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WYDZIAŁ  
EKONOMII I ZARZĄDZANIA 

Nowe Władze Wydziału Ekonomii i Zarządzania  
na kadencję 2012-2016

Miło mi poinformować, że funkcję dziekana Wydziału 
Ekonomii i Zarządzania w nowej kadencji obejmie prof. dr 
hab. inż. Janina Stankiewicz, prof. zw. UZ. W całej swojej 
karierze zawodowej Pani Profesor stara się łączyć obo-
wiązki naukowe z dydaktycznymi i organizacyj nymi, czego 
wyrazem są pełnione liczne funkcje organizacyjne, mię-
dzy innymi: Prodziekana Wydziału Podstawowych Proble-
mów Techniki (w latach 1993-1996), Dyrektora Instytutu 
Orga nizacji i Zarządzania (1995-2003), Kierownika Polsko-
Francu skich Studiów Zarządzania (1994-1995), a od wielu 
lat jest Kierownikiem Katedry Zarządzania Potencjałem 
Społecznym Organizacji na naszym Wydziale. Była także 
kierownikiem kilku edycji studiów podyplomowych pt.: 
Master, a w latach 1995-1999 inicjatorem i kierownikiem  
kilkunastu edycji studiów podyplomowych pt.: Zarządza-
nie Systemami Produkcyjnymi, organizowanych wspólnie 
z Politechniką Wrocławska i Politechniką Śląską oraz IUT 
w Saint Etienne we Francji oraz Zarządzanie Przedsię-
biorstwem na Rynku Europejskim, a w latach 1999-2002 
studiów podyplomowych Zarządzanie szkołą, z których 3 
stanowiły grant Ministerstwa Edukacji Narodowej. 

Pani Dziekan Elekt jest związana z zielonogórskim śro-
dowiskiem naukowym od początku swojej kariery – była 
jednym z inicjatorów i głównych organizatorów kierunku 
kształcenia zarządzanie w ówczesnej Wyższej Szkole Inży-
nierskiej, a Jej ogromny wkład w rozwój tego kierunku na 
etapie funkcjonowania Politechniki Zielonogórskiej i obec-
nie Uniwersytetu Zielonogórskiego nie sposób przecenić. 
Aktywnie uczestniczy w procesie kształcenia młodej ka-
dry – sześciokrotnie pełniła funkcję promotora przewodu 
doktorskiego, w tym czterech pracowników swojej kate-
dry; wielokrotnie była recenzentem rozpraw doktorskich 
i habilitacyjnych oraz opiniowała liczne wnioski. Wielu z 
nas pod Jej okiem rozpoczynało pracę naukową. Wszystko 
to dowodzi Jej wielkiego zaangażowania w rozwój nasze-
go Wydziału, co zapewne będzie kontynuowane podczas 
pełnienia przez Nią funkcji Dziekana. Przybliżając wkład 
Pani Profesor w rozwój naszego środowiska naukowego nie 
sposób  nie wspomnieć, że od 1997 roku jest redaktorem 
naczelnym czasopisma naukowego Manage ment wyda-
wanego w języku polskim i angielskim, które to uzysku-
je - w dotychczasowej punktacji - 9 punktów zgodnie z 
klasyfikacją Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.  
Warto podkreślić również fakt, że Pani Profesor aktywnie 
współpracuje w zakresie problematyki związanej z Jej ob-
szarem naukowym z wieloma krajowymi i zagranicznymi 
ośrodkami akademickim, czego wyrazem jest m.in. fakt, 
że jest członkiem licznych rad naukowych konferencji or-
ganizowanych przez inne ośrodki akademickie.

Pani Profesor Janina Stankiewicz to osoba obdarzona du-
żym po tencjałem organizacyjnym, potrafiąca integrować 

różne środo wiska. Wyrazem tego jest m.in. konferencja 
naukowa Nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem, 
która z dużym sukcesem, już od połowy lat dziewięćdzie-
siątych, scala zarówno przedstawicieli środowisk nauko-
wych z krajowych i zagranicznych ośrodków akademic-
kich, jak rów nież przedstawicieli przemysłu. 

Jest autorką 10 książek, ponad 250 artykułów w uzna-
nych czasopismach naukowych opublikowanych w indek-
sowanych czasopismach międzynarodowego i krajowego 
obiegu oraz 35 redakcji naukowych. Opracowała liczne 
ekspertyzy oraz uczestniczyła w licznych projektach na-
ukowo-badawczych.   

