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Agnieszka Graczew-Czarkowska w latach 1990-1997
mieszkała we Wrocławiu, studiowała i pracowała. Galeria
Miejska stała się miejscem artystycznej mentalnej inicjacji. W tym kontekście obecne zdarzenie jest sięganiem do
źródła.

AGC

WYDZIAŁ
EKONOMII I ZARZĄDZANIA

Agnieszka Graczew-Czarkowska
e-mail: agnieszkagraczew.c@onet.eu
1990 -1995 > studia w PWSSP Wrocław;
1994 > półroczne stypendium twórcze ( II miejsce w konkursie
American Retail System i Pizza Hut) dla młodych twórców,
Wrocław;
1995 > dyplom z wyróżnieniem (graﬁka artystyczna) w pracowniach prof. Andrzeja Basaja i prof. Eugeniusza Smolińskiego,
PWSSP Wrocław;
1997-1999 > założenie i prowadzenie autorskiej Galerii Graﬁki i
Rysunku "JaPtak", Wrocław (dyr. artystyczny);
1998-2000 > tworzenie i prowadzenie autorskiej pracowni graﬁki
artystycznej, Akademia Multimedialna - Gdańsk;
2002-2007 > tworzenie i prowadzenie autorskiej pracowni arteterapii, OTZ Zielona Góra;
2002-2010 > współpraca z KSiKP UZ (Integracja Sztuk z Elementami Metodyki, Arteterapia, Warsztaty Plastyczno- Muzyczne);
2003 > stypendium twórcze prezydenta miasta Zielona Góra w
zakresie sztuk plast.;
2003 > laureatka "Złotego Wawrzynu" za cykl ilustracji do "Rozmowy z Rimbaudem" Czesława Sobkowiaka, Zielona Góra;
2007-2008> tworzenie cyklicznych ( ok. 150 edycji) autorskich audycji radiowych dotyczących sztuki współczesnej; autorka
wielu form reportażowych i "feater'ów" (dziennikarka Radia
Zachód);
2008 > nagroda specjalna za obraz dźwiękowy "Ogłodniała" w
Ogólnopolskim Konkursie na Reportaż Radiowy, Radio PiK
- Bydgoszcz;
2006-2010 > publikacje: katalogi, ProLibris, EXIT;
2009-2010 > prowadzenie autoskich, cyklicznych warsztatów
twórczych, współpraca - BWA Zielona Góra

