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WYDZIAŁ 
EKONOMII I ZARZĄDZANIA 

Seminaria Wydziałowe

6 maja 2009 r. odbyło się Seminarium Wydziałowe z pla-
nowanego cyklu seminariów prodzieka na ds. nauki Wy-
działu Ekonomii i Zarządzania prof. Daniela Fica. Głównym 
prelegentem była dr inż. Karolina Mazur z Zakładu Mikro-
ekonomii i Polityki Społecznej. W nowoczesnych organiza-
cjach wzrasta znaczenie zasobów, przepływów i wartości 
niematerialnych. Wynika to zarówno ze zmiany charakte-
ru procesów biznesowych (od materialnych-produkcyjnych 
do niematerialnych-usługowych i opartych na wiedzy). 
Przykładem takiego zjawiska może być silnie zdemateria-
lizowana organizacja funkcjonująca z gospodarce opartej 
na wiedzy. Wynagrodzenie w postaci pensji nie jest już 
jedynym czynnikiem, który różnicuje oferty pracy. Moż-
liwości szkolenia, atmosfera w pracy, inne niematerialne 
korzyści stanowią dopełnienie oferty pracodawcy. Na taki 
stan rzeczy wpływają takie czynniki, jak rozwój nauki o 
społecznej odpowiedzialności biznesu, ewolucja prawa 
pracy, otwarty rynek pracy i inne. Dzisiaj pracownik nie 
świadczy pracy za gotówkę ale jest partnerem w układzie 
transakcyjnym opartym na różnorodnych przepływach i 
pośrednikach. Wzajemne oczekiwania mogą przybrać for-
mę niepisanej umowy, zwanej w nauce o zarządzaniu kon-
traktem psychologicznym.

W kolejnym seminarium, 13 maja 2009 r. głównym pre-
legentem był dr inż. Piotr Kułyk z Katedry Zarządzania 
Potencjałem Społecznym Organizacji. Wystąpienie na te-
mat „Mechanizmów retransferu nadwyżki ekonomicznej w 
polityce wsparcia sektora rolnego” było wynikiem badań 
inspirowanych poszukiwaniem nowej koncepcji systemu 
wsparcia w warunkach globalizacji i toczącą się w ośrod-
kach akademickich i instytucjach skupiających decyden-
tów polityki gospodarczej nad kierunkiem przekształceń 
tego sektora gospodarki w perspektywie światowej. Zmia-
ny zachodzące w gospodarce światowej i występowanie 
coraz to nowych zjawisk prowadzą do ciągłego poszuki-
wania modeli, które precyzyjniej opisywałyby aktywność 
gospodarczą. Przyjęcie w myśl ekonomii ortodoksyjnej 
za podstawę alokacji zasobów mechanizmu cenowego 
powoduje częściową utratę znaczenia wpływu państwa 
i powiązań na arenie międzynarodowej. Takie podejście 
jest szczególnie ułomne w odniesieniu do sektora rolnego, 
gdzie mamy do czynienia ze znacznym poziomem redystry-
bucji dochodów za pośrednictwem instytucji państwowych 
i to w różnych systemach gospodarczych. W konsekwencji 
pojawiają się trudności oceny polityki stymulacji rozwo-
ju tego obszaru gospodarki. Z drugiej strony mechanizmy 
interwencjonizmu są bardzo zróżnicowane a także trudne 
do agregacji przy porównaniu i ewaluacji w zakresie skut-
ków oddziaływania i stymulowanych procesów dostoso-
wawczych w podmiotach gospodarczych. Ponadto uzyski-
wane efekty są dodatkowo uzależnione od uwarunkowań 
zewnętrznych, pozostających poza polityką rolną a tak-
że w jakimś stopniu, implikowane osiągniętym stopniem 
zaawansowania przekształceń. Prowadzone badania nie 
przyniosły jednoznacznej odpowiedzi w zakresie czynni-
ków determinujących rozwój sektora rolnego w zróżnico-