Tak liczne funkcje kierownicze oraz rozległe doświad-
czenie zawodowe dowodzą, że Pani Profesor zna proble-
matykę zarządzania potencjałem społecznym organizacji 
nie tylko od strony teoretycznej i badawczej, ale jest 
również doświadczonym praktykiem, co zapewne będzie 
przydatne w pełnieniu funkcji Dziekana.

Funkcję Prodziekana ds. Jakości kształcenia w nowej ka-
dencji 2012-2016 obejmie dr hab. inż. Krzysztof Witkow-
ski, absolwent pierwszego rocznika kierunku zarządzanie 
i marketing na Wydziale Podstawowych Problemów Tech-
niki Wyższej Szkoły Inżynierskiej. Stopień doktora nauk 
ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu uzyskał na 
Wydziale Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Pozna-
niu, a w ostatnich dniach sfinalizował swój przewód ha-
bilitacyjny w ramach, którego przygotował rozprawę pt.: 
Processes of reverse logistics and recycling of plastics in 
the automotive industry. Procedura habilitacyjna została 
przeprowadzona przez Faculty of Material Science and 
Technology, Slovak University of Technology in Bratislava. 

Po studiach rozpoczął pracę na Wydziale Podstawowych 
Problemów Techniki w Wyższej Szkole Inżynierskiej w Zie-
lonej Górze (później Politechnika Zielonogórska, obecnie 
Uniwersytet Zielonogórski). Warto zauważyć, że Pan Pro-
dziekan od wielu lat aktywnie angażuje się w pracę na 
rzecz naszego Wydziału i środowiska, czego wyrazem jest 
m.in. pełnienie w dobiegającej końca kadencji funkcji 
Prodziekana ds. Spraw Studenckich. Od 2007 r. zasiada w 
Radzie Nadzorczej ZWiK Sp. z o.o., gdzie od 2010 r. pełni 
funkcję Przewodniczącego. Jest członkiem Komisji Astro-
nautyki i Badań Kosmicznych PAN, Polskiego Towarzystwa 
Logistycznego oraz Polskiego Towarzystwa Ekonomiczne-
go, a także Deutsche Gesellschaft für Online-Forschung. 
Ponadto jest członkiem licznych komitetów naukowych 
krajowych i zagranicznych konferencji, wśród których wy-
mienić można: Międzynarodową Konferencję Innovations 
in Computer Management Systems organizowaną przez 
Uniwersytet Zielonogórski, IX International Logistics & 
Supply Chain Congress organizowanej Yasar University in 
Izmir w Turcji oraz Konferencji Naukowej Strategie i Lo-
gistyka w Sektorze Usług organizowanej przez Uniwersy-
tet Ekonomiczny we Wrocławiu. Jest członkiem Redakcji 
Naukowej czasopisma naukowego Fórum Manažéra oraz 
internetowego czasopisma Materials Science and Techno-
logy wydawanych przez Slovak University of Technology 
in Bratislava. Uczestniczył w wielu wymianach w ramach 
programu Teaching Staff Mobility Erasmus (Fachhochschule  
Erfurt, Slovak University of Technology in Bratislava, Yasar 
University in Izmir). Autor i współautor ponad 100 publi-
kacji umieszczonych w czasopismach o międzynarodowym 
i krajowym zasięgu oraz materiałach konferencyjnych. 
Mimo młodego wieku Pan Prodziekan ma na swoim koncie 
wiele osiągnięć i ogromny zapał do działania.
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Natomiast funkcję Prodziekana ds. Studenckich obej-
mie dr inż. Piotr Kułyk, również absolwent kierunku za-
rządzanie i marketing realizowanego na Wydziale Podsta-
wowych Problemów Techniki Politechniki Zielonogórskiej 
w Zielonej Górze. Od początku swojej pracy zawodowej 
jest związany z zielonogórskim środowiskiem akademic-
kim. Po ukończeniu studiów rozpoczął pracę na ówczesnej 
Politechnice Zielonogórskiej, a następnie Uniwersytecie 
Zielonogórskim jako pracownik naukowo-dydaktyczny. 
Stopień doktora nauk ekonomicznych uzyskał w Akademii 
Ekonomicznej we Wrocławiu na Wydziale Gospodarki Re-
gionalnej i Turystyki za dysertację pt.: Dostosowania ryn-
kowe agrobiznesu w Polsce do potrzeb integracji z Unią 
Europejską. W swojej dotychczasowej pracy naukowej 
łączył problematykę związaną z makroekonomią i polityką 
gospodarczą z zagadnieniami z zakresu zarządzania zaso-
bami ludzkimi. Wyrazem tego są liczne publikacje - jest 
autorem i współautorem ponad 70. artykułów zamieszczo-
nych w czasopismach krajowych i zagranicznych, w tym 
m.in. czasopiśmie Ekonomista. Swoje zainteresowania 
naukowe rozwija także poprzez uczestnictwo w organi-
zacjach naukowych - jest m.in. członkiem Stowarzysze-
nia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu oraz Polskiego 
Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze. Angażuje 
się w pracę organizacyjną na Wydziale Ekonomii i Zarzą-
dzania, jest m.in. współorganizatorem Konferencji Nowo-
czesne Zarządzanie Przedsiębiorstwem. Pełnienie funkcji 
prodziekana w nadchodzącej kadencji zapewne umożli-
wi Panu Doktorowi  wzbogacanie swojego doświadczenia 
praktycznego. 