Wybrane wystawy indywidualne:
1995 - "Obszar przeczucia I" / Muzeum Ziemi Lubuskiej, promocja
im. Klema Felchnerowskiego;
1995 - "Obszar przeczucia II" / galeria "Pod Kolumnami" - Wrocław;
2000 - "Moje taroty" 1990-2000 / Amberif - Gdańsk;
2002 - "Otwarcie" / Kościuszki 7/5 - Zielona Góra;
2003 - "Ciało" / BWA - Zielona Góra;
2004 - "(R) - ewolucja" / galeria Nowy Wiek, MZL - Zielona Góra;
2007 - "AZJA 36h - survival in Art" / BWA - Zielona Góra;
2008 - "Sztuka kochania" / galeria Nowy Wiek, MZL - Zielona
Góra;
2008 - "26,5 m2" / galeria Baszta - Zbąszyń;
2009 - „bezsennośc” / Galeria BWA – Miejski Ośrodek Sztuki – Gorzów Wlkp;
2010 – „ŹRÓDŁO” / Galeria Miejska – Wrocław.
Wystawy zbiorowe: Kłodzko, Wrocław, Warszawa, Lublin, Słubice,
Szklarska Poręba, Świeradów Zdrój, Gdańsk, Gorzów Wlkp., Rawicz, Toruń, Zbąszyń, Zielona Góra, Litwa, Niemcy, Rumunia.
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Podsumowanie pierwszego etapu współpracy
pomiędzy Wydziałem Ekonomii i Zarządzania
Uniwersytetu Zielonogórskiego i Uniwersytetem
Technicznym w Kaiserslautern
21.04.2010 Rada Wydziału Ekonomii i Zarządzania uczciła 15-lecie bezinteresownej współpracy prof. Volkera Lingnaua z Uniwersytetu Technicznego w Kaiserslautern, profesora wizytującego w Zielonej Górze poprzez specjalne
wydanie tomu czasopisma Management. Profesor Volker
Lingnaua związany jest z zielonogórskim środowiskiem
akademickim od lat 90. ubiegłego wieku. Początkowo
Jego działalność w ówczesnej Politechnice Zielonogórskiej koncentrowała się na łączeniu wiedzy teoretycznej
z praktycznymi doświadczeniami dotyczącymi rachunku
kosztów planowanych. Współpracy tej nadano nową jakość po powołaniu Uniwersytetu Zielonogórskiego w 2001
r. Od tego roku Zakład Controllingu i Informatyki Ekonomicznej i Zakład Unternehmensrechnung und Controlling
zostały podmiotami oﬁcjalnego porozumienia o współpracy pomiędzy Wydziałem Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu Zielonogórskiego, a TU Kaiserslautern. Zainicjowano wspólnie proﬁlowanie nowej specjalności Controlling
wspomagany komputerowo w ramach kierunku studiów
Zarządzanie i Marketing. Podstawowym celem tej specjalności była implementacja teoretycznej wiedzy związanej
z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa wykorzystującego
standardowe oprogramowanie klasy ERP do sektora średnich przedsiębiorstw. Obszar controllingu został wybrany,
gdyż zdaniem obydwu partnerów odpowiada on najlepiej,
ze wszystkich sfer związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa, możliwościom integracji danych z systemów
klasy ERP.
W ramach wspomnianego porozumienia pracownicy Zakładu Unternehmensrechnung und Controlling TU Kaiserslautern zrealizowali w Zielonej Górze wykłady dotyczące nowoczesnych metod controllingu w średnich przedsiębiorstwach. Ponadto w ramach programu ERASMUS
studenci z Zielonej Góry mieli możliwość studiować w
Kaiserslautern. Pracownicy naszego Zakładu Controllingu i Informatyki Ekonomicznej koncentrowali się na połączeniu specjalistycznej wiedzy i umiejętności oraz ich
wykorzystaniu w typowych dla naszego regionu przedsiębiorstwach średniej klasy korzystających z systemów ERP.
Wypróbowano przy tym możliwości zastosowania studium
przypadków z Kaiserslautern. Współpraca pomiędzy Zakładami dotyczyła również obszaru realizacji wspólnych prac
dyplomowych, które zakończyły się w roku 2008, wraz z
wprowadzeniem procesu bolońskiego i związanymi z nim
wymaganiami dotyczącymi specjalności.
Kontynuowane badania zaowocowały wspólnymi publikacjami naukowymi, umieszczonymi w wydaniu specjal-
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PROFESOR VOLKER LINGNAUA WRAZ Z PRACOWNIKAMI ZAKŁADU CONTROLLINGU
I INFORMATYKI EKONOMICZNEJ
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nym czasopisma Management. Dotychczasowe osiągnięcia
i doświadczenia stały się również przedmiotem dyskusji
w trakcie Wydziałowego Seminarium Naukowego w dniu
22 kwietnia. Podczas spotkania wytyczono także kierunki
dalszej współpracy.
Paul Dieter Kluge

