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__wydział Ekonomii i zarządzania

__Władze Wydziału Ekonomii i Zarządzania na kadencję 
2016–2020 już wybrane!

7 kwietnia br. odbyły się wybory nowych władz dziekań-
skich na kadencję 2016-2020. Nowym dziekanem Wydziału 
został dr hab. inż. Piotr Kułyk, prof. UZ, dotychczas peł-
niący funkcję prodziekana ds. studenckich, prodziekanem 
ds. nauki pozostał dr hab. inż. Sebastian Saniuk, prof. UZ, 
prodziekanem ds. jakości kształcenia wybrano dr. Pawła 
Szudrę, a prodziekanem ds. studenckich został dr inż. Le-
szek Każmierczak-Piwko.

Wydziałem Ekonomii i Za-
rządzania w nowej kadencji 
kierować będzie dr hab. inż. 
Piotr Kułyk, prof. UZ. Absol-
went kierunku zarządzanie 
i marketing realizowanym 
na Wydziale Podstawowych 
Problemów Techniki na Poli-
technice Zielonogórskiej. Już 
w trakcie studiów angażował 
się zarówno w działalność 
naukową jak i organizacyj-

ną, co zaowocowało m.in. uzyskaniem „Srebrnej Odznaki”. 
Uczestniczył m.in. w organizacji Międzynarodowego Sympo-
zjum Naukowego Studentów i Młodych Pracowników Nauki, 
kołach naukowych (m.in. Kole Ekonomicznym, Kole Logisty-
ki). Jako współautor zajął II miejsce w międzynarodowym 
konkursie na najlepszy referat studencki. Od początku ka-
riery zawodowej związany jest z zielonogórskim ośrodkiem 
akademickim. Po ukończeniu studiów w 1999 r. podjął pracę 
na stanowisku asystenta na Politechnice Zielonogórskiej. 
Pracę doktorską pt. Dostosowania rynkowe agrobiznesu  
w Polsce do potrzeb integracji z Unią Europejską obronił 
w 2004 r. na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu (obec-
nie Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu) na Wydziale 
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Ekonomii, Zarządzania i Turystyki uzyskując stopień dok-
tora nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii. Następnie 
zatrudniony został na stanowisku adiunkta na Wydziale Eko-
nomii i Zarządzania, gdzie pracuje do dziś. W listopadzie 
2014 r. decyzją Rady Wydziału Nauk Ekonomicznych Szkoły 
Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie nadano mu 
stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w za-
kresie ekonomii.

Pełnił liczne funkcje organizacyjne, m.in. od 2012 r. 
prodziekana ds. studenckich na Wydziale Ekonomii i Zarzą-
dzania, jest założycielem i kierownikiem Katedry Ekonomii 
Międzynarodowej, koordynatorem z ramienia Uniwersyte-
tu Zielonogórskiego Programu „Nowoczesne Zarządzanie 
Biznesem z wykorzystaniem informacji finansowych i na-
rzędzi e-gospodarki”, członkiem Uczelnianej Komisji Re-
krutacyjnej (2013-2016), członkiem Wydziałowej Komisji 
Rekrutacyjnej (2005-2006), przedstawicielem ze strony 
Wydziału Ekonomii i Zarządzania w projekcie Branżowego 
Partnerstwa Lokalnego na rzecz Badań Rynku Pracy, człon-
kiem Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli 
Akademickich. Jest także członkiem Zarządu Stowarzysze-
nia Team Building”. Jest to funkcja pełniona społecznie,  
a celem głównym jest działanie na rzecz rozwoju i edukacji 
zielonogórskiego środowiska akademickiego.

Prof. Kułyk jest także członkiem Stowarzyszenia Ekono-
mistów Rolnictwa i Agrobiznesu i Polskiego Towarzystwa 
Ekonomicznego.

W dotychczasowej pracy naukowej Profesor Kułyk kon-
centrował się wokół zagadnień związanych z problematyką 
oddziaływania instytucji na procesy alokacji zasobów, w 
szczególności w obszarze gospodarki żywnościowej, rolą 
państwa w gospodarce oraz międzynarodowymi stosunka-
mi gospodarczymi. Jest autorem lub współautorem około 
100 prac naukowych, recenzentem w trzech przewodach 
doktorskich, recenzentem 3 monografii przedłożonych jako 
prace habilitacyjne. Uczestniczył w sześciu projektach 
unijnych. Jest recenzentem m.in. w czasopismach: Eko-
nomista, Przegląd Organizacyjny, Management, Economic 
Science for Rural Development, Journal of Agribusiness and 
Rural Development

Był wielokrotnie nagradzany - otrzymał 5 nagród Rekto-
ra Uniwersytetu Zielonogórskiego (4 indywidualne i jedną 
zespołową) oraz nagrodę zespołową I stopnia Rektora Uni-
wersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Ma żonę i córkę.

