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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” 
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jest przedsięwzięciem unikalnym w skali krajowej. W 
projekcie uczestniczyło dotychczas i dalej uczestniczy 43 
studentów WEIiT. Studia ukończyło 30 uczestników, 9 osób 
kontynuuje studia, w tym 3 studentów przebywa aktualnie 
w Giessen. Większość z absolwentów znalazła z łatwością 
bardzo ciekawe miejsca pracy, a co najmniej 17 podjęło 
pracę w firmach niemieckich lub polsko-niemieckich 
działających w zachodniej Polsce. Należy również 
podkreślić, że obok dużego wysiłku organizacyjnego 
związanego z uruchomieniem i prowadzeniem tych 
studiów, przedsięwzięcie to nie byłoby możliwe bez 
solidnych podstaw finansowych. Ważne jest przy tym, że 
środki pokrywające koszty pobytu i stypendia studentów 
uczestniczących w projekcie nie obciążają  budżetu 
żadnej z uczelni. Pochodzą one w głównej części od firm 
niemieckich, Fundacji Współpracy Polsko - Niemieckiej w 
Warszawie oraz z programu Erasmus.

Uroczystość wręczenia dyplomów stanowiła część pro-
gramu tradycyjnie organizowanego w maju w Zielonej 
Górze, roboczego spotkaniu przedstawicieli obydwu part-
nerskich uczelni. Spotkanie to poświęcone było ocenie 
aktualnego stanu współpracy oraz planom na najbliższą 
przyszłość w zakresie wspólnie prowadzonych projektów 
dydaktycznych i badawczych. Jednym z ważniejszych re-
zultatów rozmów były ustalenia dotyczące modyfikacji do-
tychczas funkcjonującego modelu ZSZ. W związku z przej-
ściem obydwu uczelni na dwustopniowy system kształce-
nia ustalono, że projekt będzie w przyszłości realizowany 
w ramach studiów drugiego stopnia. Pierwsi uczestnicy tak 

zmodyfikowanych ZSZ rozpoczęliby studia w 
FH w roku akademickim 2010/2011. 

W czasie swojego pobytu goście z FH spot-
kali się również z JM Rektorem UZ prof. Cze-
sławem Osękowskim.

Ryszard Rybski

Dzień elektryka

27 czerwca 1985 roku Zarząd Główny SEP 
ogłosił dzień 10 czerwca Dniem Elektry-
ka. Dzień ten symbolicznie upamiętnia w 
1986 r. 150-tą rocznicę śmierci André Marie 
Ampère’a, uczonego, odkrywcy praw rzą-
dzących elektryką. Od 2001 roku dzięki sta-
raniom SEP ten dzień jest obchodzony we 
wszystkich krajach zrzeszonych w EUREL 
- Europejskiej Konwencji Narodowych Stowa-
rzyszeń Elektryków, jako Międzynarodowy 
Dzień Elektryka.

W internecie można znaleźć kilka stron za-
wierających życiorys Ampera. Jedna z nich 
http://pl.wikipedia.org/ podała, że bohater 
biografii nie posiadał żadnego formalnego wy-
kształcenia (nie uczęszczał do szkół), a mimo 
to był nauczycielem, profesorem College De 
France i z rąk Napoleona otrzymał stanowisko 
generalnego inspektora francuskich wyższych 
uczelni. J.C. Maxwell porównał go w 1879 
r. do Newtona, a jego pracę Mémoire sur 
la théorie mathématique des phénomènes 
électrodynamiques uniquement déduite de 

l'expérience określił mianem jednego z najbłyskotliwszych 
osiągnięć nauki. Talent do nauki wystarczył. Newton elek-
tryki - to jeszcze inne określenie zachwytu samego Maxwel-
la nad intelektem Ampera. Dlatego z okazji Dnia Elektryka 
Dziekan oraz elektrycy Wydziału Elektrotechniki, Informa-
tyki i Telekomunikacji życzą sobie i Wszystkim Pracownikom 
Uniwersytetu Zielonogórskiego Wszystkiego Najlepszego 
w pracy zawodowej i życiu prywatnym.

Sławomir Piontek
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