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__wydział ekonomii i zarządzania 

_Spotkanie partnerskie w ramach projektu Urban 
Creative Poles

W dniach 19-20 lutego 2013 r. na Wydziale Ekonomii i Za-
rządzania Uniwersytetu Zielonogórskiego odbyło się ósme, 
partnerskie spotkanie w ramach projektu Urban Creative 
Poles. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele miast 
partnerskich: Cottbus, Tartu, Kłajpedy, Linköping i Zielo-
nej Góry. Spotkanie otworzył prodziekan ds. studenckich dr 
inż. Piotr Kułyk. Następnie przybyłych gości powitali koor-
dynator projektu dr Sławomir Kotylak oraz menadżerowie 
projektu dr Magdalena Dalecka i dr Paweł Szudra. Głów-
nym celem spotkania było omówienie działań związanych 
z międzynarodową kampanią dotyczącą promocji branż 
przemysłu kreatywnego, utworzeniem klastrów przedsię-
biorstw o zasięgu międzynarodowym oraz przygotowaniem 
i wprowadzeniem koncepcji e-learningu dla przemysłu kre-
atywnego.

Podczas spotkania odbyły się warsztaty, w trakcie któ-
rych zostały poruszone następujące kwestie:
- organizacji coachingu i mentoringu w każdym z miast 

partnerskich;
- planowania, realizacji i koordynacji kampanii marketin-

gowej przemysłu kreatywnego, w tym promocji projek-
tów flagowych.
W drugim dniu spotkania każdy z partnerów przedstawił 

propozycję lokalizacji obiektu dla przemysłu kreatywne-
go w swoim mieście. Spotkanie było poprzedzone wizytą 
uczestników projektu w zabytkowym budynku w Parku 
Tysiąclecia przewidzianym na lokalizację zielonogórskie-
go obiektu dla przyszłych przedsiębiorców przemysłu kre-
atywnego. Za lokalizację obiektu i promocję branż prze-
mysłu kreatywnego w Zielonej Górze odpowiedzialny jest 
Urząd Miasta. Koncepcję zagospodarowania obiektu przed-
stawił naczelnik Wydziału Przedsiębiorczości i Działalności 
Gospodarczej Urzędu Miasta Zielona Góra Krzysztof Sikora. 
Koordynatorem projektu z ramienia UM jest dr Zbigniew 
Binek.

Spotkanie zakończyło się podsumowaniem wyników 
warsztatów oraz dyskusją nad możliwościami rozwoju 
przemysłu kreatywnego w miastach partnerskich.

Mariola Michałowska

_Rozpoczęcie cyklu wykładów otwartych w ramach  
Programu Nowoczesne Zarządzanie Biznesem

21 marca 2013 r. odbył się wykład otwarty Ryszarda 
Bieleckiego dotyczący rynku wymiany informacji gospo-
darczych w Polsce zorganizowany przez Wydział Ekonomii 
i Zarządzania Uniwersytetu Zielonogórskiego. Wykład był 
pierwszym z cyklu wykładów otwartych realizowanych w 
ramach nawiązanej współpracy naszego Wydziału w Pro-
gramie Nowoczesne Zarządzanie Biznesem. Program po-
wstał z inicjatywy Związku Banków Polskich oraz jego part-
nerów: Biura Informacji Kredytowej S.A., Biura Informacji 
Gospodarczej InfoMonitor S.A., Krajowej Izby Rozliczenio-

wej S.A. Koordynatorem Programu z ramienia uczelni jest 
dr inż. Piotr Kułyk. Wykład skierowany był do szerokiej 
publiczności, a więc nie tylko do studentów i absolwen-
tów naszej Uczelni, ale wszystkich zainteresowanych pro-

_Dr inż. Piotr KułyK PrzeDstawia założenia Programu nowoczesne 
zarząDzanie Biznesem (fot. Janusz Śnihur)

_Prelegent ryszarD BielecKi rozPoczyna wyKłaD  
(fot. Janusz Śnihur)