Funkcję prodziekana  
ds. nauki nadal będzie peł-
nił dr hab. inż. Sebastian 
Saniuk, prof. UZ. Obecnie 
Profesor jest również człon-
kiem Komitetu Inżynierii 
Produkcji Polskiej Akademii 
Nauk. Od początku swojej 
kariery związany jest z zielo-
nogórskim środowiskiem aka-
demickim. W 1997 r. ukończył 
studia na Politechnice Zielo-

nogórskiej. W 2001 r. obronił pracę doktorską na Wydziale 
Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej nt.: Algoryt-
my planowania przepływu produkcji w warunkach wystę-
powania deterministycznych ograniczeń logistycznych, za 
którą otrzymał wyróżnienie i uzyskał stopień doktora nauk 
ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu. W 2012 r. 
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obronił rozprawę habilitacyjną nt.: Virtual Production Ne-
tworks of Small and Medium Enterprises in Industrial Clu-
sters i uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego w 
dziedzinie nauk technicznych.

Do jego zainteresowań naukowych należą zagadnienia z 
zakresu zarządzania produkcją, innowacyjności, przedsię-
biorczości, logistyki i ekonomiki przedsiębiorstw. Efektem 
dociekań badawczych jest dorobek naukowy opublikowany 
w ponad 190 publikacjach naukowych, w tym m.in. z listy 
A (JCR) i B MNiSW oraz w indeksowanych w bazie Web of 
Science i Scopus. Za swoje osiągnięcia naukowe otrzymał 
liczne nagrody i wyróżnienia, m.in. 7 nagród naukowych 
Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Dr hab. inż. Sebastian Saniuk, prof. UZ uczestniczył rów-
nież w wielu projektach naukowo-badawczych. W latach 
2009-2011 brał udział w realizacji projektu The EQF as a 
Framework linking the different qualifications systems 
of production managers together w ramach EU Leonardo 
da Vinci Project 2009-1-PL1-LEO05-05049. W latach 2010-
2011 pełnił funkcję kierownika zadania badawczego reali-
zowanego w ramach projektu badawczego pt.: Prototyp 
Platformy Usług e-Biznesowych współfinansowanego przez 
NCBiR oraz przedsiębiorstwo Max Electronik S.A.

W latach 2011-2013 pełnił funkcję kierownika grantu na-
ukowego na temat Modelowanie wirtualnych sieci produk-
cyjnych małych i średnich przedsiębiorstw finansowanego 
przez Narodowe Centrum Nauki (N N115403940) oraz był 
członkiem zespołu realizującego projekt badawczy finan-
sowany przez MNiSW (N N115326338) na temat Model re-
ferencyjny logistyki miejskiej a jakość życia mieszkańców.  
W latach 2013–2014 zrealizował staże w dwóch przedsię-
biorstwach produkcyjnych w ramach projektów Nauka i 
biznes to dobre połączenie oraz Biznes w nauce, nauka w 
biznesie – rozwój pracowników firm i jednostek naukowych 
w województwie lubuskim finansowanych z Działania 8.2 
Transfer Wiedzy, Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współ-
pracy sfery nauki i przedsiębiorstw Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki.

Prof. Sebastian Saniuk prowadzi od lat bardzo aktywną 
współpracę z zagranicznymi ośrodkami akademickimi za-
równo w zakresie prowadzonych badań jak i działalności 
dydaktycznej, m. in. z: University of West Bohemia in Pil-
sen (Czechy), Technical University of Ostrava (Czechy), 
Slovak University of Technology in Bratislava (Słowacja), 
Technical University of Kosice (Słowacja), Brandenburgi-
sche Technische Universität - BTU Cottbus (Niemcy), Fa-
chhochschule Würzburg (Niemcy), ISCAL Lisboa, (Portuga-
lia), itd. Jej efektem jest między innymi udział w dwóch 
międzynarodowych projektach naukowych finansowanych  
z Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego: „V4 
Scientific Centers for the Enhancement of Financial Lite-
racy and Entrepreneurship Education” oraz „Festival of 
Science as a platform for intensifying cooperation between 
V4 region universities” realizowanych w latach 2013-2015 
z partnerami z uniwersytetów z Czech, Słowacji i Węgier.