wanych pod względem gospodarczym krajach. Istniejące 
dysproporcje w stopniu rozwoju i uzyskiwanych efektach 
ekonomicznych uległy dalszemu pogłębieniu pomiędzy 
najbardziej rozwiniętymi krajami a państwami zaliczony-
mi do grupy rozwijających się. Można zatem wskazać na 
występowanie barier hamujących możliwości adaptacyjne 
w zależności od uzyskanego stopnia rozwoju, tak że wy-
stępowania procesów konwergencji jedynie w wybranych 
obszarach i ograniczonej skali zjawiska, a zatem jego re-
gionalizacji. Przekształcenia w polityce wsparcia wydają 
się być elementem swoistej „gry” pomiędzy uczestnikami 
systemu globalnego, w której istotna staje się nie tylko 
umiejętność uwzględnienia czynników wewnętrznych i 
zmian zachodzących w otoczeniu zewnętrznym, ale tak-
że reakcja innych partnerów rynku światowego w zakresie 
stosowanych rozwiązań. Należy także zwrócić uwagę na 
wzrost znacznie trudniejszych do kwantyfikacji czynników 
o charakterze jakościowym związanych m.in. z postępem 
technicznym, biologicznymi przekształceniami w infra-
strukturze oraz innych elementów otoczenia zewnętrzne-
go kształtującymi warunki rozwoju w samym rolnictwie. 
W analizie porównawczej pomiędzy poszczególnymi syste-
mami zachodzi również problem porównywalności dzia-
łań prowadzonych w ramach polityki wsparcia rolnictwa. 
Stosowane metodologie są nadal przekształcane i nie są 
doskonałe. Pozostaje zatem konieczność określenia mode-
lu w nowych warunkach ekonomicznych rozwoju sektora 
rolnego ze szczególnym uwzględnieniem ingerencji pań-
stwa poprzez wyodrębnienie uniwersaliów występujących 
w różnych systemach gospodarczych. Trzeba także wska-
zać na możliwości oceny stosowanych systemów wsparcia 
i określenie warunków brzegowych dla ukształtowanego 
modelu na podstawie stwierdzonych osobliwości związa-
nych tylko z niektórymi obszarami. Wskazane dylematy 
były przyczynkiem do dyskusji w trakcie seminarium wy-
działowego.

Ilona Politowicz
Krzysztof Witkowski
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„Zielone oczy, zielone uszy - zostań ekologicz-
nym torbaczem”

7 czerwca 2009 r. w ramach Festiwalu Nauki organizo-
wanego przez Uniwersytet Zielonogórski, Zakłady: Za-
rządzania Środowiskiem i Gospodarką Publiczną oraz Ko-
munikacji Wizualnej z Wydziału Ekonomii i Zarządzania 
przeprowadziły akcję: „Zielone oczy, zielone uszy - zostań 
ekologicznym torbaczem”. Miejscem akcji był zielonogór-
ski deptak oraz supermarket Auchan, który również był 
współorganizatorem. Opiekunem całej akcji były Panie 
Profesor Magdalena Graczyk i Ilona Politowicz. W komi-
tecie organizacyjnym nie zabrakło także pracowników 
naukowo-dydaktycznych obu zakładów wraz z rodzinami 
oraz studentów koła naukowego Ekozarządzanie, którego 
opiekunem jest mgr inż. Leszek Kaźmierczak

Akcja spotkała się z szerokim zainteresowaniem społe-
czeństwa Zielonej Góry. Mieszkańcy chętnie wymieniali 
torby plastikowe na torby wielokrotnego użytku, oznako-
wane symbolem „zielonego torbacza”. Celem akcji było 
przede wszystkim podwyższenie świadomości ekologicz-
nej konsumentów w zakresie rozpoznawalności produktów 
i opakowań oznakowanych znakiem ekologicznym, jak 
również selektywnego gromadzenia odpadów opakowa-
niowych. Na stoiskach w supermarkecie Auchan oraz na 
deptaku, przeprowadzano konkursy-zabawy, które miały 
na celu uświadomianie najmłodszej część społeczeństwa 
w jaki sposób należy postępować z odpadami opakowa-
niowymi.

Akcja wykazała, iż mieszkańcy Zielonej Góry posiada-
ją wiedzę na temat selektywnego gromadzenia odpadów 
opakowaniowych i stosują ją w praktyce, co udowodnili 
we wspólnej zabawie w „ekologicznego torbacza”. Nie 

można jednak jednoznacznie stwierdzić, że wszyscy na-
potkani konsumenci korzystali z toreb wielokrotnego użyt-
ku, dokonując zakupów, ale znakomita większość dekla-
rowała, że dostrzegają potrzebę ich posiadania i chętnie 
przystąpią do „klubu torbacza”.

Mając nadzieję, że w wyniku przeprowadzenia akcji 
„Zielone oczy, zielone uszy” wielu zielonogórskich kon-
sumentów zostanie ekologicznymi „torbaczami” i tym 
samym zmniejszy się góra odpadów opakowaniowych na 
składowiskach, organizatorzy dziękują serdecznie wszyst-
kim zaangażowanym w akcję.

Janusz Adamczyk
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* * *

W ramach tegorocznego Festiwalu Nauki Zakład Control-
lingu i Informatyki Ekonomicznej przedstawił stan badań 
własnych oraz ofertę studiów podyplomowych Control-
ling w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Oferta studiów 
spotkała się z szerokim zainteresowaniem zgromadzone-
go audytorium. Bliski koniec roku akademickiego sprzyja 
wszelkiego rodzaju podsumowaniom. Podczas wystąpienia 
została zaprezentowana realizacja celów stawianych przy 
założeniu zakładu, do których można zaliczyć pomoc dla 
rozwoju i wykorzystania instrumentów controllingu w ty-
powych przedsiębiorstwach i instytucjach regionu oraz 
wykorzystanie przy tym standardowego oprogramowania 
dla przedsiębiorstw. Przedstawione zostały również osiąg-
nięcia Zakładu Controllingu i Informatyki Ekonomicznej, 
m.in. nawiązanie współpracy z Uniwersytetem Technicz-
nym w Kaiserslautern, Uniwersytetem Ekonomicznym we 
Wrocławiu, z licznymi partnerami gospodarczymi, a także 
uzyskanie w latach 2005-2009 czterech promocji doktor-
skich.

