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__TeksTy uchwał i zarządzeń dosTępne są 
na sTronie inTerneTowej uniwersyTeTu zielonogórskiego pod adresem: http://www.uz.zgora.pl/ap/

ZaRZądZENIa jm REKTORa /  jUb ILEUSZ  PROfESOR jaNINY STaNKIEWIcZ

__Nr 26 z dnia 02 kwietnia 2014 r. ustalające limit ilościowy 
prac dyplomowych podlegających kontroli w ramach sys-
temu plagiat.pl na poszczególnych wydziałach, w okresie 
od 1 maja 2014 r. do 30 kwietnia 2015 r.:

Nazwa Wydziału Liczba 
prac

artystyczny 11
ekonomii i zarządzania 125
elektrotechniki, informatyki i Telekomunikacji 35

Fizyki i astronomii 2

humanistyczny 60

inżynierii lądowej i Środowiska 73

matematyki, informatyki i ekonometrii 5

mechaniczny 55

nauk Biologicznych 14

pedagogiki, socjologii i nauk o zdrowiu 120
Razem: 500

Robert Korneluk
Biuro Prawne

12 i 13 maja 2014 r. na 
uniwersytecie zielonogórskim odby-
ła się XV Ogólnopolska Konferencja 
Naukowa Nowoczesne Zarządzanie 
Przedsiębiorstwem, zorganizowana 
przez katedrę zarządzania potencjałem 
społecznym wydziału ekonomii 
i zarządzania. Tematyka poświęcona 
została zagadnieniom współczesnego 
zarządzania przedsiębiorstwem w róż-
nych obszarach jego działalności (kapitał 
ludzki, społeczna odpowiedzialność 
biznesu, controlling, marketing, logi-
styka itp.), w zmieniającej się sytuacji 
społeczno-gospodarczej. konferencja 
była też okazją do wymiany wiedzy i do-
świadczeń dotyczących współczesnego 
zarządzania przedsiębiorstwem.

Tegoroczna edycja jubileuszowej,  
XV konferencji miała wyjątkowy charak-
ter - była okazją do upamiętnienia ko-
lejnego jubileuszu - Jubileuszu 45-lecia 
pracy naukowej inicjatorki i głównej 
organizatorki konferencji -  
prof. dr hab. inż. Janiny Stankiewicz. 
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__Janina Stankiewicz ukończyła studia na wydziale inżynieryjno-ekonomicznym Przemysłu spożywczego wyższej szkoły ekonomicznej we wrocławiu. Po ich 
ukończeniu przez cztery lata pracowała w administracji państwowej i w tym czasie (1970 r.) podjęła studia doktoranckie na wydziale nauk społecznych uniwersytetu 
im. a. Mickiewicza w Poznaniu. w tym samym roku związała się z zielonogórskim środowiskiem naukowym i do dziś skutecznie rozwija to środowisko i wzbogaca 
swoim ogromnym dorobkiem organizacyjnym i naukowym.
w 1977 r. uzyskała stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie socjologii. w tym samym roku objęła stanowisko adiunkta w zielonogórskiej uczelni. 
w 1992 r. decyzją rady wydziału nauk społecznych uniwersytetu wrocławskiego nadano Jej stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie 
socjologii, a w roku 2004 Jej imponujący dorobek naukowy zwieńczony został tytułem naukowym profesora nauk ekonomicznych. w swojej karierze zawodowej prof. 
Janina stankiewicz pełniła liczne funkcje organizacyjne, m.in. prodziekana wydziału Podstawowych Problemów techniki (1993–1996); dyrektora instytutu organizacji 
i zarządzania (1995–2003); kierownika Polsko–francuskich studiów zarządzania (1994–1995), od roku 2003 do chwili obecnej pełni funkcję kierownika katedry 
zarządzania Potencjałem społecznym organizacji, a w kadencji 2012-2016 została dziekanem wydziału ekonomii i zarządzania uniwersytetu zielonogórskiego.
Prof. Janina stankiewicz jest również redaktorem naczelnym czasopisma naukowego Management, wydawanego początkowo w wersji językowej polskiej 
i angielskiej, a od sześciu lat tylko w języku angielskim. Pełniąc tak liczne funkcje organizacyjne, prof. J. stankiewicz wniosła także wymierny wkład w proces 
kształcenia młodej kadry naukowej jako promotor 5 przewodów doktorskich, recenzent siedmiu rozpraw doktorskich, dwóch rozpraw habilitacyjnych, dwóch 
recenzji wydawniczych książek habilitacyjnych, jednego wniosku dorobku naukowego na stanowisko profesora nadzwyczajnego.