Seminarium prof. Z. Kłosa z PAN
11 maja na Wydziale Ekonomii i Zarządzania odbyło się
seminarium na temat: Przestrzeń Kosmiczna/ Techniki Satelitarne/ Przemysł Nawigacji Satelitarnej. W seminarium
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wzięli udział prof. Zbigniew Kłos z Polskiej Akademii Nauk
- Centrum Badań Kosmicznych z referatem Przestrzeń
Kosmiczna-Europejski Obszar Innowacyjnej Gospodarki i
Badań, Jakub Ryzenko z Ministerstwa Gospodarki z referatem Techniki Satelitarne w Gospodarce XXI w. oraz prof.
Włodzimierz Lewandowski z Międzynarodowego Biura Miar
i Wag (BIPM) w Sevres pod Paryżem z tematem Przemysł
Nawigacji Satelitarnej. W spotkaniu uczestniczyli również lubuscy parlamentarzyści z Zespołu ds. Przestrzeni
Kosmicznej: Bogusław Wontor, Marek Cebula, Bożena Sławiak i Jerzy Materna. Słuchaczami seminarium byli studenci kierunków zarządzania, ekonomii i bezpieczeństwa
narodowego.
Celem seminarium było przybliżenie otwarcia nowej
specjalności na Wydziale Ekonomii i Zarządzania space
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marketing. Na całym świecie, technologie stworzone na
potrzeby badań i wykorzystania przestrzeni kosmicznej,
elementy systemów satelitarnych czy rakietowych - przenoszone są do innych sektorów gospodarki i bezpieczeństwa narodowego. Temu właśnie ma służyć space marketing. Absolwent tej specjalności przygotowany będzie do
realizacji promocji i sprzedaży produktów związanych z
technologiami satelitarnymi, które wykorzystywane są w
takich dziedzinach jak: telekomunikacja, meteorologia,
wojskowość, zarządzanie kryzysowe. Absolwent specjalności space marketing będzie także posiadał wiedzę w zakresie: dokonywania pomiarów GNSS w geodezji i nawigacji,
pozyskiwania danych obrazowych i metod przetwarzania
zdjęć satelitarnych, stosowania fotogrametrii i teledetekcji, wyznaczania pozycji z wykorzystaniem metod satelitarnych, georeferencji obrazów lotniczych i satelitarnych,
oraz szeroko rozumianego zarządzania projektami technologicznymi związanymi z sektorem hi-tech, którą będzie
wykorzystywał w działaniach marketingowych służących
kreowaniu rynku dla cywilnych zastosowań technologii
kosmicznych. Absolwenci specjalności są przygotowani do
pracy na następujących stanowiskach:
> Specjalista ds. marketingu w ﬁrmach sektora badań kosmosu, satelitarnych, w zakresie rozwoju rynków handlowych i usługowych,
> Brand & Sales Manager w ﬁrmach z obszaru telekomunikacja, meteorologia, wojskowość,
> Category Manager w ﬁrmach produkcyjnych i handlowych,
> Account Manager w zespołach przygotowujących projekty marketingowe produktów z branży technologii kosmicznych,
> Przedstawiciel handlowy organizacji i przedsiębiorstw z
branży technologii kosmicznych,
> Specjalista ds. zakupów we wszystkich typach przedsiębiorstw z branży technologii kosmicznych,
> Analityk rynkowy w agencjach badań kosmicznych.

> Panie Profesorze co jest głównym celem Projektu?
Konkurowanie na dynamicznie zmieniającym się rynku
europejskim wymaga od polskich przedsiębiorstw wielu
działań dostosowawczych i restrukturyzacyjnych. Zmiany na rynku, jak również w ﬁrmie, tworzą zagrożenia i
szanse dla ich pracowników. Umiejętne wykorzystanie
szans pozwoli osobom zatrudnionym w przedsiębiorstwie
dostosować się do potrzeb pracodawców, wymaga to jednak nieustannego aktualizowania swojej wiedzy i umiejętności zawodowych. Projekt w swoim zamyśle skierowany
jest do osób zagrożonych utratą pracy, których liczba w
restrukturyzowanych przedsiębiorstwach jest znaczna, są
to przede wszystkim osoby powyżej 45 roku życia, których
rodowód umiejętności zawodowych w wielu przypadkach
sięga jeszcze poprzedniego ustroju. To właśnie dzięki
szkoleniom realizowanym w ramach Projektu zostaną oni
wyposażeni w nowe umiejętności i kwaliﬁkacje w zakresie
zarządzania jakością w przedsiębiorstwie.
> Panie Profesorze skąd pojawiła się idea przygotowania tego Projektu?

