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wydział
ekonomii i zarządzania

Wspomnienia o Profesorze Mieczysławie Dudku
Profesor Mieczysław Dudek urodził się 10 listopada 1950 roku w Szprotawie. Swoją karierę
akademicką rozpoczął w Uniwersytecie Śląskim,
którego był absolwentem.
W latach 1977–1980 odbył studia doktoranckie
w Instytucie Gospodarki Narodowej im. G.W. Plechanowa w Moskwie (obecnie Rosyjska Akademia
Ekonomiczna im. G.W. Plechanowa) i uzyskał
stopień doktora. Po powrocie do Polski pracował
nadal w swojej macierzystej uczelni jako adiunkt.
W 1989 ukończył Centrum Kształcenia Służby
Zagranicznej w Warszawie, a w 1990 w Moskiewskim Instytucie
Gospodarki Narodowej obronił pracę habilitacyjną. Z zielonogórskim środowiskiem akademickim był związany od 1998 roku rozpoczynając pracę naukową w Wyższej Szkole Pedagogicznej a następnie Uniwersytecie Zielonogórskim w Instytucie Zarządzania,
którego to był również dyrektorem. Przez wiele lat pełnił również
funkcję kierownika zakładu. Aktywność zawodowa Pana Profesora wykraczała poza mury naszej uczelni, był związany z licznymi
uczelniami w Polsce, Rosji i Ukrainie. Od 1998 roku pracował także w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Legnicy, gdzie pełnił funkcję dziekana Wydziału Ekonomii. Jego zainteresowania badawcze
związane były z makroekonomią gospodarki otwartej oraz analizą
międzynarodowych rynków finansowych. Pozostawił po sobie bogaty dorobek naukowy w postaci monografii, książek, artykułów oraz
opinii. Był promotorem rozpraw doktorskich młodych pracowników
nauki, w tym również naszych kolegów z Wydziału oraz licznych
prac magisterskich i licencjackich. Wszyscy z dużym zaskoczeniem i
przykrością przyjęliśmy wiadomość o śmierci Pana Profesora, który
odszedł od Nas w dniu 7 lipca 2012 roku.

