
Serdecznie gratulujemy

Stypendyści Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
fot. Paweł Szudra
Studenci naszego Wydziału uczestniczący w spotkaniu inauguracyjnym,
fot. Paweł Szudra

działu: Profesor Piotr Kułyk – Dziekan Wydziału Ekonomii
i Zarządzanie.
Akademia e-commerce jest to dwusemestralny program
realizowany przez Wydział Ekonomii i Zarządzania we
współpracy z partnerami biznesowymi – spółką technologiczną oraz e-commerce i retail. Dzięki udziałowi w Projekcie nasi studenci mają możliwość:
__nieodpłatnego zdobycia wiedzy na temat najnowszych
trendów w sektorze e-commerce i systemów informatycznych;
__realizacji płatnych praktyk i staży studenckich;
__uczestniczenia w wymianie doświadczeń oraz zdobywaniu praktycznych umiejętności;
__zwiększenia swojej atrakcyjności na rynku pracy;
__uzyskania certyfikatu ukończenia Akademii e-commerce.
Na inauguracyjne spotkanie przybyło liczne grono studentów oraz wykładowcy. W ramach spotkania odbył się
wykład pt. Dlaczego e-commerce, który wygłosili Jakub Jasiński oraz Bartłomiej Kiermasz.
Partnerzy Projektu: Wydział Ekonomii i Zarządzania,
Eobuwie.pl S.A. Zielona Góra, SAP Polska oraz CCC S.A. /
CCC.eu Sp. z o.o. Polkowice.
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