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WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA
Profesor Ilona Politowicz członkiem rady nadzorczej „Radia Zachód”
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji po przeprowadzeniu procedury konkursowej powołała członków rady nadzorczej “Radia Zachód”. Miło mi poinformować, że w grupie tej znalazła się Profesor Ilona Politowicz, Prodziekan ds.
Jakości Kształcenia na Wydziale Ekonomii i Zarządzania. W trakcie przyjmowania gratulacji Pani Profesor wyraziła słowa podziękowania za wsparcie, jakie otrzymała w trakcie rekrutacji ze strony Członków Senatu Uniwersytetu
Zielonogórskiego, którzy tak licznie udzielili Jej poparcia.

Anetta Barska

Dr hab. Ilona Politowicz,
prof. UZ pochodzi z Koszalina.
Jest Absolwentką Liceum
Plastycznego w Zielonej
Górze, po którego ukończeniu kontynuowała naukę
w Instytucie Sztuki i Kultury
Plastycznej w Zielonej Górze. Po ukończeniu studiów
w wyniku konkursu podjęła
pracę w Instytucie Sztuki
i Kultury Plastycznej w Zielonej Górze na stanowisku asystenta w Pracowni Rysunku,
Jej opiekunem był profesor
Włodzimierz Dreszer. W 1999
roku obroniła pracę doktorską na Wydziale Graﬁki i Multimediów w Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu, natomiast
w 2005 obroniła pracę habilitacyjną w Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach na Wydziale Graﬁki, Malarstwa i Wzornictwa Przemysłowego. Oprócz twórczości i pracy dydaktycznej w Instytucie Sztuk Pięknych i Lubuskiej Szkole Fotograﬁi, Profesor Ilona Politowicz, byłam kierownikiem artystycznym i redaktorem graﬁcznym „Lubuskiego Nadodrza”,
redaktorem graﬁcznym Festiwalu „Tańczące Eurydyki” w Zielonej Górze, kierownikiem artystycznym wydawnictwa
Zielonogórskiego Ośrodka Kultury. Pani Profesor od roku 2004 pracuje na Wydziale Ekonomii i Zarządzania, pełniąc funkcję kierownika Zakładu Marketingu i Komunikacji Wizualnej łączy doświadczenia artystyczne z problemami
z zakresu zarządzania marką i wizerunkiem przedsiębiorstwa, a od 2009 roku pełni również funkcję Prodziekana
ds. Jakości Kształcenia na Wydziale Ekonomii i Zarządzania. Profesor Ilona Politowicz jest autorem interesujących,
nowatorskich podręczników i pomocy naukowych z zakresu graﬁki, multimediów i ich zastosowań w reklamie. Aktywnie uczestniczy w życiu artystycznym poprzez organizacje i przygotowanie licznych wystaw, projektowanie plakatów
tematycznych, których nie sposób wymienić – jeden z ostatnich to plakat VI Międzynarodowego Festiwalu Quest
Europe 2010. Sama o swojej twórczości nie mówi raczej jak o wielkiej sztuce, ale o rzemiośle artystycznym, które –
o ile jest wykonywane rzetelnie i uczciwie – budzi społeczne zainteresowanie. Nie interesuje jej pseudoﬁlozoﬁczna
ornamentyka w egzegezie własnej twórczości, ale siła skojarzeń i symbolika, odwołująca się do ludzkich doznań
i wyzwalająca nowe odczucia oraz sposób odbioru. Jest osobą o bardzo żywiołowym temperamencie, lubiącą nowe
wyzwania, a takich zapewne dostarczy zasiadanie w radzie nadzorczej „Radia Zachód”.
Serdecznie gratulujemy!
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Uczniowie szkół średnich z wizytami na Wydziale
Ekonomii i Zarządzania
Wizyty młodzieży szkolnej na Wydziale Ekonomii i Zarządzania stały się już tradycją. Ostatnio gościliśmy uczniów
klasy o proﬁlu biznesowym wraz z opiekunami z Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych z Żagania. Przybyłych
gości powitał dr inż. Krzysztof Witkowski, Prodziekan ds.
Studenckich naszego Wydziału. W dalszej części wizyty
uczniowie wysłuchali wykładu pt.: Zawładnąć klientem
w supermarkecie – istota merchandisingu wygłoszonego

przez dr inż. Anettę Barską. Prezentowany wykład dotyczył taktyk promocyjnych stosowanych na terenie wielkopowierzchniwych placówkach handlowych. Wprowadził
on słuchaczy w problematykę, którą na co dzień poznają
studenci kierunku Zarządzanie. W dalszej części spotkania uczniowie zapoznali się z ofertą dydaktyczną naszego
Wydziału - dr Joanna Wyrwa przedstawiła kierunek ekonomia, dr Janusz Śnihur zaprezentował kierunek zarządzanie
natomiast mgr. inż. Maciej Dzikuć kierunek bezpieczeństwo narodowe. Spotkanie przebiegało w bardzo przyjemnej atmosferze, a po jego zakończeniu uczniowie udali się
na zwiedzanie Wydziału.