O osobowościach się nie zapomina…
Każdego człowieka można opisać jedynym trafnym, pasującym do niego słowem. Dla profesora Mieczysława Dudka takim
słowem jest lekkość. Lekkość wywodząca się prawdopodobnie z jego
wielkiej pasji życiowej – tańca. Lekkość w sposobie jego postępowania z ludźmi – bez uprzedzeń, bez surowych sądów, otwartość na
każdego, otwartość, która mogła być mylona z powierzchownością,
ale takowa nie była. Kontakt z Nim był wypełniony głęboką wiedzą
merytoryczną, na każde moje pytanie z ekonomii (prowadzę na kierunku ekonomia przedmiot „psychologia ekonomiczna” i potrzebuję
wiedzy z zakresu tej dyscypliny) dostawałam zawsze wyczerpującą,
jasną i prostą odpowiedź. Jest to umiejętność ludzi kreatywnych –
bogactwo wiedzy i lekkość jej interpretacji.
Smutek, że nie ma Profesora z nami, można uciszyć myśląc: DOBRZE, ŻE Z NAMI BYŁ…
Tatiana Ronginska
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Z Profesorem Mieczysławem Dudkiem pracowaliśmy
razem od początku istnienia Zakładu Makroekonomii i Finansów,
tj. od ponad 10 lat. Pan Profesor był osobą niezwykle ciepłą, serdeczną i skromną w kontaktach z innymi. Był człowiekiem otwartym na
nowe wyzwania. Wychodził im naprzeciw. Odnosiło się wrażenie,
że nie ma dla Niego rzeczy niemożliwych. Z każdej sytuacji było
jakieś wyjście, jakieś rozwiązanie.
Z charakterystycznym dla siebie dowcipem komentował wydarzenia z Polski i świata.
Był człowiekiem niebywale zajętym. Mając
głowę pełną nowych pomysłów, projektów dzielił
swój ograniczony czas między różne miejsca, osoby. W okresie dwóch lat Pan Profesor wypromował
wszystkich zatrudnionych w Zakładzie Makroekonomii i Finansów asystentów (dr inż. Marcin
Kęsy, dr Ewa Sobolewska-Poniedziałek, dr inż.
Monika Michalska), co z pewnością zasługuje na
uznanie. Ogromna wiedza, którą posiadał Pan
Profesor zawsze była przez nas podziwiana, co
powodowało, że rozmowy z Nim niejednokrotnie
stanowiły dla nas inspirację do własnych poszukiwań naukowych.
Wspólnie z Panem Profesorem zorganizowaliśmy kilka Międzynarodowych Konferencji Naukowych dotyczących Unii Europejskiej,
na których gościliśmy wielu znakomitych naukowców. Organizacja
Konferencji była zawsze dla nas okazją by lepiej się poznać i spędzić
trochę czasu w gronie pracowników Zakładu.
Pozostanie w naszej pamięci Jego pogodna twarz, optymistyczne
usposobienie i wiara w przyszłość.
Pracownicy Zakładu Makroekonomii i Finansów
Bardzo trudno pisze się o kimś kto był w twoim życiu
w czasie przeszłym, – był, pracował, odszedł…
Moja współpraca z Profesorem Dudkiem nie trwała długo. Wokół
jest wiele osób, które znały Profesora przynajmniej od kilkunastu lat.
Ja mogę pochwalić się zaledwie trzema latami rozmów, przekonań,
przekomarzań lecz przede wszystkim zawsze konstruktywnych
dyskusji merytorycznych.
Zarażał swoją pasją, zaangażowaniem i nieustannie nowymi pomysłami. Otwierał horyzonty i drzwi do światów, o których wcześniej nie miałam pojęcia.
Mam nadzieję, że tych rozmów i czasu spędzonego w towarzystwie Profesora wystarczy mi na długo, po to, by móc najlepiej jak
potrafię, kontynuować Jego Dzieło, bo to jedyny sposób, w jaki mogę
powiedzieć Mu – Dziękuję. Ya wszystko, co mi ofiarował, za zaufanie, jakim mnie obdarzył, za cierpliwość i wiedzę, którą się ze mną
podzielił, jednym słowem - za to, że Był i pozostanie osobą dla mnie
ważną …
Magdalena Wasylkowska
Zmarła osoba mi - i nie tylko mi - bliska. Profesor,
Mentor. Zawsze będę wspominał zarówno zajęcia w trakcie studiów, jak i późniejszą współpracę na Uniwersytecie Zielonogórskim
i w Beskidzkiej Szkole Umiejętności w Żywcu.
Szkoda dla nauki...
Paweł Szudra
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Szerszy dostęp do wiedzy teoretycznej i praktycznej
W ostatnich miesiącach Rektor profesor Czesław Osękowski podpisał umowę ze Związkiem Banków Polskich
oraz Centrum Prawa Bankowego i Informacji dotyczącą realizacji Programu Bankowość. Finanse. Samorząd – Wiedza
on-line. Celem porozumienia jest upowszechnianie wśród
studentów i nauczycieli akademickich specjalistycznej
wiedzy publikowanej w czasopismach: Miesięcznik Finansowy BANK, Nowoczesny Bank Spółdzielczy, Finansowanie Nieruchomości, Europejski Doradca Samorządowy
oraz Kurier Finansowy. Oznacza to między innymi, że nasi
pracownicy i studenci uzyskają bezpłatny dostęp do cyfrowych wydań i archiwum w/w czasopism. Głównym koordynującym współpracę ze strony Uniwersytetu jest pracownik naszego Wydziału dr inż. Piotr Kułyk, Prodziekan
ds. Studenckich. Podpisane Porozumienie będzie również
sprzyjać:
1) podnoszeniu poziomu edukacji studentów w zakresie
finansów i bankowości,
2) propagowaniu samodzielnego zdobywania wiedzy
z wykorzystaniem Internetu,
3) popularyzacji elektronicznych form informacji,
4) lepszemu przygotowaniu studentów do przyszłej pracy
zawodowej i wymogów rynku pracy,
5) podniesieniu wiedzy i kwalifikacji kadry naukowej
Uczelni,
6) rozwojowi społeczeństwa informacyjnego w Polsce.
Porozumienie to wpisuje się w zakres działań mających
na celu zwiększenie współpracy Uczelni z instytucjami
zewnętrznymi, co powinno zaowocować podniesieniem
atrakcyjności naszej oferty dydaktycznej poprzez wzmacnianie jej walorów praktycznych.
Anetta Barska
Piotr Kułyk

Władze dziekańskie w komplecie!

