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że doskonale są Jej znane problemy naszej uczelni, jak
również szkolnictwa wyższego, co zapewne będzie bardzo przydatne w pełnieniu funkcji prorektora i zaowocuje
skutecznymi decyzjami w powierzonym Jej obszarze. Pani
wydział ekonomii i zarządzania
Profesor jest obdarzona dużą charyzmą i potencjałem organizacyjnym, cieszy się uznaniem w środowisku akademickim, jak i poza nim, o czym dowodzą licznie pełnione
przez Nią funkcje społeczne, warto zaznaczyć, że w latach
Profesor Magdalena Graczyk Prorektorem
ds. Jakości Kształcenia na kadencję 2012-2016 1994-1998 – pełniła funkcję eksperta w Komisji ds. Ocen
Oddziaływania na Środowisko przy Ministrze Środowiska,
a w latach 1999-2005 była wiceprzewodniczącą Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze. Jest wieloletnim
członkiem Europejskiego Towarzystwa Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych.
Dorobek publikacyjny Profesor Magdaleny Graczyk obejmuje łącznie 139 pozycji. Jest autorką i współautorką
6. monografii, 24. rozdziałów w wydawnictwach zwartych, 109. artykułów opublikowanych w indeksowanych
czasopismach o krajowym i zagranicznym zasięgu. Jej
publikacje mają interdyscyplinarny i utylitarny charakter,
a ich walorem jest łączenie dorobku nauk technicznych
i nauk ekonomicznych. Ponadto jest autorką 2. patentów
i ponad 60. prac niepublikowanych (koncepcyjnych projektów inżynierskich, ekspertyz i opinii wykonanych na
rzecz przemysłu oraz samorządów). Za działalność naukową uzyskała wiele nagród i wyróżnień - nagrodę Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego, nagrodę Fundacji Prof. Goetla, wielokrotnie nagrody Rektora Wyższej Szkoły Inżynierskiej, Politechniki Zielonogórskiej oraz Uniwersytetu
Zielonogórskiego.
Pani Profesor jest mentorem dla wielu z nas - wskazuje młodym naukowcom nowe kierunki badań, mobilizuje
do pracy. Aktywnie angażuje się w rozwój młodej kadry
– pełniła funkcje promotora w czterech przewodach doktorskich, w tym dwóch naszych kolegów z Wydziału - Joanny Zarębskiej oraz Janusza Adamczyka, obecnie jest promotorem kolejnego przewodu doktorskiego i opiekunem
naukowym prestiżowego „Diamentowego Grantu”, który
w ostatnich dniach uzyskała nasza studentka.
Powierzenie jej obowiązków Prorektora ds. Jakości
Kształcenia to nowe wyzwanie jakie los stawia przed Panią Profesor. Zadanie niełatwe, bo rozpoczęta reforma
szkolnictwa wyższego, stawia nowe wymagania w zakresie
jakości kształcenia. Wszyscy wierzymy jednak w powodzenie działań Pani Profesor, bo znamy Jej profesjonalizm
Prof. dr hab. inż. Magdalena Graczyk
i rzetelność. Jesteśmy bardzo dumni, że to właśnie reDziekan Wydziału Ekonomii i Zarządzania UZ
prezentantka naszego Wydziału będzie pełniła tę funkcję,
Prorektor elekt ds. Jakości Kształcenia UZ
choć troszkę nam żal, że przyjazny uśmiech Pani Profesor
Magdaleny Graczyk będzie już rzadziej „gościł” na naszym
Miło mi poinformować, że Dziekan Wydziału Ekonomii Wydziale.
i Zarządzania UZ - prof. Magdalena Graczyk została wyPani Profesor serdecznie gratulujemy i życzymy wielu
brana przez reprezentantów naszej społeczności akade- sukcesów!
mickiej do piastowania zaszczytnej funkcji - Prorektora
Anetta Barska
ds. Jakości Kształcenia Uniwersytetu Zielonogórskiego na
kadencję 2012-2016.
Pani Profesor jest związana z zielonogórskim środowiskiem naukowym od połowy lat siedemdziesiątych, ma
Nasza Studentka laureatką
za sobą wieloletni okres pracy naukowo - dydaktycznej
Programu „Diamentowy Grant”
w zielonogórskich uczelniach – najpierw w Wyższej Szkole Inżynierskiej, następnie Politechnice Zielonogórskiej,
30 marca 2012 roku, w Kancelarii Prezesa Rady Minia obecnie na Uniwersytecie Zielonogórskim. Przez wiele
lat pełniła również funkcję Prodziekana, a w ostatniej ka- strów przy Alejach Ujazdowskich odbyła się uroczysta gala
dencji Dziekana naszego Wydziału. Wszystko to sprawiło, wręczenia Nagród Premiera Rzeczypospolitej Polskiej dla
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Od lewej: mgr inż. Leszek Kaźmierczak-Piwko Opiekun studenckiego
koła EKO- ZARZĄDZANIE, prof. Michał Kleiber szef PAN, Anna Andrykiewicz Laureatka Diamentowego Grantu