_słuchacze wyKłaDu nt. ryneK wymiany informacJi gosPoDarczeJ  
(fot. Janusz Śnihur)
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blematyką z zakresu Nowoczesnego Zarządzania Biznesem. 
Prelegent, Ryszard Bielecki przybliżył słuchaczom istotne 
zagadnienia z zakresu informacji gospodarczej dotyczącej 
dłużnika, wierzyciela, zobowiązania, jak również posługi-
wania się podrobionym lub cudzym dokumentem. Przed-
stawił rodzaje raportów zgromadzonych w Biurze Informa-
cji Gospodarczej. W ofercie Biura można znaleźć pięć ich 
rodzajów: Raport o Konsumencie, Raport o Przedsiębiorcy, 
Raport o Dokumencie, Raport o Sobie, Raport z Rejestru 
Zapytań. Na uwagę zasługuje fakt, że każdy z nas może raz 
na pół roku pobrać Raport o Sobie za darmo, bez potrzeby 
podpisywania umowy. W swoim wystąpieniu Ryszard Bie-
lecki podkreślał, jak ważne jest dbanie o własną wiarygod-
ność płatniczą, bowiem pozytywna opinia może dodatnio 
wpływać na relacje biznesowe z kontrahentami. Wykład 
cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem. Na sali wykła-
dowej zasiadło około dwustu osób. Serdecznie zapraszamy 
wszystkich zainteresowanych do udziału w kolejnych wy-
kładach otwartych. O terminach będziemy informowali na 
bieżąco.

Mariola Michałowska
Wiesław Wasilewski

_Prodziekan Krzysztof Witkowski w roli keynote speaker 
na Yasar University w Izmirze

W dniach 13–17 marca na Yasar University w Izmirze 
w Turcji odbywały się 6. Międzynarodowe Dni Logistycz-
ne (6th International Logistics Days). W konferencji wziął 
udział, jako keynote speaker, prof. Krzysztof Witkowski. 
Zaproszenie przysłał Prof.Dr.Ömer Baybars TEK – Kierownik 
Katedry Logistyki Międzynarodowej. Tematem konferencji 

była Logistyka sektorowa. Profesor Krzysztof Witkowski 
przedstawił referat pt. Globalna logistyka i zaprezento-
wał aspekty międzynarodowych negocjacji w logistyce, 
konkurencji między krajami w obszarze logistyki, trendach 

rozwojowych logistyki oraz wpływie logistyki na rozwój 
gospodarczy. Konferencja skierowana była do studentów  
i doktorantów kierunków logistycznych. Wzięło w niej 
udział około 160 uczestników z wielu ośrodków akademic-
kich w Turcji. Wśród gości i prelegentów konferencji byli 
przedstawiciele uczelni i przedsiębiorstw, a także organi-
zacji zrzeszających pracodawców z branży logistycznej.

Konferencja była również okazją do rozmów o dalszej 
współpracy między uczelniami. Od zeszłego roku mamy 
podpisaną umowę bilateralną z Yasar University. W seme-
strze zimowym 2012 r. studiowało tam 3 studentów Wy-
działu Ekonomii i Zarządzania UZ, w tym semestrze studiu-
je tam 2 studentów z naszego Wydziału.

_Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. IT Solutions 
in Logistics

W dniach 20-21 czerwca 2013 r. odbędzie się na Wydzia-
le Ekonomii i Zarządzania Międzynarodowa Konferencja 
Naukowa pt. IT Solutions in Logistics organizowana przez 
Zakład Logistyki oraz Zakład Controllingu i Informatyki 
Ekonomicznej. Celem niniejszej konferencji jest wymiana 
doświadczeń oraz upowszechnianie wyników badań i analiz 
w zakresie nowoczesnych rozwiązań informatycznych w lo-
gistyce. Obszary tematyczne konferencji są następujące :
•	 problematyka zastosowań systemów informatycznych  

w logistyce i controllingu,
•	 systemy klasy ERP,
•	 systemy informacji geograficznej,
•	 systemy sterowania produkcją.