Dr hab. inż. Sebastian Saniuk, prof. UZ Nowo powołany Prodziekan ds. Nauki

4 września odbyły się wybory uzupełniające do władz
Wydziału Ekonomii i Zarządzania. Funkcję Prodziekana
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ds. Nauki w kadencji 2012-2016 objął prof. Sebastian Saniuk.
Nowo powołany Prodziekan jest absolwentem kierunku
zarządzanie i marketing ówczesnej Politechniki Zielonogórskiej. Stopień doktora nauk ekonomicznych w zakresie
nauk o zarządzaniu uzyskał z wyróżnieniem w 2001 r. na
Wydziale Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej na
podstawie rozprawy nt.: Algorytmy planowania przepływu
produkcji w warunkach występowania deterministycznych
ograniczeń logistycznych. W maju bieżącego roku obronił
rozprawę habilitacyjną na temat: Virtual Production Networks of Small and Medium Enterprises in Industrial Clusters. Decyzją Rady Naukowej Faculty of Materials Science
and Technology, Slovak University of Technology in Bratislava uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego
w dyscyplinie naukowej inżynieria produkcji.
Pan Profesor od początku swojej kariery naukowej związany jest z zielonogórskim środowiskiem akademickim. Po
ukończeniu studiów rozpoczął pracę na stanowisku asystenta w Instytucie Organizacji i Zarządzania Politechniki
Zielonogórskiej. W latach 2003-2012 był zatrudniony na
Wydziale Mechanicznym, gdzie w latach 2007-2012 pełnił
funkcję Zastępcy Dyrektora Instytutu Informatyki i Zarządzania Produkcją. Od 1 sierpnia 2012 r. jest zatrudniony
na stanowisku profesora nadzwyczajnego na naszym Wydziale. Profesor Sebastian Saniuk jest osobą bardzo aktywną i mimo młodego wieku jest już dobrze rozpoznawalny
w środowisku naukowym. Do jego zainteresowań naukowych należą zagadnienia z zakresu logistyki, planowania
i sterowania przepływem produkcji oraz modelowania
wirtualnych sieci produkcyjnych małych i średnich przedsiębiorstw. Wyniki badań Profesora zostały opublikowane
łącznie w 131. publikacjach naukowych zawartych w krajowych i zagranicznych monografiach, czasopismach oraz
materiałach konferencyjnych. Za swoje osiągnięcia naukowe otrzymał liczne nagrody i wyróżnienia, m.in. 6 nagród naukowych Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego.
Profesor uczestniczy także w wielu projektach naukowo-badawczych. W latach 2010-2011 pełnił funkcję kierownika projektu badawczego pt.: Prototyp Platformy Usług
e-Biznesowych finansowanego przez Narodowe Centrum
Badań i Rozwoju. Projekt był realizowany w wyniku porozumienia pomiędzy firmą Max Elektronik S.A. a Uniwersytetem Zielonogórskim.
Aktualnie realizuje własny grant naukowy finansowany
przez Narodowe Centrum Nauki na temat: Modelowanie
wirtualnych sieci produkcyjnych małych i średnich przedsiębiorstw. Jest również członkiem zespołu projektu badawczego na temat „Model referencyjny logistyki miejskiej a jakość życia mieszkańców”, który jest prowadzony
na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.
Pan Profesor współpracuje naukowo z licznymi krajowymi i zagranicznymi ośrodkami akademickimi z Niemiec, Słowacji i Czech, m.in.: Słowackim Uniwersytetem
Technicznym w Bratysławie, Technicznym Uniwersytetem
w Koszycach, Brandenburskim Uniwersytetem Technicznym w Cottbus, Zachodnioczeskim Uniwersytetem w Pilźnie oraz Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu. Od
wielu lat jest członkiem Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Polskiego Towarzystwa Profesjologii oraz
członkiem honorowym Cechu Logistyki przy Uniwersytecie
Technicznym w Koszycach na Słowacji. Jest również członkiem rad naukowych i redakcyjnych czasopism: Problemy
Profesjologii, Forum Manadżera, Acta Logistica oraz elek-
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tronicznego czasopisma Materials Science and Technology.
organizowanej przez Uniwersytet Zielonogórski w 2011
Jego duża aktywność naukowa sprawia, że bardzo często
roku;
jest zapraszany do komitetów naukowych i organizacyj- Komitetu Organizacyjnego Konferencji Naukowej Stranych rozlicznych konferencji m.in.:
tegie i Logistyka w Sektorze Usług organizowanej przez
Komitetu Naukowego International Logistics & Supply
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu w 2011 r.
Chain Congress, Izmir, Turcja;
Serdecznie gratulujemy Panu Profesorowi objęcia funkKomitetu Naukowego Międzynarodowej Konferencji Na- cji Prodziekana ds. Nauki i życzymy kolejnych sukcesów.
ukowej CO-MAT-TECH, Trnava, Słowacja;
Anetta Barska
Komitetu Naukowego Międzynarodowej Konferencji Naukowej: Innovations in Computer Management Systems