wyróżnionych za pracę naukową polskich uczonych oraz
prestiżowych „Diamentowych Grantów” dla 100 najwybitniejszych polskich studentów, kontynuujących własną
pracę naukową. Wśród laureatów znalazła się studentka
naszego Wydziału Anna Andrykiewicz. Sukces Pani Anny
jest tym większy, że jest Ona jedyną studentką w Polsce
wyróżnioną „Diamentowym Grantem” w dziedzinie nauk
ekonomicznych w dyscyplinie towaroznawstwo. Tak wysokie wyróżnienie nie byłoby możliwe bez zaangażowania opiekuna naukowego Profesor Magdaleny Graczyk,
to dzięki Jej merytorycznemu wsparciu i zaangażowaniu
powstał nagrodzony projekt nt.: Ocena i optymalizacja
Zintegrowanej Polityki Produktowej (IPP) UE w aspekcie
promowania myślenia w kategorii cyklu życia i kreowania
zrównoważonych wzorców konsumpcji, wśród obywateli
Unii Europejskiej. Powstały projekt jest rezultatem wielogodzinnych prac, w których swój udział miał również magister Leszek Kaźmierczak-Piwko opiekun studenckiego
koła naukowego EKO- ZARZĄDZANIE, który reprezentował
Panią Profesor w trakcie gali wręczenia „Diamentowych
Grantów”. Warto zaznaczyć, że Pani Ania znalazła się
wśród studentów pochodzących z najbardziej prestiżowych ośrodków akademickich, co cieszy nas szczególnie,
że „diamenty” są wśród nas, trzeba je tylko właściwie
„oszlifować”, tak jak uczyniła to Pani Profesor Magdalena
Graczyk.
Przypomnijmy, że program „Diamentowy Grant” to
nowy, wprowadzony w listopadzie 2011 roku projekt Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Jego celem jest
wspomaganie najlepszych studentów i promocja badań
najwyższej jakości. Prawo do ubiegania się o „Diamentowy Grant” mają studenci prowadzący badania naukowe,
którzy ukończyli trzeci rok jednolitych studiów magisterskich lub są absolwentami studiów pierwszego stopnia.
W swojej idei program ma wspomóc młodych badaczy i pozwolić im na szybkie dokończenie swoich projektów oraz
napisanie rozpraw doktorskich znacznie szybciej, niż przewiduje to harmonogram studiów.
Dyplomy wraz z statuetkami „Diamentowych Grantów”
wręczyła osobiście Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Pani Profesor Barbara Kudrycka. Wręczając dyplomy młodym adeptom nauki podkreśliła rolę opiekunów naukowych
w wytyczaniu rozwoju młodej kadry naukowej. Wskazała
jednocześnie, że otrzymanie dyplomu „Diamentowego
Grantu” jest niezwykle prestiżowym wyróżnieniem dla studentów prowadzących własne badania. Studenci laureaci
otrzymają wynagrodzenie w kwocie nie mniejszej niż 2500
zł miesięcznie, a po zakończeniu grantu mogą otrzymać
stopień doktora, nawet bez posiadania tytułu magistra.
Minister Barbara Kudrycka powiedziała również, że fakt
wręczania po raz pierwszy „Diamentowych Grantów” jest
„szansą na to, byśmy zaczęli myśleć o elitarności nauki nie
tylko wobec wybitnych naukowców już zaangażowanych
w prace naukową ale także w stosunku do studentów”.
Zaproponowała także, by w oparciu o laureatów „Diamentowych Grantów” stworzyć elitarne stowarzyszenie grupujące wybitnych młodych, polskich uczonych, z którego być
może, na wzór amerykańskiego Phi Beta Kappa Society, pojawią się w przyszłości nowi polscy nobliści.
Pani Ani Andrykiewicz oraz Pani Profesor Magdalenie
Graczyk, opiekunowi naukowemu składamy serdeczne
gratulację i życzymy sukcesów w realizacji projektu.