Omawiane zagadnienia są odpowiedzią na ciągłą po-
trzebę doskonalenia wiedzy niezbędnej do sprawnego 
funkcjonowania współczesnych przedsiębiorstw. Patronat 
honorowy nad Konferencją objął JM Rektor Uniwersytetu 
Zielonogórskiego prof. Tadeusz Kuczyński.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie www.
logistics.uz.zgora.pl.

Wiesław Wasilewski
Anetta Barska

_Perspektywa Maturzysty

18 marca 2013 r. na Wydziale Ekonomii i Zarządzania 
UZ odbyło się spotkanie zatytułowane Perspektywa Ma-

__ ProDzieKan Krzysztof witKowsKi z PamiątKową statuetKą  
z mięDzynaroDowych Dni logistycznych organizowanych na yasar 

university w izmirze w turcJi (fot. z wyDziału)

__ uczestnicy mięDzynaroDowych Dni logistycznych  
(fot. z wyDziału)



34

UNIWERSYTET Z IELONOGÓRSKI   Nr 4/5 (206-207)   kwiec ień/maj  2013

WIadOmOścI  WYdZ IałOWE

turzysty. Spotkanie adresowane było do młodzieży szkół 
średnich i jego program koncentrował się na dwóch naj-
ważniejszych wydarzeniach maturzysty w najbliższej 
przyszłości – maturze oraz wyborze dalszej ścieżki edu-
kacyjnej. Na spotkanie przybyli nauczyciele i uczniowie, 
m.in. z Rzepina i Krosna Odrzańskiego. Władze Wydziału 
reprezentowali profesor Krzysztof Witkowski, prodziekan 
ds. jakości kształcenia oraz doktor Piotr Kułyk, prodziekan 
ds. studenckich. Ofertę dydaktyczną Wydziału przedstawi-
ła dr Patrycja Łychmus, a studenci Justyna Słonimiec oraz 
Maciej Gawron opowiedzieli przybyłym gościom o pomocy 
materialnej na jaką mogą liczyć przyszli studenci oraz do-
stępnych na Wydziale formach rozwijania zainteresowań. 
Dodatkowych informacji udzielił również przedstawiciel 
Biura Karier. Ciekawym akcentem przeprowadzonej inicja-
tywy był udział egzaminatora Okręgowej Komisji Egzami-
nacyjnej - Kingi Czekanowskiej, która poinformowała mło-
dych gości o wytycznych i wymaganiach dotyczących tego-
rocznej matury. Zwróciła ona uwagę na najczęściej popeł-
niane przez maturzystów błędy formalne. Na zakończenie 
wystąpił absolwent naszego Wydziału - Gerard Błaszczyk,  
a obecnie dyrektor sprzedaży proALPHA Polska Sp. z o.o. 
Pan Gerard przybliżył møodziey swoją ścieżkę zawodową,  
i w trakcie swojego wystąpienia wielokrotnie podkreślał, 
że to właśnie w murach naszej uczelni zdobył niezbędną 
wiedzę i umiejętności, które pozwoliły mu doskonale od-
naleźć się na rynku pracy. Życzliwe przyjęcie formuły na-
szego spotkania pt. Perspektywa Maturzysty pozwala mieć 
nadzieję, że wpisze się ono na stałe w kalendarz imprez 
dla młodzieży szkolnej.

Anetta Barska

_ fot. od góry:

_PrzeDstawiciele właDz wyDziału witaJą PrzyByłych goŚci
_Kinga czeKanowsKa, PrzeDstawiciel  oKręgoweJ KomisJi egzaminacyJneJ,  
w traKcie swoJego wystaPienia
_gerarD BłaszczyK, aBsolwent naszego wyDziału, oPowiaDa o swoJeJ 
Ścieżce zawoDoweJ
_uczestnicy sPotKania PersPeKtywa maturzysty 

_(fot. Janusz Śnihur)

„Nie umiera Ten, kto pozostaje w sercach bliskich"

Pani dr inż. Joannie Zarębskiej

wyrazy najgłębszego współczucia 

z powodu śmierci MAMY

składają

Dziekan oraz koleżanki i koledzy  
z Wydziału Ekonomii i Zarządzania 