W swojej karierze zawodowej pełnił wiele funkcji: z-cy 
dyrektora Instytutu Informatyki i Zarządzania Produkcją 
Uniwersytetu Zielonogórskiego, kierownika Pracowni Inży-
nierii Zarządzania, członka Komisji ds. Nauki Uniwersyte-
tu Zielonogórskiego oraz członka Zespołu ds. Zapewniania 
Jakości Kształcenia Uniwersytetu Zielonogórskiego. Aktu-
alnie pełni funkcję kierownika Katedry Inżynierii Zarzą-
dzania na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu 

Zielonogórskiego w kadencji 2012–2016. Ponadto pełni 
funkcję członka rady nadzorczej spółki Park Naukowo-Tech-
nologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego Sp. z o.o.

Stanowisko prodzieka-
na ds. jakości kształcenia 
w nowej kadencji obejmie 
dr Paweł Szudra. Pracownik 
naszego Wydziału od 2000 r., 
początkowo na stanowisku 
asystenta, a następnie od 
2008 r. na stanowisku adiunk-
ta. Stopień doktora uzyskał 
w 2008 r. na Zachodniopo-
morskim Uniwersytecie Tech-
nologicznym w Szczecinie, 
gdzie obronił pracę doktorską 

pt. Lokalizacja przedsiębiorstw handlu detalicznego jako 
czynnik konkurencyjności wybranych miast województwa 
lubuskiego.

Dr Szudra posiada w swoim dorobku około 50 publikacji, 
w tym monografię naukową i redakcje naukowe monogra-
fii. Współtworzył 11 dokumentów o charakterze strategicz-
nym (strategii rozwoju na poziomie regionu, organizacji  
i branży). Jest współautorem i brał udział w pracach zespo-
łu ekspertów ds. opracowania Strategii rozwoju Uniwersy-
tetu Zielonogórskiego oraz Strategii rozwoju Wydziału Eko-
nomii i Zarządzania na lata 2013-2020.

Brał czynny udział w wielu konferencjach krajowych  
i międzynarodowych. Był Przewodniczącym Komitetów Or-
ganizacyjnych Międzynarodowych Konferencji Naukowych 
oraz członkiem Komitetów Naukowych Konferencji.

W latach 2006-2007 pełnił funkcję Koordynatora Wy-
działu Ekonomii i Zarządzania w projekcie naukowym pt. 
Zarządzanie jest sztuką – metody identyfikacji i rozwią-
zywania problemów zarządzania. W latach 2011–2014 był 
kierownikiem projektu międzynarodowego: Urban Creative 
Poles – Rozwój i Promocja Potencjału Przemysłu Kreatyw-
nego w średniej wielkości miastach Regionu Morza Bałtyc-
kiego. Od 2012 r. jest koordynatorem projektu edukacji 
ekonomicznej w ramach studiów podyplomowych Mecha-
nizmy funkcjonowania strefy euro współorganizowanych 
z Narodowym Bankiem Polskim, wyróżnionych statuetką 
EuroSymbol Nowoczesnego Kształcenia 2014 przez Monitor 
Rynkowy, dodatek do Dziennika Gazeta Prawna oraz Mo-
nitor Biznesu, dodatek do Rzeczpospolitej. Brał udział w 
międzynarodowym projekcie naukowym w ramach Między-
narodowego Funduszu Wyszehradzkiego V4 ScientificCen-
ters for the Enhancement of Financial Literacy and Entre-
preneurship Education.

W ramach działalności organizacyjnej zaangażowany jest 
w prace organizacyjne na Uniwersytecie Zielonogórskim. 
Jest członkiem Uczelnianej Rady ds. Jakości Kształcenia, 
członkiem Zespołu ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia, 
wydziałowym koordynatorem ds. ECTS, przewodniczącym 
Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej, członkiem Wydziało-
wej Komisji ds. Erasmusa.

Za prowadzenie zajęć dydaktycznych trzykrotnie otrzy-
mał Nagrodę przyznawaną przez studentów dla najlepszego 
wykładowcy Uniwersytetu Zielonogórskiego – Superbelfer 
(2010, 2011, 2012). Dr Paweł Szudra otrzymał indywidual-
ną nagrodę JM Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego za 
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osiągnięcia naukowe oraz indywidualną nagrodę JM Rek-
tora Uniwersytetu Zielonogórskiego za wybitne osiągnięcia 
organizacyjne. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Eko-
nomicznego.

