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SZKOŁA NAUK ŚCISŁYCH I EKONOMICZNYCH 

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA  
INSTYTUT ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA 
Wyjazd studyjny 

13 czerwca grupa studentów specjalności Controlling 
w Zintegrowanych Systemach Zarządzania na kierunku Zarzą-
dzanie i Marketing uczestniczyła w wyjeździe studyjnym do 
Niemiec. Studenci pod opieką prof. Paula Dietera Kluge, 
mgr inż. Pawła Kużdowicza oraz mgr inż. Pawła Orzeszko 
gościli w przedsiębiorstwie IN Blechverarbeitungszentrum 
Sömmerda GmbH. Wyjazd zorganizowano w ramach 
umowy kooperacyjnej zawartej pomiędzy tą firmą a Zakła-
dem Controllingu w Zintegrowanych Systemach Zarządza-
nia w Instytucie Organizacji i Zarządzania. Firma IN Ble-
chverarbeitungszentrum jest jednym z wiodących produ-
centów komputerów oraz sprzętu audiowizualnego, mię-
dzy innymi monitorów plazmowych, w kraju związkowym 
Turyngii. Wyjazd stanowił podsumowanie i rozwinięcie 
problematyki omawianej podczas zajęć realizowanych na 
specjalności. Był przykładem – tak propagowanego przez 
profesora Kluge – połączenia zawansowanej wiedzy teore-
tycznej i jej implementacji w najnowszym oprogramowaniu 
z kompleksowym zastosowaniem w praktyce. Gospoda-
rzem i przewodnikiem podczas pobytu w Sömmerdzie był 
były dyplomant profesora Kluge, Stefan Wellhoefer, obec-
nie na stanowisku Managing Director. 

Studenci zapoznali się z pracą najważniejszych komó-

rek przedsiębiorstwa – począwszy od produkcji, poprzez 
dział controllingu i rachunkowości, a na szczeblu kierow-
nictwa skończywszy. Przekonali się, jak ważne jest zapew-
nienie odpowiedniej synchronizacji obiegu dokumentów 
oraz przepływu informacji. Okazało się, że jest to możliwe 
tylko w ramach działań opartych na filozofii zintegrowa-
nych systemów zarządzania. Takim właśnie systemem jest 
proALPHA(R), z którym studenci pracują podczas zajęć na 
UZ. Wyjazd stworzył okazję do konfrontacji doświadczeń 
laboratoryjnych z systemem proALPHA(R), realizowanych 
na naszej uczelni, z doświadczeniami osób, dla których jest 
on codziennym narzędziem pracy. 

IN Blechverarbeitungszentrum oferuje również studen-
tom specjalności możliwość pisania prac magisterskich. 
Pierwszym etapem tego projektu są praktyki. Problematyka 
zaproponowanych tematów dotyczy analizy konkretnego 
problemu w firmie, a efektem podjętych wysiłków ma być 
implementacja przyjętych rozwiązań w przedsiębiorstwie. 
Pierwsza edycja rusza już podczas tegorocznych wakacji. 

Agata Ostrowska, 
(studentka specjalności  

controlling w zintegrowanych systemach zarządzania) 

Marzena Góralczyk doktorem nauk 

Dnia 15 lipca br. na Wydziale Zarządzania Uniwersyte-
tu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie odbyła się pu-
bliczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Marzeny 
Góralczyk nt. Czynniki kształtujące konkurencyjność przedsię-
biorstw przemysłu mleczarskiego województwa lubuskiego. Pro-
motorem pracy był profesor zwyczajny Stanisław Urban 
z Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, recenzentami: 
profesor Janusz Żmija z Akademii Rolniczej w Krakowie 
oraz dr hab. Lech Nieżurawski, profesor Uniwersytetu 
Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Tytuł doktora nauk 
ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu został przy-
znany przez Radę Wydziału Zarządzania w dniu obrony. 
Jednocześnie Rada Wydziału podjęła uchwałę o wyróżnie-
niu ww. rozprawy nagrodą. Serdecznie gratulujemy! 

 

SZKOŁA NAUK TECHNICZNYCH 

WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI  
INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI 
INSTYTUT INFORMATYKI I ELEKTRONIKI  
Letnia Międzynarodowa Szkoła Mikroelektroniki 

W dniach od 12 do 23 września grupa czterech studen-
tów wraz z opiekunem wzięła udział  Letniej Międzynaro-

dowej Szkole Mikroelektroniki (International Summer 
Study Program in Microelectronics) we Frankfurcie nad 