Serdecznie gratulujemy Pani Dziekan Elekt oraz Prodzie-
kanom Elektom i życzymy wielu sukcesów!

Anetta Barska

Relacje z XIV konferencji  
nt.: Nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem 

W dniach 21-23 maja br., w żagańskim hotelu Willa Park 
odbyła się XIV konferencja z cyklu Nowoczesne Zarządza-
nie Przedsiębiorstwem, organizowana przez Katedrę Za-
rządzania Potencjałem Społecznym Organizacji, kierowa-
ną przez prof. Janinę Stankiewicz. Na konferencję, która 
odbyła się pod honorowym patronatem Rektora Uniwer-
sytetu Zielonogórskiego, przybyli licznie przedstawiciele 
świata nauki z osiemnastu ośrodków akademickich, m.in. 
Wrocławia, Poznania, Krakowa, Gdańska i Łodzi. 

W wystąpieniach podejmowano kwestie związane z róż-
nymi wymiarami zarządzania współczesnymi organizacja-
mi. Przedstawiano wyniki badań dotyczące m.in. proble-
matyki zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania wie-
dzą, zarządzania strategicznego, kultury organizacyjnej, 
społecznej odpowiedzialności biznesu. 

Uczestnicy mieli także możliwość zwiedzenia pięknych 
zakątków pogranicza polsko–niemieckiego: żagania, Parku 
Mużakowskiego wpisanego na Listę Światowego Dziedzictwa 
UNESCO i Budziszyna, historycznej stolicy Górnych Łużyc. 
Zorganizowany w tym celu wyjazd studyjny, oprócz promocji 
województwa lubuskiego, stanowił okazję do wzajemnego 
poznania naukowców oraz wymiany wiedzy i doświadczeń  
w bardziej swobodnej i nieformalnej atmosferze.  

O sukcesie spotkania w żaganiu świadczą podziękowania 
uczestników składane prof. Janinie Stankiewicz oraz zapo-

wiedzi o gotowości udziału w następnej edycji konferen-
cji, która odbędzie się za dwa lata. 

Bartosz Seiler 

Ludzie, których kochamy, zostają na zawsze,
 bo zostawili ślady w naszych sercach”

Pani
mgr inż. Annie Greinert

wyrazy najgłębszego współczucia z powodu śmierci 

Taty i Brata

s k ł a d a j ą 

Dziekan oraz koleżanki i koledzy  
z Wydziału Ekonomii i Zarządzania 

WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI,  
INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI

Seminaria Naukowe semestr zimowy 2011/2012

W miesiącach maj oraz czerwiec, zrealizowane zostały 
oraz odpowiednio przewidziane są następujące wystąpie-
nia naukowe w ramach seminarium naukowego Instytutu 
Sterowania i Systemów Informatycznych:
10.05.2012 – Seminarium robocze na temat współpracy 
firmy REC z Instytutem Sterowania i Systemów Informa-
tycznych, Wiesław Sobolewski, dr, Research & Develop-
ment Center (REC) oddz. Zielona Góra,
17.05.2012 – Realizacja projektu programistycznego dla 
platformy Android, Przemysław Jacewicz, dr inż., ISSI, UZ,
24.05.2012 – Modele rozmieszczania elementów gra-
ficznego interfejsu użytkownika oparte na algorytmach 
stochastycznych, Paweł Dąbrowski, mgr inż., doktorant 
WEIT, UZ,
31.05.2012 – Modelowanie zachowań szkieletowych po-
staci, Maciej Sawala, mgr inż., ISSI, UZ,
14.06.2012 – Model Predictive Control for Autonomous 
Underwater Vehicle --- Modeling, Controller Design and 
an xperimental Mission, prof. Eric Rogers, University of 
Southampton, United Kingdom,

INSTYTUT STEROWANIA I SYSTEMóW 
INFORMATYCZNYCH


