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WIadOmOścI  WYdZ IałOWE

wydział PEdaGOGiKi, PSyCHOLOGii i SOCJOLOGii

wydział mECHaniCzny

Pracownicy Katedry Seksuologii, Poradnictwa 
i Resocjalizacji jako eksperci w Sejmie RP

23 marca br. w Sejmie RP odbyło się posiedzenie Par-

SPOMASZ Day na Wydziale Mechanicznym

www.spomasz-zary.pl

22 marca 2017 r. na Wydziale Mechanicznym Uniwer-
sytetu Zielonogórskiego miało miejsce wydarzenie „SPO-
MASZ Day” mające na celu pogłębienie współpracy w za-
kresie kształcenia oraz zatrudnienia przyszłej kadry inży-
nierów. W spotkaniu brało udział ok. 80 studentów, głów-
nie z ostatnich lat studiów. Firmę zaprezentował członek 
zarządu oraz dyrektor techniczny mgr inż. Rafał Futyma, 
który jest absolwentem specjalności konstrukcyjno-me-
nadżerskiej prowadzonej na kierunku mechanika i budo-
wa maszyn na Wydziale Mechanicznym Uniwersytetu Zie-
lonogórskiego.

Starannie przygotowana prezentacja została przyjęta 
z dużym zainteresowaniem i entuzjazmem obecnych na 
sali słuchaczy. Pan Dyrektor przedstawił liczne argumenty 
określające praktyczne korzyści wynikające z pracy w Fa-
bryce Konstrukcji Stalowych i Maszyn Spomasz S.A., która 
jest częścią międzynarodowej grupy Smulders, produkują-
cej konstrukcje stalowe, aktywnej na rynkach wiatrowej 
energii odnawialnej, ropy i gazu oraz rynku inżynierii mor-
skiej, lądowej oraz przemyśle. Smulders zatrudnia łącznie 
około 1000 pracowników rozmieszczonych w 4 głównych 
podmiotach: Lemants, Willems, Smulders i Spomasz. Pro-
dukcja w Polsce realizowana jest w oddziałach produkcyj-
nych w Żarach oraz Bolesławcu (w niedalekiej przyszłości 
także w Łęknicy).

W drugiej części spotkania Katarzyna Dendewicz (HR 
Manager) omówiła zagadnienia dotyczące możliwości 
podjęcia pracy zawodowej, staży oraz praktyk zarówno 
w Polsce, jak i we wszystkich partnerskich firmach grupy 
Smulders. Ostatnim etapem spotkania było przeprowa-
dzenie konkursu wiedzy z zakresu inżynierii mechanicz-
nej, nad którego porządkiem czuwała Joanna Majewska 
(Management Assistant). Finałowa dziesiątka najlepszych 
studentów otrzymała drobne upominki oraz możliwość 
aplikacji w szeregi pracowników firmy w pierwszej kolej-
ności.

Daniel Dębowski

lamentarnego Zespołu ds. Zdrowia Publicznego, którego 
przewodniczącą jest posłanka Beata Małecka-Libera, była 
wiceminister zdrowia. W zespole działają posłowie z róż-
nych partii, także osoby mające duże doświadczenie poli-
tyczne, m.in. Joanna Mucha, Władysław Kosiniak-Kamysz 
i Marian Zembala.

Na spotkanie zaproszeni zostali pracownicy Katedry 
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