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WYDZIAŁ 
EKONOMII 
I  ZARZĄDZANIA 

Z historii Wydziału Ekonomii i Zarządzania

Obecny Wydział Ekonomii i Zarządzania, a pierwotnie Wy-
dział Zarządzania, jest jednostką organizacyjną relatyw-
nie młodą - działalność rozpoczął 1 września 2001 r. rów-
nocześnie z utworzeniem Uniwersytetu Zielonogórskiego 
na bazie Instytutów funkcjonujących wcześniej w struk-
turach Politechniki Zielonogórskiej (Instytut Organizacji i 
Zarządzania oraz Instytut Informatyki i Zarządzania) oraz 
Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. T. Kotarbińskiego (In-
stytut Zarządzania). W pierwszych latach funkcjonowania 
miał nazwę Wydziału Zarządzania, a funkcję Dziekana peł-
nił prof. Daniel Fic oraz Prodziekani: prof. dr hab. inż. 
Magdalena Graczyk oraz prof. Zbigniew Banaszak, które-
go niebawem zastąpił nieżyjący już prof. Werner Gaida. 
W pierwszych dwóch latach funkcjonowania Wydziału zo-
stała utrzymana struktura organizacyjna z wyodrębniony-
mi Instytutami. Zmiana tejże struktury nastąpiła w roku 
akademickim 2003/2004 kiedy to w miejsce zlikwidowa-
nych instytutów powołano następujące katedry i zakłady: 
Katedrę Podstaw Informatyki i Zarządzania Produkcją, 
Katedrę Projektowania Systemów Produkcyjnych, Zakład 
Controllingu i Informatyki Ekonomicznej, Zakład Makro-
ekonomii i Finansów, Zakład Marketingu, Zakład Między-
narodowych Stosunków Gospodarczych i Politycznych, Za-
kład Mikroekonomii i Polityki Społecznej, Zakład Psycholo-
gii Zarządzania, Zakład Systemów i Technik Zarządzania, 
Zakład Zarządzania Potencjałem Społecznym Organizacji, 
Zakład Zarządzania Środowiskiem i Gospodarką Publicz-
ną. W roku 2004 r. decyzją Prezydium Państwowej Komisji 
Akredytacyjnej z dnia 8 lipca 2004 r. Nr 589/2004 Wydział 
otrzymał na kierunku kształcenia zarządzanie i marketing 
ocenę pozytywną dla studiów magisterskich i dla studiów 
prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego licencja-
ta, natomiast dla studiów prowadzących do uzyskania 
tytułu zawodowego inżyniera Wydział otrzymał – ocenę 
warunkową. W świetle powyższej decyzji Państwowej Ko-
misji Akredytacyjnej Senat Uniwersytetu Zielonogórskiego 
na wniosek Dziekana Wydziału Zarządzania podjął w dniu 
16 września 2004 r. uchwałę Nr 229/2004 o likwidacji od 
roku akademickiego 2005/2006 studiów zawodowych na 
poziome inżynierskim na kierunku zarządzanie i marke-
ting. To spowodowało, iż część kadry o zdecydowanie 
technicznym „rodowodzie” przeniosła się na Wydział 
Mechaniczny wzmacniając kierunek kształcenia zarzą-
dzanie i inżynieria produkcji. Tym samym w strukturze 
Wydziału likwidacji uległy dwie katedry: Katedra Podstaw 
Informatyki i Zarządzania Produkcją oraz Katedra Projek-
towania Systemów Produkcyjnych. W roku akademickim 
2005/2006 funkcje Dziekana i Prodziekanów ponownie 
objęli prof. Daniel Fic, prof. Magdalena Graczyk oraz do-
tychczas pełniąca obowiązki Prodziekana dr Joanna Wy-
rwa, po raz pierwszy funkcje Prodziekana objęła dr Joan-
na Zarębska. 30 listopada 2005 roku Senat Uniwersytetu 

Zielonogórskiego podjął uchwa-
łę Nr 33/2005 o utworzeniu na 
Wydziale Zarządzania drugiego 
kierunku studiów – ekonomia, 
a konsekwencją tej uchwały 
była zmiana nazwy Wydziału od 
dnia 1 września 2006 r. na – Wy-
dział Ekonomii i Zarządzania. 
24 stycznia 2007 roku Senat 
Uniwersytetu Zielonogórskiego, 
wychodząc na przeciw ocze-

kiwaniom rynku pracy, podjął uchwałę o utworzeniu na 
Wydziale Ekonomii i Zarządzania trzeciego kierunku stu-
diów – bezpieczeństwo narodowe. W 2008 roku gościliśmy 
ekspertów Państwowej Komisji Akredytacyjnej na kierun-
ku bezpieczeństwo narodowe, a w 2010 roku ponowie na 
kierunku Zarządzanie. W obu przypadkach rezultaty prze-
prowadzonych wizyt akredytacyjnych są pozytywne. 