Analiza rynku pracy w województwie lubuskim przeprowadzona przez pracowników naszego Wydziału pozwoliła
zdiagnozować ﬁrmy, których kierownictwo rozpoczęło już
proces zwolnień grupowych oraz ﬁrmy, które z uwagi na
swoją kondycję ﬁnansową, obarczone są dużym prawdopodobieństwem, wystąpienia tego procesu w najbliższych
miesiącach. W wielu organizacjach zostały już podjęte
intensywne działania restrukturyzacyjne. Jak dowodzą
przeprowadzone badania głównym problemem osób pracujących w restrukturyzowanych ﬁrmach jest brak kwaliﬁkacji i umiejętności adekwatnych do potrzeb rynku pracy.
Jak się okazuje problem grupowych zwolnień coraz częściej dosięga nawet te organizacje, które postrzegamy jako
lokalnych liderów np. Stelmet, Keiper czy tez IGA Nowa
Sól. Sytuacja tych podmiotów pogorszyła się również w
wyniku światowego kryzysu ﬁnansowego, który bezpośrednio wpłynął na ich kondycję ﬁnansową, mam tu na uwadze
Plan studiów na specjalności space marketing obejmuje głównie ﬁrmy branży motoryzacyjnej - Kico, Keiper. Rozwiązywanie problemów społecznych naszego regionu wym.in. takie przedmioty, jak:
maga aktywnego uczestnictwa środowiska akademickiego
> Operacyjne systemy satelitarne
- stąd nasza inicjatywa. Chcąc włączyć się w nurt dzia> Interfejsy informacji
łań umożliwiających zdobycie pracownikom zagrożonym
> Inżynieria wiedzy
utratą pracy nowego atrakcyjnego zawodu, opracowali> Technologie GPS
śmy program szkolenia w zakresie zarządzania jakością w
> Globalne społeczeństwo informacyjne
przedsiębiorstwach. Następnie poszukaliśmy źródło ﬁnanIPEA
sowania dla tego przedsięwzięcia, wykorzystując możliwości jakie dają środki europejskie dostępne w naszym
kraju i regionie. Nasza inicjatywa została pozytywnie oceniona przez ekspertów. Projekt umożliwia pracownikom
restrukturyzowanych przedsiębiorstw, zwłaszcza tym starProjekty unijne
szym, gorzej sytuowanym, podniesienia kwaliﬁkacji zana Wydziale Ekonomii i Zarządzania
wodowych, a co najważniejsze zapewnienia im darmowy
dostęp do atrakcyjnego szkolenia oraz usług doradczych.
Zakończyła się już pierwsza edycja szkoleń zorganizoW ten sposób przyczyniamy się istotnie do wzrostu potencjału rozwojowego województwa lubuskiego.
wanych w ramach projektu Nowy zawód - nowe możliwości - kompleksowe wsparcie dla pracowników
> Panie Profesorze pierwsi słuchacze zakończyli już
przedsiębiorstw restrukturyzowanych
swoje szkolenie, jakie są Pana spostrzeżenia?
w województwie lubuskim ﬁnansowanego ze środków
Pierwszych 15 osób ukończyło pełny cykl szkolenia i
Unii Europejskiej. O założeniach i dotychczasowych
przystąpiło do egzaminu, który potwierdził nabycie przez
doświadczeniach wynikających z Projektu opowie nam
nich nowych umiejętności zawodowych. Szczęśliwa piętjego Koordynator prof. Bogdan Ślusarz.
nastka otrzymała certyﬁkat renomowanej niemieckiej
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PROFESOR BOGDAN ŚLUSARZ WRĘCZA CERTYFIKATY UKOŃCZENIA SZKOLENIA

dyskutować swoją sytuację zawodową, czy też omówić problemy
związane ze znalezieniem zatrudnienia. Doradca zawodowy będzie
również wyszukiwał konkretne
oferty pracy przy uwzględnieniu
indywidualnych umiejętności każdego uczestnika Projektu. Nasz
Projekt ma również znamiona innowacyjnego - doradztwo będzie
również świadczone przy pomocy
forum internetowego, które będzie platformą wymiany informacji między uczestnikami a doradcą
zawodowym.
> Panie Profesorze dziękuję za
rozmowę i życzę dalszych sukcesów w realizacji Projektu, jak
również kolejnych tak trafnych
inicjatyw.
ﬁrmy 3 CERT, uprawniający do podjęcia pracy na stanowisku pełnomocnika ds. systemu zarządzania jakością nie
tylko na terytorium Polski, ale i w większości krajów UE.
Już dziś wiemy, że dwie osoby z naszej pierwszej grupy
zmieniły pracę i zamierzają nową wiedzę wykorzystać w
swojej dalszej karierze zawodowej. Na podstawie zebranych ankiet i opinii samych uczestników możemy śmiało
stwierdzić, iż realizacja naszego projektu to przysłowiowy „strzał w dziesiątkę” i odpowiedź na potrzeby rynku
w zakresie szeroko pojętej polityki zarządzania jakością.
Wierzymy, iż po zakończeniu realizacji Projektu, nasze
przedsięwzięcie uzyska status projektu modelowego, z
którego chętnie będą czerpać inspirację inne podmioty
przygotowujące się do podejmowania podobnych działań
w przyszłości.

