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miana poglądów oraz doświadczeń między pracownikami 
nauki, a praktykami w zakresie projektowania i wykonaw-
stwa.

Instytut Budownictwa Uniwersytetu Zielonogórskiego był 
również reprezentowany na tym Sympozjum. Nasi przedsta-
wiciele byli autorami następujących referatów, które pozwo-
lę sobie wymienić w kolejności prezentacji jak następuje:
- Elżbieta Grochowska, Antoni Matysiak: Rekonstrukcja 

uszkodzonego zabytkowego budynku z XVIII wieku;
- Krystyna Urbańska, Paweł Urbański: Dokumentacja 

projektowa jako element przewidywalności zakresu 
i czasu realizacji inwestycji;

- Maria Mrówczyńska, Jacek Sztubecki: Zastosowanie 
sieci neuronowej typu Hopfielda do wyznaczania prze-
mieszczeń pionowych obiektów mostowych.
W części pozamerytorycznej uczestnicy Sympozjum wzię-

li udział między innymi w spływie kajakowym, który został 
zorganizowany na Kanale Wielkim Brdy oraz mieli możliwość 
obejrzenia jedynego w Polsce fenomenalnego przypadku, 
gdy dwa cieki wodne krzyżują się ze sobą i to na różnych 
poziomach. Mianowicie w Fojutowie jest miejsce, gdzie rze-
ka o nazwie Czerska Struga krzyżuje się z wodami Wielkie-
go Kanału Brdy, co zostało zrealizowane przez wybudowanie 
w 1848 r. 75-metrowej długości akweduktu. Kanał Wielki Brdy 
płynie górą, dołem zaś rzeka Czerska Struga. Różnica w pionie 
pomiędzy lustrami przecinających się cieków wodnych wynosi 
około 9 metrów. Jest to najdłuższy akwedukt w Polsce. Zbu-
dowano go z kamieni polnych i z cegły klinkierowej. W latach 
70. XX wieku przeprowadzono jego kapitalny remont polega-
jący między innymi na wzmocnieniu beczkowego sklepienia 
specjalnymi płytami żelbetowymi. Pierwotny wygląd nadano 
akweduktowi dopiero w 2002 r., wykończając sklepienie żel-
betowe płytami ceramicznymi klinkierowymi. Obiekt napraw-
dę godny jest polecenia turystom i podróżującym trasą krajo-
wą nr 22 między Gorzowem Wlkp. a Gdańskiem.

Marek Dankowski

 SEMINARIA NAUKOWE NA WYDZIALE

W ostatnim okresie na Wydziale Budownictwa, Architek-
tury i Inżynierii Środowiska odbyły się następujące semina-
ria naukowe:
___12 kwietnia, w Zakładzie Technologii Budownictwa, 
Geotechniki i Geodezji, dr inż. Waldemar Szajna zapre-
zentował zagadnienie Analiza numeryczna nośności gra-
nicznej żelbetowej studni startowej do mikrotunelowania;
___10 maja, w Zakładzie Technologii Budownictwa, Geo-
techniki i Geodezji, dr hab. inż. Maria Mrówczyńska, prof. 
UZ wygłosiła referat pt. Predykcja przemieszczeń piono-
wych obiektów budowalnych z zastosowanie sztucznych 
sieci neuronowych;
___10 maja, w Zakładzie Konstrukcji Budowlanych został 
wygłoszony referat autorstwa dr hab. inż. Jacka Korent-
za, prof. UZ pod tytułem Ścieżki równowagi statycznej 
wzmacnianych belek żelbetowych;
___24 maja, dr hab. inż. Adam Wysokowski, prof. UZ 
przedstawił referat pt. Tendencje rozwojowe w funda-
mentowaniu podatnym mostowych konstrukcji gruntowo-
-powłokowych na podstawie przeprowadzonych badań”. 
Posiedzenie miało charakter seminarium wydziałowego;
___31 maja, w Zakładzie Mechaniki Budowli, prelegenci: 
dr inż. Krzysztof Kula, dr inż. Tomasz Socha i dr inż. Ar-
kadiusz Denisiewicz przedstawili zagadnienie pt. Koncep-
cja wzmocnienia pasów dolnych belek dwuteowych z ma-
teriałów drewnopochodnych – analiza numeryczna;
___31 maja, w Zakładzie Konstrukcji Budowlanych, mgr 
inż. Anna Kucharczyk zaprezentowała temat Zastosowa-
nie emisji akustycznej w diagnostyce obiektów budowla-
nych;
___7 czerwca, w Zakładzie Mechaniki Budowli, w ramach 
seminarium, dr inż. Krystyna Urbańska omówiła problem 
Konsolidacja konstrukcji murowych.

