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__wydział ekonomii i zarządzania
_Jubileusz 45-lecia pracy naukowej
Profesor Janiny Stankiewicz
W dniach 12-14 maja 2014 r. na Wydziale Ekonomii
i Zarządzania odbyła się 15. konferencja naukowa pt.
Nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem. Tegoroczna konferencja miała wyjątkowy charakter, była bowiem
okazją do upamiętnienia Jubileuszu 45-lecia pracy naukowej Pani Profesor Janiny Stankiewicz, inicjatorki i głów-

__Profesor Jan Skalik podczas wygłaszania laudacji
z okazji Jubileuszu 45-lecia pracy naukowej Pani Profesor Janiny Stankiewicz (Fot. Leszek Kaźmierczak-Piwko)

nej organizatorki konferencji, jak również Jej jubileuszu
jako Redaktora Naczelnego wydawanego od 15 lat czasopisma naukowego „Management”. Na uroczystość przybyło
wielu znamienitych gości chcących swoją obecnością wyrazić uznanie i podziękowanie za wieloletni trud i zaangażowanie naszej Pani Dziekan. Na wstępie głos zabrali:
prorektor ds. rozwoju prof. Andrzej Pieczyński, który odczytał list gratulacyjny w imieniu JM Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego prof. Tadeusza Kuczyńskiego, Iwona
Kusiak, zastępca dyrektora Gabinetu Zarządu, która złożyła życzenia w imieniu marszałek województwa lubuskiego
Elżbiety Polak oraz wiceprezydent miasta Zielona Góra Dariusz Lesicki. W dalszej kolejności dr Patrycja Łychmus
przybliżyła wszystkim zgromadzonym sylwetkę Jubilatki,
odkrywając nie tylko Jej ścieżki zawodowe, ale również
znaczące wątki z życia prywatnego. Miłą niespodzianką,
przygotowaną specjalnie dla Jubilatki, był występ Bachus
Classic Orchestra. Współpracownicy z Katedry Zarządzania
Potencjałem Społecznym Organizacji doskonale znając zamiłowanie Pani Profesor do muzyki, w ten sposób chcieli
wyrazić Jej swoją wdzięczność i uznanie. Występ dostarczył wielu wzruszeń, a prezentowane w tle zdjęcia Pani
Profesor zilustrowały najważniejsze momenty Jej życia,
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odsłaniając nie tylko sylwetkę Jubilatki jako naukowca,
ale również miłośnika muzyki, podróży i dobrej zabawy. W
części laudacyjnej wystąpili:
1. Przedstawiciele Uniwersytetu Gdańskiego – prof. Małgorzata Czerska (kierownik Zakładu Systemów Zarządzania)
oraz prof. Ryszard Rutka (dyrektor Instytutu Organizacji
i Zarządzania);
2. Reprezentanci Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu – prof. Maria Wanda Kopertyńska (prorektor ds. nauki), prof. Jan Skalik (wieloletni kierownik Katedry Systemów Zarządzania, a przede wszystkim przyjaciel Jubilatki
z lat studenckich), prof. Kazimierz Perechuda (kierownik
Katedry Zarządzania Informacją i Wiedzą) oraz prof. Adela
Barabasz (Katedra Projektowania Systemów Zarządzania);
4. Przedstawiciel Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu – prof. Andrzej Czyżewski (członek Centralnej Komisji
ds. Nadawania Stopni i Tytułów, sekretarz Komitetu Nauk
Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk);
5. Reprezentant Wyższej
Szkoły Bankowości i Zarządzania w Krakowie – prof.
Lesław Haber;
6. Reprezentanci społeczności akademickiej Uniwersytetu Zielonogórskiego – prof.
Magdalena Graczyk (prorektor ds. jakości kształcenia),
prof. Eulalia Skawińska (kierownik Katedry Makroekonomii i Finansów Wydziału
Ekonomii i Zarządzania) oraz
pracownicy Katedry Zarządzania Potencjałem Społecznym Organizacji Wydziału
Ekonomii i Zarządzania.
Jubilatka odebrała również
liczne gratulacje od zgromadzonych gości, wśród który
się znaleźli: prof. Longin Rybiński (dziekan Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii), prof. Giorgi Melikidze (dziekan Wydziału Fizyki i Astronomii), prof. Marek
Furmanek (dziekan Wydziału Pedagogiki, Socjologii i Nauk
o Zdrowiu), prof. Krzysztof Witkowski (prodziekan ds. jakości kształcenia Wydziału Ekonomii i Zarządzania), prof.
Sebastian Saniuk (prodziekan ds. nauki Wydziału Ekonomii
i Zarządzania), prof. Bogdan Ślusarz (kierownik Zakładu
Zarządzania Administracją Publiczną Wydziału Ekonomii
i Zarządzania), pracownicy Zakładu Marketingu i Zarządzania Strategicznego Wydziału Ekonomii i Zarządzania,
pracownicy Katedry Makroekonomii i Finansów oraz wielu,
wielu innych. Laudacje i listy gratulacyjne gości, którzy nie
mogli osobiście przybyć na uroczystość zostały odczytane
i zamieszczone w Księdze Jubileuszowej. Życzeniom, ciepłym słowom i wzruszeniom nie było końca, jednak nieubłagane ramy czasowe imprezy spowodowały, że część laudacji i gratulacji została wygłoszona w trakcie uroczystej
kolacji w Palmiarni. Były to wystąpienia m.in. prof. Leszka
Kiełtyki (prezesa Zarządu Głównego TNOiK, kierownika Katedry Informatycznych Systemów Zarządzania Politechniki
Częstochowskiej), prof. Stanisława Witkowskiego (rektora
Uczelni Zawodowej Zagłębia Miedziowego w Lubinie) oraz
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1_Profesor Janina Stankiewicz otwiera konferencję pt. Nowoczesne Zarządzanie Przedsiębiorstwem 2_Pani Profesor Magdalena Graczyk, prorektor ds.
jakości kształcenia podczas wygłaszania laudacji z okazji Jubileuszu 45-lecia pracy naukowej Pani Profesor Janiny Stankiewicz 3_Licznie przybyli goście na uroczystości Jubileuszu 45-lecia pracy naukowej Pani Profesor Janiny Stankiewicz 4_Uczestnicy Jubileuszu podczas składania życzeń Jubilatce
(Fot. Leszek Kaźmierczak-Piwko)