PAN PRODZIEKAN DR KRZYSZTOF WITKOWSKI I PANI
DR ANETTA BARSKA WITAJĄ PRZYBYŁĄ MŁODZIEŻ, FOT.
J. ŚNIHUR

Anetta Barska

Seminaria wydziałowe

PAMIĄTKOWE ZDJĘCIE MŁODZIEŻY I ICH OPIEKUNÓW
WRAZ Z PRZEDSTAWICIELAMI KADRY WYDZIAŁU EKONOMII I
ZARZĄDZANIA, FOT. J. ŚNIHUR

MŁODZIEŻ Z ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH I LICEALNYCH Z ŻAGANIA W TRAKCIE WYKŁADU, FOT. J. ŚNIHUR

MŁODZIEŻ Z ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH I LICEALNYCH Z ŻAGANIA W TRAKCIE WYKŁADU, FOT. J. ŚNIHUR

6 kwietnia odbyło się na Wydziale Ekonomii i Zarządzania seminarium naukowe podczas którego dr Zbigniew
Woźniak zaprezentował problematykę z zakresu prawa
dotyczącą Podziału sum uzyskanych z egzekucji. Celem prezentacji było przedstawienie wzajemnych relacji
między należnościami zaspokajanymi z sumy uzyskanej
z egzekucji między poszczególnymi kategoriami, jak i w
ramach tej samej kategorii (zasada proporcjonalności,
pierwszeństwa), zakresu w jakim następuje uprzywilejowanie poszczególnych wierzycieli. Prelegent zaznaczył,
że problem ten jest sporadycznie prezentowany w literaturze przedmiotu, a niektóre zapisy ustawodawcy mogą
budzić kontrowersje. Doktor Zbigniew Woźniak rozpoczął
od wyjaśnienia, iż podział sum uzyskanych z egzekucji
jest ostatnim etapem postępowania egzekucyjnego zmierzającego do wyegzekwowania świadczenia pieniężnego.
W tej fazie postępowania organ egzekucyjny dokonuje
podziały sum uzyskanych ze zbycia
składników majątkowych dłużnika. Regulacja prawna podziału
sum uzyskanych ze egzekucji,
zawarta w art. 1025 k.p.c.,
urzeczywistnia zasadę wyrównania sytuacji ekonomicznej
wierzycieli uczestniczących w egzekucji
prowadzonej przeciwko konkretnemu dłużnikowi, w tym etapie
postępowania następuje również uprzywilejowanie wierzycieli,
których wierzytelności
zostały zabezpieczone
prawem zastawniczym
(zastawem i hipoteką)
na majątku dłużnika.
Jak zaznaczył Prelegent - podział sum uzyskanych z egzekucji
opiera się na kategoryzacji wierzytelności
i
uprzywilejowaniu
jednych wierzytelności
wobec innych. Zgodnie z art. 1025 k.p.c.
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z sumy uzyskanej z egzekucji organ egzekucyjny zaspokaja
należności w następującej kolejności: koszty egzekucyjne, należności alimentacyjne, należności z wynagrodzenia
za pracę do wysokości trzykrotności minimalnego wynagrodzenia, należności zabezpieczone prawem zastawniczym (zastawem lub hipoteką), pozostałe należności
pracownicze, należności publicznoprawne oraz należności
wierzycieli nieuprzywilejowanych, którzy prowadzili egzekucje. Prelegent swoje rozważania dotyczące zapisów
ustawowych ilustrował konkretnymi przykładami z życia
gospodarczego. Wystąpienie doktora Zbigniewa Woźniaka
wzbudziło duże zainteresowanie, zainspirowało również
do dalszej dyskusji, w trakcie której głos zabrali prof. Maria Fic oraz prof. Daniel Fic.
Serdecznie gratulujemy wystąpienia
Anetta Barska

Zapraszamy na wykłady otwarte
17 oraz 22 maja na Wydziale odbył się na cykl wykładów dotyczących szeroko pojmowanego e-commercu, eadministracji oraz e-biznesu. Prelegentem będzie Grzegorz Blaut, Dyrektor zielonogórskiego Oddziału Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A.
Wykład jest organizowany z myślą o studentach naszego
Wydziału, ale nie tylko – zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

>System rozliczeniowy w Polsce – ELIXIR

Podpis Elektroniczny – teraźniejszość i perspektywy
17 maja, godzina 11.15-12.45 sala 216 A-29

>Nowoczesne formy zarządzania dokumentami – teraźniejszość i nadchodzące trendy
22 maja, godzina 11.15-12.45 sala 3 A-29.