Wydziale Ekonomii i Zarządzania. Od wielu lat zajmuje się

> Jaka łącznie grupa osób zostanie objęta wsparciem?

Europejskiej w latach 2007- 2013. Był także członkiem Ko-

Rozmowę prowadziła: Anetta Barska

Bogdan Ślusarz – doktor habilitowany nauk humanistycznych, wieloletni pracownik Uniwersytetu Zielonogórskiego,
Kierownik Zakładu Zarządzania Administracją Publiczną na
problematyką Unii Europejskiej. Współtwórca wielu dokumentów strategicznych dla województwa lubuskiego, takich jak:
Strategia Rozwoju Województwa Lubuskiego z horyzontem
czasowym do 2020 roku, Lubuska Regionalna Strategia Innowacji oraz Regionalny Program Operacyjny dla Województwa
Lubuskiego na okres wsparcia funduszami pomocowymi Unii

W Projekcie uczestniczyć będzie łącznie 75 osób zameldowanych na terenie województwa lubuskiego i posiadających zatrudnienie w restrukturyzowanych przedsiębiorstwach. Jak już wspomniałem, uczestnicy Projektu
otrzymają kompleksowe wsparcie tj. szkolenia przekwaliﬁkowujące wraz z usługami doradczymi w zakresie wyboru
nowego zawodu i miejsca zatrudnienia.

mitetu Sterującego dla projektu realizowanego w ramach

> Panie Profesorze kto realizuje zajęcia dydaktyczne?

w Zielonej Górze. W życiu zawodowym stara się łączyć sferę

Zajęcia prowadzą przede wszystkim pracownicy naszego
Wydziału, zapraszamy również do współpracy naukowców
z innych ośrodków akademickich. Ostatnio gościliśmy u
nas prof. Brunona Bartz z Uniwersytetu Gdańskiego.

nauki z biznesem, a wyrazem tego są Jego publikacje, zajęcia

> Wiemy już również, że dużym zainteresowaniem cieszyła się rekrutacja do drugiej edycji szkoleń przewidzianych w ramach Projektu. Jakie dalsze działania
są przewidziane w Projekcie?

wództwa Lubuskiego na stanowisku dyrektora Departamentu

Tak, w marcu szkolenie rozpoczęło kolejnych 15 osób.
Swoją naukę zakończą w lipcu i także mają szansę na zdobycie certyﬁkatu. W ramach Projektu przewidziane jest
również doradztwo indywidualne – zostanie od października
uruchomiony punkt doradztwa zawodowego. Beneﬁcjenci
będą mieli możliwość odbycia indywidualnych konsultacji
z doradcami, w trakcie których będą mogli osobiście prze-

to właśnie między innymi dzięki Jego zaangażowaniu realizo-
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Inicjatywy Wspólnotowej Interreg III C Strefa Wschodnia o
nazwie Three Countries Innovation Push – 3-CIP. Aktualnie jest
członkiem: Komitetu Monitorującego Program Transgranicznej
Europejskiej Współpracy Polska – Saksonia; Prezydium Zarządu
Krajowego Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego; Rady Naukowej PTE w Warszawie oraz Prezesem Zarządu PTE Oddział

dydaktyczne, uczestnictwo w konferencjach oraz wspomniana aktywność w opracowywaniu dokumentacji strategicznej
regionu, jak również praca w Urzędzie Marszałkowskim WojePolityki Regionalnej. Swoje umiejętności organizacyjne i
zdobyte doświadczenie w biznesie chętnie wykorzystuje
również w pracy na rzecz Wydziału Ekonomii i Zarządzania,
wany jest obecnie projekt „Nowy zawód - nowe możliwości
- kompleksowe wsparcie dla pracowników przedsiębiorstw
restrukturyzowanych w województwie lubuskim” ﬁnansowany ze środków Unii Europejskiej. W chwilach wolnych Pan
Profesor chętnie wybiera się na „bezkrwawe” łowy do lasu.