Ilona Politowicz
Krzysztof Witkowski

PRACOWNICY ZAKŁADU CONTROLLINGU I INFORMATYKI EKONOMICZNEJ

dr inż. Patrycji Łychmus

wyrazy głębokiego współczucia 
z  powodu śmierci  matki

Składają:

Rada Wydziału oraz współpracownicy
Wydziału Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu Zielonogórskiego

Prodziekanowi ds. Nauki
Wydziału Ekonomii i Zarządzania

prof. UZ,  dr hab. inż. Danielowi Ficowi
i

prof. UZ, dr hab. inż. Marii Fic 

wyrazy głębokiego współczucia 
z  powodu śmierci  ojca i  teścia 

Składają:

Rada Wydziału oraz współpracownicy
Wydziału Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu Zielonogórskiego

WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, 
INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI

Podwójne polsko-niemieckie dyplomy dla absolwen-
tów Wydziału Elektrotechniki, Informatyki i Teleko-
munikacji Uniwersytetu Zielonogórskiego

Kolejny rocznik absolwentów tzw. Zintegrowanych 
Studiów Zagranicznych Uniwersytetu Zielonogórskiego i 
Fachhochschule Giessen-Friedberg (ZSZ UZ – FH) otrzy-
mał dyplomy ukończenia obydwu uczelni. Tym razem 
uroczystość wręczenia tzw. podwójnych dyplomów, zorga-
nizowana przez władze dziekańskie WEIiT, odbyła się w 
sali seminaryjnej Wydziału i składała się z dwóch części. 
Podczas pierwszej części, 14 marca 2009 r. dyplomy ode-
brali dwaj absolwenci kierunku elektrotechnika: Łukasz 
Chełminiak i Grzegorz Tadra.  Druga część odbyła się 14 
maja, a dyplomy tym razem otrzymali studenci kierunku 
informatyka: Sebastian Bergandy i Filip Zawada. Dyplo-
my ukończenia uczelni niemieckiej wręczali prof. Axel 
Schumann-Luck, wiceprezydent FH Giessen-Fiedberg oraz 
prof. Marius Klytta, koordynujący współpracą obydwu 
partnerskich uczelni. Równocześnie dyplomy ukończe-
nia Uniwersytetu Zielonogórskiego absolwenci otrzymali 
z rąk prof. Wielisławy Osmańskiej-Furmanek, prorektor 
UZ ds. jakości kształcenia oraz prof. Andrzeja Pieczyń-
skiego, dziekana WEIiT (fot.). Należy dodać, że wszyscy 
absolwenci ukończyli studia z wynikiem bardzo dobrym. 
Wśród zaproszonych na uroczystość gości byli m.in. dyrek-
torzy instytutów oraz promotorzy prac dyplomowych wy-
mienionych absolwentów: prof. Grzegorz Benysek, prof. 
Zbigniew Fedyczak oraz dr. hab. inż. Sławomir Nikiel. Pro-
motorami prac ze strony FH byli, wspomniany już prof. 
Marius Klytta oraz nieobecny podczas uroczystości, prof. 
Bodo Igler. W uroczystości udział wzięli również studenci, 
uczestnicy Zintegrowanych Studiów Zagranicznych, aktu-
alnie studiujący na swoim macierzystym wydziale w Zielo-
nej Górze.  W swoich wypowiedziach podczas uroczystości 
zarówno prorektor UZ jak i wiceprezydent FH, obok gratu-
lacji kierowanych do absolwentów, podkreślali ważną rolę 
takich przedsięwzięć, które sprzyjają m.in. zwiększaniu 
mobilności studentów, integracji programów nauczania, 
wpisując się tym samym w główne postulaty związane z 
realizacją Procesu Bolońskiego. Ponadto można dodać, że 
tego rodzaju studia dzięki temu, że pozwalają poznać ję-
zyk i kulturę sąsiedniego kraju,  dobrze przygotowują ab-
solwentów do funkcjonowania w obszarze obydwu krajów, 
co znalazło już potwierdzenie w karierach zawodowych 
większości dotychczasowych absolwentów ZSZ UZ - FH. 

W tym miejscu warto przypomnieć, że realizowany 
z powodzeniem przez obydwie uczelnie od roku 2001 
projekt Zintegrowane Studia Zagraniczne UZ – FH, 
charakteryzujący się m.in. pełną integracją programów 
studiów na odpowiednich kierunkach obydwu uczelni 
oraz dający po ich ukończeniu tzw. „podwójne dyplomy” 