Anetta Barska

Festiwal Nauki 2011 – Wydział Ekonomii i Zarządzania - Dni Technik Satelitarnych
Wydział Ekonomii i Zarządzania w ramach Festiwalu
Nauki organizuje Dni Technik Satelitarnych. 3 czerwca,
w piątek, o godz. 10.00 w Galerii przy ulicy Licealnej 7
odbędzie się otwarcie wystawy pt.: Dni Technik Satelitarnych z udziałem JM Rektora prof. Czesława Osękowskiego,
Dziekana Wydziału Ekonomii i Zarządzania prof. Magdaleny Graczyk, kuratora wystawy prof. Ilony Politowicz oraz
zaproszonych gości. Po uroczystym otwarciu wystawy swoje wystąpienie przedstawi Jakub Ryzenko – Szef Polskiego
Biura ds. Przestrzeni Kosmicznej.
Druga część Dni Technik Satelitarnych prezentowana będzie w formie wykładów, które odbędą się przy ulicy Prof.
Z. Szafrana, Bud. A-29, s. 3. Wykład poprowadzi prof. Iwona Stanisławska z Centrum Badań Kosmicznych Polska oraz
z prof. Krzysztof Stasiewicz z Instytutu Fizyki Kosmicznej
w Szwecji. Natomiast 5 czerwca w niedzielę na stoisku
Wydziału Ekonomii i Zarządzania na deptaku odbędzie się
multimedialny przekaz z Marsa.
Ewa Markowiak
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WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI,
INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI

Jubileusz 50-lecia Polskiego Towarzystwa
Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej
oraz 30-lecia Oddziału w Zielonej Górze
W bieżącym roku środowiska związane z szeroko rozumianą elektrotechniką obchodzą Jubileusz 50-lecia powstania Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej (PTETiS). Centralne obchody jubileuszowe odbyły się 17 stycznia w Sali Senatu Politechniki
Warszawskiej. Szczegółowe informacje dotyczące obchodów centralnych jubileuszu można znaleźć na stronie: http://50latptetis.p.lodz.pl/.
Na Uniwersytecie Zielonogórskim, wraz z obchodami
Jubileuszu 50-lecia powstania Towarzystwa, świętowano
30-lecie powołania Oddziału PTETiS w Zielonej Górze. Dla
uczczenia obu jubileuszy 8 i 11 kwietnia zorganizowano
seminaria powiązane tematycznie z obszarem działalności
PTETiS oraz członków Oddziału. Dwuczęściowy program 8
kwietnia składał się z części jubileuszowej oraz informacyjnej dotyczącej stanu budowy oraz perspektyw rozwoju
Parku Naukowo-Technologicznego UZ.
Obrady w sali seminaryjnej Wydziału Elektrotechniki,
Informatyki i Telekomunikacji otworzył Przewodniczący
Oddziału PTETiS w Zielonej Górze prof. Józef Korbicz,
czł. koresp. PAN. Swoją obecnością seminarium zaszczycili liczni goście, wśród których obecni byli: prof. Czesław
Osękowski Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego, przedstawiciele Oddziałów PTETiS w Poznaniu prof. Krzysztof
Siodła i we Wrocławiu dr Daniel Dusza. Z kolei Stowarzyszenie Elektryków Polskich (SEP) reprezentowali dr Piotr
Szymczak członek Zarządu Głównego, oraz mgr Waldemar
Olczak przewodniczący Oddziału SEP w Zielonej Górze.
Wydziały techniczne naszego uniwersytetu reprezentowali
dziekani: prof. Jakub Marcinowski (Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska), prof. Ferdynand Romankiewicz (Wydział Mechaniczny) oraz prof. Andrzej Pieczyński (Wydział
Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji). Ponadto
w obradach brali udział przedstawiciele instytucji UKE Delegatura w Zielonej Górze oraz ﬁrm regionu związanych z
branżą elektrotechniczną m.in. ADB, Hertz, Lumel, Relpol
Zakład Polon.
W pierwszej części obrad prof. J. Korbicz przedstawił
krótką historię PTETiS w Polsce oraz Oddziału w Zielonej Górze. Celem Towarzystwa jest krzewienie i popieranie rozwoju elektrotechniki oraz elektroniki teoretycznej i stosowanej, jak również rozpowszechnianie
tej wiedzy zarówno w środowisku akademickim jak i
przemysłowym. Założone cele towarzystwa realizowane są poprzez organizowanie konferencji, sympozjów,
seminariów, oraz zebrań naukowych. Organizowane są
konkursy naukowe i przyznawane nagrody za osiągnięcia
naukowe lub działalność popularyzatorską, prowadzona
jest działalność szkoleniowa i wydawnicza, wspierany
jest rozwój młodej kadry oraz aktywna jest współpraca
z innymi stowarzyszeniami naukowymi krajowymi i za-