Funkcję prodziekana ds. stu-
denckich obejmie w kadencji 
2016-2020 dr inż. Leszek Kaź-
mierczak-Piwko. Stopień dokto-
ra nauk ekonomicznych w dyscy-
plinie ekonomia o specjalności 
ekonomia środowiska uzyskał na 
Wydziale Ekonomii, Zarządza-
nia i Turystyki Uniwersytetu Eko-
nomicznego we Wrocławiu. Od 
2013 r. został adiunktem w Kate-
drze Zarządzania Środowiskiem  
i Gospodarką Publiczną Wydziału 
Ekonomii i Zarządzania Uniwer-

sytetu Zielonogórskiego. Jest opiekunem Koła Naukowego 
Eko-Zarządzania UZ oraz Koła Akademickiego Związku Mło-
dzieży Wiejskiej. Jego zainte-
resowania naukowe obejmują 
obszar ekonomii, w aspekcie 
eko-efektywności funkcjono-
wania europejskiego rynku 
energii, gospodarczych aspek-
tów jego integracji i pro-
ekologicznej transformacji, 
zrównoważonego rozwoju, 
oraz ekonomicznych instru-
mentów ochrony środowiska 
i innowacyjności ekologicz-
nej przedsiębiorstw. Dr inż. 
Leszek Kaźmierczak-Piwko 
jest autorem i współautorem 
kilkudziesięciu publikacji  
w postaci artykułów nauko-
wych opublikowanych w in-
deksowanych czasopismach  
o krajowym i międzynarodowym zasięgu, rozdziałów mono-
grafii oraz artykułów w innych recenzowanych wydawnic-
twach ciągłych. W 2012 r. otrzymał indywidualną nagrodę 
JM Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego za osiągnięcia 
organizacyjne. Z zielonogórskim środowiskiem akademic-
kim związany jest od 1999 r., gdy rozpoczynał studia na Po-
litechnice Zielonogórskiej. W trakcie studiów odbył m.in. 
praktykę zawodową w Ministerstwie Środowiska, Urzędzie 
Marszałkowskim Województwa Lubuskiego oraz dwukrotnie 
zasiadał jako przedstawiciel studentów w Radzie Wydzia-
łu Zarządzania i Senacie UZ. Po skończeniu studiów do-
świadczenie zawodowe zdobywał w Zespole ds. Funduszu 
Spójności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej oraz Oddziale Regionalnym Agencji 
Restrukturyzacji Modernizacji Rolnictwa na samodzielnym 
stanowisku kontrolera wniosków obszarowych. Od paź-
dziernika 2005 r. jest zatrudniony w Katedrze Zarządzania 
Środowiskiem i Gospodarką Publiczną Wydziału Ekonomii  
i Zarządzania UZ, kierowanej przez prof. dr hab. inż. Mag-
dalenę Graczyk.

Serdecznie gratulujemy i życzymy wielu sukcesów oraz 
satysfakcji!

Anetta Barska

__Konkurs Najlepsze Zajęcia z Przedsiębiorczości

13 kwietnia 2016 r. na Uniwersytecie Zielonogórskim 
odbył się etap okręgowy konkursu Najlepsze Zajęcia  
z Przedsiębiorczości organizowany przez zielonogórski re-
gion Fundacji Studenckie Forum Business Centre Club. Ideą 
wydarzenia jest propagowanie postaw przedsiębiorczych 
poprzez praktyczne wykorzystanie narzędzi marketingo-
wych. Zadaniem uczniów jest rozwiązanie problemów,  
z jakimi mierzą się prawdziwe firmy. W Zielonej Górze po-
jawiły się najlepsze cztery trzyosobowe zespoły z całego 
województwa. Trzy z nich to uczniowie Technikum nr 1 
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mię-
dzyrzeczu, jedna – I Liceum Ogólnokształcącego im. Edwar-
da Dembowskiego w Zielonej Górze. Kapituła w składzie: 
dr Paweł Szudra, Paulina Paluszkiewicz i Karolina Gębska 
zdecydowała, że zwycięzcami etapu regionalnego zostali: 
Bartosz Szczyszyk, Maciej Kubiak, Michał Mizgajski (Techni-
kum nr 1 w Międzyrzeczu Centrum Kształcenia Zawodowe-
go i Ustawicznego) pod opieką merytoryczną Marii Michal-
skiej. Właśnie ta grupa 23 kwietnia 2016 r. reprezentowała 

województwo lubuskie podczas konkursu centralnego na 
Politechnice Łódzkiej. Uroczystość przygotował Miłosz Król 
– student trzeciego roku kierunku ekonomia na Wydziale 
Ekonomii i Zarządzania UZ, Przewodniczący Studenckiego 
Forum Business Centre Club region Zielona Góra.

Karolina Gębska

uczestnicy okręgowego konkursu najlepsze zajęcia z przedsiębiorczości organi-
zowanego przez zielonogórski region sf bcc (fot. alicja szczurek)