Marek Dankowski

wydział Ekonomii i zarządzania

III miejsce członków Koła Naukowego Logistyki 
LogUZ na Międzynarodowej Studenckiej Konferencji 
Naukowej - mŠVOK 2017

W dniach 2-3 maja 2017 r. w Koszycach na Słowacji od-
była się Międzynarodowa Studencka Konferencja Naukowa 
- mŠVOK 2017 nt. Teória a prax v logistike a manažmen-
te 2017 zorganizowana przez Katedrę Logistyki Wydziału 
BERG University Technical of Kosice.

W konferencji udział wzięło czworo studentów logisty-
ki, członków Koła Naukowego Logistyki LogUZ działają-
cego przy Wydziale Ekonomii i Zarządzania na Uniwer-
sytecie Zielonogórskim oraz pracownicy tegoż wydziału 
- dr Katarzyna Huk (opiekun koła) oraz mgr Mateusz Ku-
rowski.

Głównym tematem konferencji była Teoria i praktyka 
w logistyce a zarządzanie. Celem konferencji była wymia-
na doświadczeń, przedstawienie wyników prowadzonych 

badań oraz wyniki realizowanych projektów w obszarze lo-
gistyki na arenie międzynarodowej oraz nawiązanie współ-
pracy. W konferencji brali udział przedstawiciele 5 państw: 
Słowacji, Polski, Czech, Serbii i Macedonii.

W ramach konferencji studenci prezentowali swoje 
wyniki badań oraz autorskie projekty. Prezentacji odbyło 
się 9 oraz dyskusje po każdym wystąpieniu, dzięki cze-
mu studenci mieli okazję wymienić się doświadczeniami 
z kolegami z innych państw. Studenci Uniwersytetu Zie-
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lonogórskiego w skła-
dzie: Łukasz Śliwiński, 
Anna Sokalska, Hubert 
Gliński i Adrianna Ję-
drzejczak zaprezento-
wali wyniki przepro-
wadzonych badań na 
nt. „Logistyka zwrotna 
a logistyczna obsługa 
klienta i e-commerce”. 
Za zaprezentowany ar-
tykuł i wyniki w pracy 
badawczej komisja na-
grodziła nasz zespół III 
miejscem.

Po pożegnaniu się ze 
wszystkimi uczestnika-
mi konferencji nasi stu-
denci wraz z opiekuna-
mi mieli okazję poznać 
walory turystyczne 
Słowacji, między inny-
mi udało się zwiedzić 
pałac Betliar i stare 
miasto w Koszycach. 
Studenci do domów 
wrócili szczęśliwi, pełni 
wrażeń i z zapałem do 
dalszej pracy i rozwoju.

Katarzyna Huk
Łukasz Śliwiński
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 Słowaccy goście na Wydziale Ekonomii i Zarządzania

9 maja 2017 r. odbyło się spotkanie władz Wydziału Eko-
nomii i Zarządzania z władzami Wydziału Inżynierii Mate-

riałowej i Technologii 
Słowackiego Uniwersy-
tetu Technologicznego 
w Tarnavie. Ze strony 
władz Wydziału Eko-
nomii i Zarządzania 
w spotkaniu uczestni-
czył Dziekan dr hab. 
inż. Piotr Kułyk, prof. 
UZ oraz Prodziekani: dr 
hab. inż. Sebastian Sa-
niuk, prof. UZ i dr Paweł 
Szudra. Gości reprezen-
towali: Dziekan prof. 
Dr. Ing. Jozef Peterka 
oraz Prodziekani: doc. 
Mgr. Dagmar Cagáňová, 
PhD., prof. Ing. Miloš 
Čambál, CSc. oraz doc. 
Ing. Roman Čička, PhD. 
W ramach spotkania 
wypracowano kierun-
ki rozwoju Wydziałów 
w ramach współpracy 
międzynarodowej oraz 

określono obszary zainteresowań naukowych pod względem 
realizacji przyszłych projektów. Goście spotkali się z Panią 
Prorektor ds. Jakości Kształcenia, prof. dr hab. inż. Mag-
daleną Graczyk oraz zwiedzili Park Naukowo–Technologiczny 
Uniwersytetu Zielonogórskiego Sp. z o.o.

