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Wydział Mechaniczny
Instytut Informatyki i Zarządzania Produkcją
Projekt Bawaria-Polska 2002
„Analiza polskiego rynku pod kątem potrzeb inwestycyjnych firm niemieckich” –
była tematem przewodnim współpracy studentów z Fachhochschule Würzburg-Schweinfurt

i współpracy na płaszczyźnie międzynarodowej. Konferencja została zorganizowana
w ramach koła naukowego Ost-West Management, którego spotkanie w Czechach
przygotował pracownik naszej uczelni prof.

i Uniwersytetu Zielonogórskiego. To już 12.
projekt Bawaria-Polska, dzięki któremu nasi
studenci mogą nie tylko poznać sposoby zarządzania stosowane w firmach zagranicznych, ale także zachęcić przedsiębiorców do
otwierania swoich zakładów na terenie Polski. Nie bez znaczenia jest fakt, że wymiana
doświadczeń oraz wzajemne relacje ze studentami niemieckimi (16 studentów pod kierownictwem prof. Manfreda Kiesela) naszych
żaków (14 studentów) wpłynęły znacząco na
umiejętność pokonywania barier językowych

gotował pracownik naszej uczelni prof. Josef
Basl.
Rozpoczęta w tym zakresie współpraca

zaowocowała projektami, które zostały
przedstawione 14 czerwca w Pilźnie na Międzynarodowej
Konferencji
NaukowoKooperacyjnej Ost-West Management (w ten
sam sposób po raz pierwszy do współpracy
włączono czeskich studentów). Szczególne
podziękowania kierowane są do prorektora
ds. studenckich prof. Krzysztofa Urbanowskiego, który umożliwił sfinansowanie wyjazdu
i dzięki temu studenci mieli możliwość osobistej prezentacji swoich prac semestralnych.
Zaprezentowano trzy projekty dotyczące:
inwestycji firm zagranicznych w Zielonej
Górze i Würzburgu, otwarcia polskiego rynku
dla zakładów Fehrera – producenta siedzeń
samochodowych oraz budowy spalarni śmieci
w naszym mieście. Realizacja tych projektów
pozwoliła na zapoznanie się słuchaczy z sytuacją ekonomiczną, społeczną i ekologiczną
naszego regionu. Nie tylko nasi studenci mieli swoje 5 minut. Oprócz nich referaty wygłosili wykładowcy Wydziału Mechanicznego
Instytutu Informatyki i Zarządzania Produkcją tj. prof. Zbigniew Banaszak, dr Sławomir
Kłos, dr Waldemar Woźniak oraz prof. Josef
Basl, który wraz z resztą prelegentów zapoznali audytorium z nowymi trendami w systemach ERP. Różne narodowości uczestników sprawiły, że wyjazd ten wzbogacił doświadczenia studentów nie tylko pod względem merytorycznym, ale także kulturalnym.
Waldemar Woźniak
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