prof. Paula Dietera Kluge (wieloletniego współpracownika
na Wydziale Ekonomii i Zarządzania). Miła i nieskrępowana
atmosfera wieczoru sprzyjała składaniu życzeń, zwłaszcza,
że organizatorzy Jubileuszu zadbali o pozostawienie trwałego śladu wspaniałej uroczystości w postaci Księgi Jubileuszowej, w której każdy z przybyłych gości mógł wyrazić
swoje osobiste wyrazy szacunku dla Pani Profesor. Uroczystość prowadził dr Piotr Kułyk, prodziekan ds. studenckich
Wydziału Ekonomii i Zarządzania, a nad jej przebiegiem
czuwali organizatorzy - pracownicy Katedry Zarządzania
Potencjałem Społecznym Organizacji naszego Wydziału:
dr Patrycja Łychmus, dr Marzena Góralczyk, dr Hanna
Bortnowska, dr Marta Moczulska oraz dr Bartosz Seiler.
Jubileusz był dla nas wszystkich wzruszającym przeżyciem oraz chwilą refleksji o tym, jak znaczny wpływ na
nasz rozwój, nie tylko naukowy, ale również osobisty, miała
postać Pani Profesor Janiny Stankiewicz. Wielu z nas swoje
pierwsze kroki po świecie nauki stawiało właśnie przy Jej
wsparciu i życzliwej pomocy. Zawsze chętnie wskazywała młodym naukowcom nowe kierunki badań i inspirowała
ich do wnikliwych poszukiwań. Wniosła wymierny wkład
w proces kształcenia kadry naukowej jako promotor sześciu przewodów doktorskich. Ponadto wypromowała ponad
1000 magistrantów, inżynierów i licencjatów, zaopiniowała
3 monografie, a także dorobki naukowe stanowiące podstawę do ubiegania się o stopień doktora habilitowanego