Źródło: WEZ

 Wykłady otwarte na Wydziale Ekonomii i Zarządzania

Ruszyła kolejna edycja cyklu wykładów otwartych połączona 
z Dniami Otwartymi, warsztatami oraz rozdaniem certyfikatów 
w ramach Programu Nowoczesne Zarządzanie Biznesem.

Program Nowoczesne Zarządzanie Biznesem jest programem 
edukacyjnym, którego założeniem jest rozwój współpracy 
biznesu ze szkołami wyższymi. Program powstał z inicjatywy 
Związku Banków Polskich, przy współpracy Biura Informacji 
Kredytowej oraz Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor. 
Obecnie realizowane są następujące moduły tematyczne:
__Zarządzanie ryzykiem finansowym w biznesie i życiu oso-

bistym - moduł realizowany ze Związkiem Banków Pol-
skich, Biurem Informacji Kredytowej, Biurem Informacji 
Gospodarczej InfoMonitor;

__Narzędzia e-gospodarki - moduł realizowany z Krajową 
Izbą Rozliczeniową;

__Oszczędzanie oraz inwestowanie długoterminowe - mo-
duł realizowany ze Związkiem Banków Polskich, Zakła-
dem Ubezpieczeń Społecznych, Izbą Gospodarczą Towa-
rzystw Emerytalnych, Fundacją Giełdy Papierów Warto-
ściowych, Polską Izbą Ubezpieczeń;

__Nowy wymiar bankowości spółdzielczej - moduł realizo-
wany ze Spółdzielczą Grupą Bankową oraz Grupą BPS;

__Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni - moduł realizowany 
z Radą Bankowości Elektronicznej Związku Banków Pol-
skich, Warszawskim Instytutem Bankowości oraz Krajową 
Izbą Rozliczeniową.
28 kwietnia 2017 r., w ramach porozumienia o współpra-

cy pomiędzy Związkiem Banków Polskich a Wydziałem Eko-
nomii i Zarządzania Uniwersytetu Zielonogórskiego zostały 
zorganizowane dla studentów naszego Wydziału warsztaty 
dotyczące modułu raportowego Systemu Analiz i Monitoro-
wania Rynku Obrotu Nieruchomości. Warsztaty przeprowa-
dzane zostały przez specjalistę ds. eksploatacji i rozwoju 
systemu AMRON Judytę Konopkę. System AMRON umożliwił 
studentom przeprowadzenie analiz i monitorowania zjawisk 
zachodzących na rynku nieruchomości z wykorzystaniem ra-
portów generowanych w oparciu o zasady baz danych m.in. 
raporty informacyjne o nieruchomościach i transakcjach.

 Natomiast pierwszy z cyklu wykład otwarty połączony z Dnia-
mi Otwartymi oraz rozdaniem certyfikatów na Wydziale Ekono-
mii i Zarządzania w ramach Programu Nowoczesne Zarządzanie 
Biznesem przeprowadzony został 10 maja 2017 r. Prelegent, 
Jarosław Jezierski przybliżył słuchaczom istotne zagadnienia 
z zakresu roli Biura Informacji Kredytowej w systemie oceny 
zdolności kredytowej klienta. Uczestnicy dowiedzieli się rów-
nież jak zwiększyć swoje szanse na uzyskanie kredytu i zwięk-
szenie wiarygodności finansowej. Po wykładzie uczestnikom 
poprzedniej edycji cyklu wykładów otwartych zostały wręczo-
ne certyfikaty przez Koordynatora Regionalnego Nowoczesnego 
Zarządzania Biznesem - Agnieszkę Krawczyk.

Kolejny wykład - 16 maja 2017 r. poprowadził Dyrektor 
Domu Maklerskiego Ochrony Środowiska we Wrocławiu - 
Ryszard Wenglorz.
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W trakcie wykładu 
prelegent podał wiele 
praktycznych wskazó-
wek jak inwestować na 
giełdzie papierów war-
tościowych.

Natomiast 24 maja 
2017 r. odbył się wy-
kład otwarty dotyczący 
systemu ubezpieczeń 
społecznych w Polsce 
przeprowadzony przez 
Agnieszkę Kazoń, która 
pełni funkcję rzecznika 
prasowego Zielonogór-
skiego Oddziału ZUS.  
W trakcie wykładu Pre-
legentka przedstawiła 
zasady działania ubez-
pieczeń społecznych 
oraz istotę opłacania 
składek w kontekście 
przyszłej emerytury. Po-
nadto przybliżyła nega-
tywne następstwa nie-
formalnego zatrudnienia 
w aspekcie wykluczenia 
z ubezpieczenia społecz-
nego, a także omówiła 
wpływ wysokości gro-
madzonych składek na 
indywidualnym koncie 
na wysokość przyszłego 
świadczenia. Wspomnia-
ła również o ubezpiecze-
niu rentowym i warun-
kach uzyskiwania prawa 
do renty z tytułu nie-
zdolności do pracy.