Anna Andrykiewicz odbiera dyplom Diamentowego Grantu z rąk Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Prof. dr hab. Barbary Kudryckiej
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Od lewej: Anna Andrykiewicz, prof. zw. dr hab. inż. Tadeusz Kaczorek
Przewodniczący Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów, mgr inż. Leszek
Kaźmierczak-Piwko
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Spotkanie w Tartu

Konferencja
Nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem

15-16 marca 2012 roku odbyły się w Tartu konferencja
i partnerskie spotkania dotyczące marketingu i kierunków
działań przemysłu kreatywnego. Spotkania te były częścią
projektu Urban Creative Poles realizowanego w ramach
programu Baltic Sea Region. W spotkaniu uczestniczyli reprezentanci z miast partnerskich projektu: Cottbus, Tartu,
Klaipeda, Linköping, Zielona Góra. Nasz Wydział reprezentowali dr Mariola Michałowska, dr Sławomir Kotylak oraz
mgr Ewa Markowiak.
W konferencji udział wzięli przedstawiciele lokalnych
władz w osobach Burmistrza Miasta Tartu Urmas’a Kruuse,
Naczelnika Miasta Tartu Raul Oreškin, obecny był również
założyciel i Dyrektor Zarządu KEA European Affairs Philippe Kern oraz Naczelnik Departamentu Rozwoju Ministerstwa Kultury w Estonii Jorma Sarv.
W trakcie spotkania Kűlliki Tafel-Viia i Silja Lassu – pracownicy Uniwersytetu Estońskiego z Talinna przedstawili założenia przyszłych działań przemysłu kreatywnego
w miastach partnerskich Projektu UCP, ukazując podstawy
dla współpracy, pozycję miasta w modelu polityki CCI oraz
kierunki możliwych działań dla miast partnerskich: Cottbus, Tartu, Klaipeda, Linköping, Zielona Góra.
Na zakończenie konferencji przedstawiciele przemysłu
kreatywnego zaprezentowali swoje firmy - Veiko Raime
firmę Mobil Solutions, a Kristiina Nikopensius firmę Visar
Studio. Punktem końcowym spotkania była aukcja dzieł
sztuki z Estonii, w której mógł wziąć udział każdy uczestnik. Konferencja miała niepowtarzalny klimat i wywarła
na uczestnikach niezapomniane wrażenie.

21-23 maja odbyła się w Żaganiu 14 Konferencja z cyklu Nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem
pod honorowym patronatem Rektora Uniwersytetu
Zielonogórskiego. Warto nadmienić, że konferencja z sukcesem realizowana jest od połowy lat dziewięćdziesiątych. Jej inicjatorką i główną organizatorką jest Profesor
Janina Stankiewicz wraz z pracownikami z Katedry Zarządzania Potencjałem Społecznym Organizacji. Duże walory
naukowe i uznanie w środowisku naukowym wspomnianej
konferencji sprawiają, że liczba jej uczestników ciągle
rośnie i przybywa na nią coraz więcej gości, można powiedzieć, że stała się ona niemalże tradycją w środowisku
zajmującym się problematyką zarządzania. Nie byłoby to
możliwe bez zaangażowani wielu osób, a szczególnie Pani
Profesor, która z dużym sukcesem scala zarówno przedstawicieli środowisk naukowych z krajowych i zagranicznych ośrodków akademickich, jak również przedstawicieli
przemysłu. Konferencja stanowi odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie na wiedzę z zakresu nowoczesnego zarządzania przedsiębiorstwem i organizacji pracy. Celem spotkania była wymiana wiedzy i doświadczeń dotyczących
współczesnego zarządzania przedsiębiorstwem w różnych
obszarach jego działalności w zmieniającej się sytuacji
społeczno-gospodarczej. Poruszona została następująca
tematyka:
Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach przemian
w globalnej gospodarce;
Koncepcje zarządzania we współczesnych przedsiębiorstwach wobec nowych wyzwań w gospodarce, m.in. dotyczące innowacyjności i wdrażania zmian;
Możliwości kształtowania współpracy między organizacjami;
Inhibitory i katalizatory konkurencyjności przedsiębiorstw;
Znaczenie kapitału relacyjnego w rozwoju przedsiębiorczości;
Nowe trendy w zarządzaniu zasobami ludzkimi; perspektywy kreowania kapitału ludzkiego;
Społeczna odpowiedzialność organizacji - teoria i praktyka;
Różnorodność kulturowa w zarządzaniu współczesnym
przedsiębiorstwem;
Kapitał intelektualny w nowoczesnych organizacjach;
Nowe oblicza marketingu; koncepcje, instrumenty, narzędzia;
Zrównoważony rozwój i jego wpływ na proces zarządzania;
Technologie informatyczne w zarządzaniu;
Controlling w zarządzaniu przedsiębiorstwem.
W konferencji uczestniczyło ponad 70 naukowców
z najważniejszych ośrodków akademickich. O przebiegu
i rezultatach konferencji poinformujemy w dalszych wydaniach miesięcznika.

Mariola Michałowska
Anetta Barska

Ewie i Krzysztofowi Witkowskim
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci Ojca i Teścia
składa Dziekan oraz koleżanki i koledzy z Wydziału Ekonomii i Zarządzania
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