oraz stanowisko profesora nadzwyczajnego, zrecenzowała
książkę będącą podstawą do ubiegania się o tytuł profesora
oraz 20 prac doktorskich, 11 książek i ponad 350 artykułów.
To między innymi dzięki Jej pracy, nasz Wydział sukcesywnie się rozwija, stając się coraz bardziej identyfikowaną
jednostką naukową w środowisku akademickim. Przyczyniło się do tego Jej zaangażowanie jako redaktora naukowego prężnie rozwijającego się czasopisma „Management”,
organizatora i popularyzatora konferencji naukowej pt.
Nowoczesne Zarządzanie Przedsiębiorstwem, liczne pełnione funkcje, a obecnie praca na stanowisku dziekana Wydziału. Duża aktywność i przedsiębiorcza postawa Pani Profesor dają wymierne efekty. To z inicjatywy Pani Profesor
Janiny Stankiewicz powołano liczne studia podyplomowe,
m.in. Zarządzanie Systemami Przemysłowymi, Zarządzanie
Przedsiębiorstwem, Organizacja i Zarządzanie Szkołą czy
też Zarządzanie Przedsiębiorstwem na Rynku Europejskim.
Prezentując obraz kariery naukowej Profesor Janiny Stankiewicz warto wspomnieć, że jest Ona uznanym autorytetem w środowisku akademickim przede wszystkim dzięki
bardzo bogatemu dorobkowi naukowemu, na który składa
się 10 książek, 265 artykułów naukowych opublikowanych
w indeksowanych czasopismach oraz 35 redakcji naukowych prac zbiorowych. Jej książka „Komunikowanie się
w organizacji” uzyskała nominację nadaną przez Kapitułę
za walory edukacyjno-poznawcze na Targach Książki. Część
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Jej dorobku jest rezultatem współpracy z pracownikami innych ośrodków akademickich oraz pracownikami macierzystej uczelni. W swojej karierze naukowej współpracowała
również z zagranicznymi ośrodkami akademickimi, takimi
jak: UCL Universite Catholique de Louvain w Belgii, University of Leicester oraz University of Manchester w Wielkiej
Brytanii, czy tez IUT w Saint Etienne we Francji.
O Jej wysokich kwalifikacjach świadczy wielokrotne (24
razy) wyróżnienie nagrodami naukowymi przez JM Rektora, jak również uhonorowanie odznaczeniami państwowymi (Odznaka Honorowa, Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej). Na podkreślenie zasługuje także
fakt, iż Pani Profesor jest niezwykle cenionym przez studentów dydaktykiem, a wyrazem tego są wysokie oceny,
jakie otrzymuje w anonimowych badaniach ankietowych
prowadzonych na Wydziale w ramach monitorowania jakości procesu kształcenia. Istotnym wydarzeniem w karierze
naukowej Pani Profesor było nadanie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej postanowieniem z dnia 14 grudnia
2004 r. tytułu naukowego profesora nauk ekonomicznych.
Prywatnie Pani Profesor jest miłośniczką muzyki klasycznej
i dalekich podróży.

_Zakończenie pierwszego cyklu wykładów otwartych
w ramach Programu „Nowoczesne Zarządzanie
Biznesem”

2 czerwca 2014 r. odbyło się zakończenie I edycji cyklu
wykładów otwartych prowadzonych w ramach Programu
Nowoczesne Zarządzanie Biznesem. W trakcie wykładów,
od 21 marca 2013 r. do 2 czerwca 2014 r., prelegent Ryszard Bielecki przybliżał słuchaczom problematykę rynku
wymiany informacji gospodarczych w Polsce w aspekcie
prawnym i organizacyjnym. Omówił funkcjonowanie Biur
Informacji Gospodarczej ze szczególnym uwzględnieniem
głównych obszarów ich działalności. Przedstawił słuchaczom istotne zagadnienia z zakresu informacji gospodarczej dotyczącej dłużnika, wierzyciela, zobowiązania, jak
również posłużenia się podrobionym lub cudzym dokumentem. Uczestnicy zapoznali się z raportami jakie występują
w obiegu finansowym, w tym: Raport o Konsumencie, Raport o Przedsiębiorcy, Raport o Dokumencie, Raport o Sobie, Raport z Rejestru Zapytań. Program powstał z inicjatywy Związku Banków Polskich oraz jego partnerów: Biura
Informacji Kredytowej S.A., Biura Informacji Gospodarczej
Patrycja Łychmus InfoMonitor S.A., Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A. przy
Anetta Barska współpracy z Wydziałem Ekonomii i Zarządzania. Koordynatorem Programu z ramienia Uczelni jest dr inż. Piotr
Kułyk. W programie uczestniczy również dr inż. Mariola
Michałowska. Udział w programie zapewnia studentom
oraz nauczycielom akademickim bezpłatny dostęp do elekSzanowna Pani Dziekan,
tronicznych wydań czasopism fachowych z zakresu bankowości, finansów i administracji samorządowej. Część wyPani praca i postawa stanowią inspirację dla wielu
kładów skierowana była do szerokiej publiczności, a więc
z nas. Jest Pani Profesor dla nas niekwestionowanym
nie tylko do studentów, absolwentów naszej Uczelni, ale
autorytetem nie tylko naukowym, ale również
wszystkich zainteresowanych problematyką z zakresu Nowoczesnego Zarządzania Biznesem. Pod koniec czerwca
moralnym, etycznym i osobistym, za co serdecznie
2014 r. słuchaczom zostaną wręczone certyfikaty przez
dziękujemy.
dziekana Wydziału Ekonomii i Zarządzania - prof. Janinę
Życzymy dalszych sukcesów i realizacji wszelkich
Stankiewicz i prodziekana ds. studenckich - dr. Piotra Kułyka. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych
zamierzeń życiowych.
do udziału w kolejnym cyklu projektu edukacyjnego, który
będzie realizowany w roku akademickim 2014/2015. O terPracownicy
minach będziemy informowali na bieżąco na stronie interWydziału Ekonomii i Zarządzania
netowej Wydziału Ekonomii i Zarządzania.

__ Ryszard Bielecki z uczestnikami cyklu wykładów
otwartych prowadzonych w ramach Programu
Nowoczesne Zarządzanie Biznesem (Fot. z wydziału)

Mariola Michałowska
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