Wykłady cieszyły się 
bardzo dużym zaintere-
sowaniem, czego dowo-
dem było liczne grono 
słuchaczy oraz wiele 
pytań zadawanych po 
ich zakończeniu. 

dni otwarte nZb na wydZiale eKonomii  
i ZarZądZania, fot. m. micHałowsKa

warsZtaty Z systemem amron, fot. m. 
micHałowsKa

wyKład nie stój inwestuj fundacja giełdy pa-
pierów wartościowycH, fot. m. micHałowsKa

warsZtaty ubeZpiecZenia społecZne 
nieZbędne w prowadZeniu firmy i życiu 
codZiennym, fot. m. micHałowsKa

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do 
udziału w kolejnej edycji wykładów otwartych. Na stronie 
internetowej Wydziału Ekonomii i Zarządzania będziemy na 
bieżąco informowali o nadchodzących wydarzeniach.

Mariola Michałowska, Janusz Śnihur

 Spotkanie informacyjne

24 maja 2017 r. Urząd Marszałkowski Województwa Lubu-
skiego we współpracy z Wydziałem Ekonomii i Zarządzania 
Uniwersytetu Zielonogórskiego zorganizował spotkanie infor-
macyjne dot. zakładania działalności gospodarczej oraz pod-
noszenia kwalifikacji.

Lilia Smoła – Kierownik Biura Karier Uniwersytetu Zielonogór-
skiego zaprezentowała jego ofertę oraz możliwości, z jakich 
mogą skorzystać studenci i absolwenci. Z Kolei Grzegorz Sto-
dolny z Departamentu Przedsiębiorczości i Gospodarki Komu-
nalnej Urzędu Miasta Zielona Góra omówił procedurę założenia 
działalności gospodarczej w oparciu o najnowsze przepisy. Na-
stępnie Monika Przybylska-Judycka – specjalistka ds. Funduszy 
Europejskich z Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy 

Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w wo-
jewództwie lubuskim skupiła się na kampanii Młodzi On-life, 
realizowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubu-
skiego.                                                                    Źródło: WEZ

Europejskich w Zielo-
nej Górze opowiadała 
o wsparciu unijnym dla 
osób młodych do 30. 
roku życia. Natomiast 
dr hab. inż. Andrzej 
Pieczyński, prof. UZ – 
Prorektor ds. Rozwoju 
Uniwersytetu Zielono-
górskiego, p.o. Dyrek-
tora Akademickiego 
Inkubatora Przedsię-
biorczości przedstawił 
rolę Uniwersytetu Zie-
lonogórskiego w inku-
bowaniu nowych firm 
pod kątem współpracy 
nauki z gospodarką. Na 
koniec Ewelina Hajłasz 
– koordynator Sieci 

wydział humanistyczny

„Kultura nie tylko literacka. W kręgu myśli Karola 
Wojtyły – Jana Pawła II”

3 kwietnia 2017 r. na Wydziale Humanistycznym Uniwersy-
tetu Zielonogórskiego odbyła się kolejna, trzecia już, inter-
dyscyplinarna konferencja z cyklu Kultura nie tylko literacka. 

W kręgu myśli Karola Wojtyły – Jana Pawła II, poświęcona 
myśli, twórczości i dziedzictwu Karola Wojtyły – Jana Pawła 
II, zorganizowana przez Zakład Teorii Literatury i Krytyki Lite-
rackiej Instytutu Filologii Polskiej. W spotkaniu udział wzięli 
przedstawiciele świata nauki z całej Polski, w tym z Lublina, 
Opola, Poznania, Radomia, Torunia, Warszawy, Wrocławia, 
a także z Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Obrady podzielone były na cztery panele, którym prze-
wodniczyli: ks. dr hab. Stefan Radziszewski, prof. WSH (Ra-
dom), prof. dr hab. Dorota Heck (Wrocław), ks. dr hab. Bog-
dan Giemza, prof. PWT (Wrocław) i prof. dr hab. Mirosława 
Ołdakowska-Kuflowa (Lublin). W odczytach poruszano sze-
roką tematykę, związaną zarówno z dziełem filozoficznym 