wydział elektrotechniki,
informatyki i telekomunikacji
Absolwent WEIT zwycięzcą konkursu Siemensa na
najlepszą pracę dyplomową
26 czerwca 2012 r. w auli Politechniki Warszawskiej
odbyło się uroczyste wręczenie nagród w konkursie Siemensa na najlepszą pracę dyplomową w dziedzinie wykorzystania automatyki Siemens. Z Wydziału WEIT zgłoszono dwie prace: Piotra Zdanowicza System sterowania
ruchem drogowym z wykorzystaniem sterownika SIMATIC
S7-1200, promowany przez dr inż. Małgorzatę Kołopieńczyk oraz Zbigniewa Rotkiewicza, pt.: System sterowania
załadunkiem i rozładunkiem antracytu w procesie kalcynacji elektrycznej, promowana przez dr. inż. Grzegorza
Andrzejewskiego.

Praca inż. Rotkiewicza uzyskała pierwsze miejsce w tym
prestiżowym konkursie. Pracę uznano za wyjątkowo udane
połączenie wykorzystania wiedzy teoretycznej, nabytej
w trakcie studiów z praktycznym zastosowaniem urządzeń
automatyki najnowszej generacji Siemens.
Zwycięzca konkursu, oprócz dyplomu, nagrodzony został
nagrodą rzeczową w postaci specjalistycznego programatora sterowników Siemens, wyposażonego w bogaty pakiet
oprogramowania inżynierskiego o łącznej wartości przekraczającej 6 tys. euro. Promotor odebrał z rąk Rektora PW wyróżnienie dla Instytutu Informatyki i Elektroniki
oraz zestaw urządzeń, pozwalających na wzbogacenie
bazy naukowo-dydaktycznej Laboratorium Sterowników
Logicznych Nowej Generacji.
Warto dodać, że laureat kontynuuje studia na drugim
stopniu kierunku automatyka i robotyka.

Wojciech Zając

W ystawa
w Rektoracie
W holu rektoratu UZ w czasie wakacji czynna była wystawa prof. Wiesława Hładkiewicza „Jamajka”. Autor
przebywał w tym uroczym zakątku świata w 2007 roku.
Wystawione zostały interesujące zdjęcia pokazujące urodę tego kraju. Wystawa powstała przy współpracy pani
Marii Maciejewskiej.

Nagroda rzeczowa w konkursie – programator z pakietem programów inżynierskich

redakcja

Zwycięzca konkursu, inż. Zbigniew Rotkiewicz
i promotor pracy, dr inż. Grzegorz Andrzejewski A
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