
38

U N I W E R S Y T E T  Z I E L O N O G Ó R S K I   N r  3  ( 2 1 4 )   m a r z e c  2 0 1 4

__wydział ElEktrotEchniki,  
informatyki i tElEkomunikacji

WIadOmOścI  WYdZ IałOWE

 
__TesTy urządzeń pomiarowych

__dariusz BraTek, specjalisTa ds. energeTy-
ki, Firma seBakmT

__mariusz FiTa, kierownik produkTu, 
Firma megger

__wydział Ekonomii i zarządzania

_Podwójny sukces!!!

W listopadzie gościliśmy na Wydziale Ekonomii i Zarzą-
dzania ekspertów Polskiej Komisji Akredytacyjnej, którzy 
dokonali oceny programu i jakości kształcenia na kierun-
kach studiów - zarządzanie (pierwszego i drugiego stop-
nia) oraz ekonomia (pierwszego stopnia). Eksperci spędzili 
na naszym Wydziale kilka dni, w trakcie których zapoznali 
się z dorobkiem naukowym kadry, programem i systemem 
jakości kształcenia obowiązującym na Wydziale, spotkali 
się z pracownikami oraz studentami, hospitowali zajęcia, 
jak również oceniali funkcjonowanie dziekanatu. Kontrola 

przebiegła bardzo pozytywnie i ocenianie kierunki prowa-
dzone na Wydziale Ekonomii i Zarządzania otrzymały - dro-
gą uchwał Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej (PKA) 
nr 28/2014 oraz 29/2014 z dnia 6 lutego 2014 roku - pozy-
tywną ocenę programową.

Oznacza to, że Wydział Ekonomii i Zarządzania Uni-
wersytetu Zielonogórskiego spełnia wymogi kadrowe, 
programowe, w tym dotyczące efektów kształcenia, 
oraz organizacyjne do prowadzenia nauczania na kie-
runku ekonomia pierwszego stopnia o profilu ogólnoaka-
demickim oraz zarządzanie pierwszego i drugiego stop-
nia o profilu ogólnoakademickim.

Pozytywny wynik akredytacji jest dla nas wszystkich bar-
dzo ważny. Jest on rezultatem pracy władz dziekańskich 
Wydziału oraz wspólnego zaangażowania pracowników. Na-
stępne oceny programowe dla obydwu kierunków studiów 
powinny nastąpić w roku akademickim 2019/2020.

Serdecznie gratulujemy!
Anetta Barska

__instytut inżyniErii ElEktrycznEj

_Polskie Towarzystwo Elektrotechniki Teoretycznej  
i Stosowanej

25 stycznia 2014 r. odbyło się kolejne z cyklu semina-
riów, połączonych z prezentacjami eksperymentalnymi, 
organizowanych przez Instytut Inżynierii Elektrycznej oraz 
Polskie Towarzystwo Elektrotechniki Teoretycznej i Stoso-
wanej, Oddział w Zielonej Górze. W ramach seminarium 
zaprezentowano dwa referaty. Referat Pomiary w insta-
lacjach nn, zasady pomiarów i sprzęt pomiarowy wygłosił 

Mariusz Fita, kierownik produktu z Firmy Megger, nato-
miast Dariusz Bratek, specjalista ds. energetyki z Firmy 
SebaKMT zaprezentował referat Lokalizacja uszkodzeń 
w kablach elektroenergetycznych.

Ze względu na prezentowaną tematykę celowo wybrano 
termin seminarium, który był dogodny również dla studen-
tów studiów niestacjonarnych. Zgodnie z oczekiwaniami, 
aktualność prezentowanych przez prelegentów zagadnień 
spowodowała, że seminarium cieszyło się bardzo dużym 
zainteresowaniem i wywołało żywiołową dyskusję, nato-
miast formuła pokazów eksperymentalnych, które miały 
miejsce po prezentacjach, sprzyjała swobodnej wymianie 
poglądów i doświadczeń związanych z tematyką pomiarów 
w elektroenergetyce.

Robert Smoleński
sekretarz PTETiS, oddział w Zielonej Górze