Aktualnie na Wydziale Ekonomii i Zarządzania realizo-
wane są studia stacjonarne i niestacjonarne na trzech kie-
runkach kształcenia: zarządzanie (I i II  stopień), ekono-
mia (I stopień) oraz bezpieczeństwo narodowe (I stopień), 
a w nadchodzącym nowym roku będzie również możliwość 
edukacji na kierunku bezpieczeństwo narodowe na drugim 
stopniu. Na Wydziale prowadzone są również studia pody-
plomowe, w tym nt. Mechanizmów funkcjonowania strefy 
euro realizowane w ramach ogólnopolskiego Projektu za-
inicjowanego przez Narodowy Bank Polski. Warto przypo-
mnieć, że projekt ten ma charakter prestiżowy, zaledwie 
17 ośrodków akademickich w Polsce uczestniczy w jego 
realizacji. Obecnie, na trzech kierunkach łącznie, studiu-
je 2235 studentów, w tym na poszczególnych kierunkach: 
zarządzanie - 1135, ekonomia - 495 oraz bezpieczeństwo 
narodowe 605 studentów. 

Władze Wydziału stanowią:
> prof. zw. dr hab. inż. Magdalena Graczyk, Dziekan Wy-

działu;
> dr hab. inż. Daniel Fic, prof. UZ, Prodziekan ds. Nauki;
> dr hab. Ilona Politowicz, prof. UZ, Prodziekan ds. Jakości 

Kształcenia;
> dr inż. Krzysztof Witkowski, Prodziekan ds. Studenckich. 

Aktualną strukturę organizacyjną Wydziału Ekonomii 
i Zarządzania tworzą następujące jednostki organizacyj-
ne: 

1) Katedra Zarządzania Środowiskiem i Gospodarką Pu-
bliczną, kierowana przez prof. zw. dr hab. inż. Magda-
lenę Graczyk;

2) Katedra Zarządzania Potencjałem Społecznym Orga-
nizacji, kierowana przez prof. zw. dr hab. inż. Janinę 
Stankiewicz;

3) Katedra Zarządzania Bezpieczeństwem, kierowana 
przez dr. hab. Andrzeja Gałeckiego, prof. UZ;

4) Zakład Makroekonomii i Finansów, kierowany przez dr. 
hab. Mieczysława Dudka, prof. UZ;

5) Zakład Zarządzania Strategicznego, kierowany przez dr. 
hab. Daniela Fica, prof. UZ;

6) Zakład Mikroekonomii i Polityki Społecznej, kierowany 
przez dr hab. inż. Marię Fic, prof. UZ; 

7) Zakład Marketingu i Komunikacji Wizualnej, kierowany 
przez dr hab. Ilonę Politowicz, prof. UZ;

WEZ

WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA

10-LECIE UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO 46-LECIE ZIELONOGÓRSKIEGO ŒRODOWISKA AKADEMICKIEGO



12

U N I W E R S Y T E T  Z I E L O N O G Ó R S K I    n r  6  ( 1 8 9 )    c z e r w i e c  2 0 1 1    

8) Zakład Psychologii Zarządzania, kierowany przez dr 
hab. Tatianę Rongińską, prof. UZ;

9) Zakład Zarządzania Administracją Publiczną, kierowany 
przez dr. hab. Bogdana Ślusarza, prof. UZ;

10) Zakład Innowacji i Przedsiębiorczości, kierowany przez 
dr. hab. Arkadiusza Świadka, prof. UZ;

11) Zakład Controllingu i Informatyki Ekonomicznej, kiero-
wany przez dr. hab. Gernota Zelmera, prof. UZ;

12) Pracownia Kształcenia Językowego. 

Na Wydziale jest obecnie zatrudnionych łącznie 85 
pracowników, w tym 73 spośród kadry naukowo-dydak-
tycznej: 4 profesorów tytularnych, 12 doktorów habi-
litowanych, 38 doktorów i 19 pozostałych nauczycieli 
akademickich (12 asystentów, 3 starszych wykładow-
ców oraz 4 wykładowców) oraz 12 pracowników ad-
ministracyjnych. Na naszym Wydziale realizowane są 
obecnie trzy projekty badawcze Ministerstwa Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego, jak również projekty w ramach 
funduszy unijnych. Prowadzona jest współpraca naukowa 

WYDZIAŁ 
ELEKTROTECHNIKI 
INFORMATYKI
I TELEKOMUNIKACJI

i dydaktyczna nie tylko z polskimi ośrodkami akademicki-
mi, ale również zagranicznymi: Uniwersytetem w Kaiser-
slautern (Niemcy), Brandenburskim Uniwersytetem Tech-
nicznym w Cottbus (Niemcy), Słowackim Uniwersytetem 
Technicznym w Bratysławie (Słowacja), Yasar Universitesi 
(Turcja), Hochschule Wismar (Niemcy), Petre Andrei Uni-
versity (Rumunia) oraz The University of Pisa (Włochy). 
Cyklicznie wydawane jest w języku angielskim czasopismo 
Management pod redakcja naukową prof. Janiny Stan-
kiewicz, które jest zarejestrowane na liście czasopism 
MNSzW -  9 punktów. Organizowane są konferencje i se-
minaria naukowe. 

Dotychczasowa działalność naukowa prowadzona na 
Wydziale zaowocowała uzyskaniem 2 tytułów profesora, 
1 stopnia naukowego doktora habilitowanego i 31 stopnia-
mi naukowymi doktora. W najbliższej przyszłości spodzie-
wamy się kolejnych sukcesów naszych pracowników, w za-
kresie uzyskania stopni doktora habilitowanego i tytułów 
profesorskich .
Źródło: http://www.wez.uz.zgora.pl/

dr inż. Anetta Barska

INSTYTUT INFORMATYKI
I ELEKTRONIKI

Rys historyczny i profil działalności

Instytut Informatyki i Elektroniki utworzono 13 maja 
1991 r. Powstał w oparciu o zespół naukowo-dydaktyczny 
techniki cyfrowej pracujący uprzednio w Instytucie Auto-
matyki i Metrologii Elektrycznej, uzupełniony grupą spe-
cjalistów z dziedziny elektroniki analogowej. Organizato-
rami Instytutu byli: doc. dr inż. Antoni Wysoki oraz dr inż. 
Janusz Szajna, który został jego pierwszym dyrektorem. 
Strukturę IIiE tworzyły wtedy: Zakład Informatyki, Zakład 
Elektroniki oraz Pracownia Informatyki i Elektroniki. 

Dyrektorem Instytutu od 1997 r. jest prof. zw. dr hab. 
inż. Marian Adamski, który 23-go maja 2002 r. odebrał 
nominację profesorską z rąk Prezydenta Aleksandra Kwa-
śniewskiego. Jego zastępcami byli: dr hab. inż. Andrzej 
Olencki, dr inż. Zbigniew Skowroński. Obecnie funkcję tę 
pełni dr inż. Piotr Mróz.

Instytut Informatyki i Elektroniki tworzą trzy Zakłady: 
kierowany przez dr hab. inż. Andrzeja Olenckiego, prof. 
UZ Zakład Elektroniki i Układów Mikroprocesorowych (ZE-
iUM), kierowany przez dr inż. Marka Węgrzyna Zakład In-
żynierii Komputerowej (ZIK) oraz kierowany przez dr. inż. 
Wojciecha Zająca Zakład Technik Informatycznych (ZTI).

Działalność ZEiUM dotyczy prac naukowych i dydaktyki 
z zakresu elektroniki (analogowej i cyfrowej, techniki mi-
kroprocesorowej i procesorów sygnałowych). Prace znaj-
dują zastosowanie w metrologii, telekomunikacji i ener-

getyce, w szczególności w zakresie 
testowania urządzeń pomiarowych 
oraz narzędzi informatycznych stoso-
wanych przy projektowaniu układów, 
urządzeń i systemów elektronicznych. 

Prace ZIK obejmują szereg zagad-
nień: projektowanie systemów cyfro-
wych, formalne metody specyfikacji 

i weryfikacji, języki opisu sprzętu, logikę programowal-
ną, syntezę układów cyfrowych, projektowanie systemów 
sprzętowo programowych, programowalne sterowniki 
logiczne oraz projektowanie systemów informacyjnych 
(bazy danych, systemy zarządzania bazami danych, pro-
gramowanie sieciowe i rozproszone w środowisku Java, 
aplikacje internetowe).

ZTI realizuje badania i kształci studentów w dziedzi-
nie projektowania i stosowania technik informatycznych, 
w szczególności w zakresie: modelowania i optymalizacji 
systemów informacyjnych, przetwarzania obrazu, stoso-
wania struktur reprogramowalnych, badań kompatybilno-
ści elektromagnetycznej układów biologicznych oraz mo-
delowania systemów i procesów dla potrzeb metrologii.

W przeciągu dziesięciu ostatnich lat tytuł naukowy 
otrzymało: profesora zwyczajnego: 2 osoby – prof. zw. dr 
hab. inż. Marian Adamski i prof. zw. dr hab. inż. Alexan-
der Barkalov, doktora habilitowanego jedna osoba, dr hab. 
inż. Andrei Karatkevich oraz doktora 26 osób.

Obecnie w Instytucie Informatyki i Elektroniki zatrud-
nionych jest 34 pracowników naukowo-dydaktycznych, 
w tym: 4 profesorów tytularnych, 3 doktorów habilitowa-
nych, 22 doktorów i 5 magistrów.

W ciągu ostatnich 10 lat w Instytucie Informatyki i Elek-
troniki zostało opublikowanych: 27 monografii i podręczni-
ków akademickich, 58 rozdziałów w monografiach, skryp-
tach oraz publikacjach konferencyjnych w wydawanych 
książkach, 372 artykuły zamieszczone w czasopismach, 87 
publikacji recenzowanych w innych wydawnictwach cią-
głych, 519 materiałów konferencyjnych, 12 prac zbioro-
wych, 8 doktoratów i habilitacji, 12 patentów i wzorów 
użytkowych.
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