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__wydział ekonomii i zarządzania
_Międzynarodowa Konferencja Naukowa
pt. IT Solutions in Logistics

__Prof. W. Piotrowicz w trakcie swojego wystąpienia na konferencji (Fot. mateusz sobiech)

W dniach 20-21 czerwca 2013 r. odbyła się na Wydziale
Ekonomii i Zarządzania Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. IT Solutions in Logistics zorganizowana przez
Zakład Logistyki oraz Zakład Controllingu i Informatyki Ekonomicznej. Patronat honorowy nad Konferencją objął JM Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego prof. Tadeusz
Kuczyński. Celem niniejszej konferencji była wymiana doświadczeń oraz upowszechnianie wyników badań i analiz w
zakresie nowoczesnych rozwiązań informatycznych w logistyce. Obszary tematyczne konferencji to:

- problematyka zastosowań systemów informatycznych w
logistyce i controllingu,
- systemy klasy ERP,
- systemy informacji geograficznej,
- systemy sterowania produkcją.
Omawiane zagadnienia są odpowiedzią na ciągłą potrzebę doskonalenia wiedzy niezbędnej do sprawnego funkcjonowania współczesnych przedsiębiorstw.
W konferencji uczestniczyło ok. 60 naukowców z Polski oraz z ośrodków zagranicznych m.in. z Czech, Niemiec,
Słowacji, oraz Wielkiej Brytanii.
Konferencję otworzyła dziekan Wydziału Ekonomii i Zarządzania prof. J. Stankiewicz. Mowę otwierającą wygłosił
prof. Krzysztof Witkowski.
Referat otwierający konferencję wygłosił prof. Wojciech
Piotrowicz, członek Wydziału Zarządzania w University of
Oxford, członek Oxford Institute of Retail Management
(OXIRM) w Saїd Business School. Jest on ekspertem w zakresie zarządzania łańcuchem dostaw, systemów informatycznych oraz pomiaru efektywności.
W konferencji czynny udział wzięli również przedsiębiorcy. Swoje referaty wygłosili dr Holger Pitsch (General Manager of INCONTROL GmbH) oraz dr Paweł Kużdowicz (CEO
of Proalpha Polska Sp. z o.o.).
Wiesław Wasilewski

_Koniec IV edycji studiów podyplomowych
Mechanizmy funkcjonowania strefy euro
Uroczyste zakończenie IV edycji studiów podyplomowych odbyło się 2 lipca 2013 r. Gościem specjalnym był
Ryszard Petru (przewodniczący Towarzystwa Ekonomistów
Polskich, partner w firmie PricewaterhouseCoopers, doradca marszałka województwa dolnośląskiego ds. gospodarczych, ekonomista ds. Polski i Węgier w Banku Światowym w latach 2001-2004, główny ekonomista w Banku BPH do 2008 r., dyrektor BRE Banku i PKO BP), który
wygłosił wykład otwarty pt. Perspektywy strefy euro na
najbliższą dekadę. W wykładzie uczestniczyli absolwenci studiów podyplomowych Mechanizmy Funkcjonowania
Strefy Euro (zarówno ostatniej jak i poprzednich edycji),
zaproszeni goście (władze Uniwersytetu Zielonogórskiego,
władze Wydziału Ekonomii i Zarządzania, dyrektor Oddziału NBP w Zielonej Górze, przedstawiciele Urzędu Miasta
i Urzędu Marszałkowskiego, prezes Polskiego Towarzystwa

__uczestnicy konferencji (Fot. mateusz sobiech)

__Ryszard Petru, prelegent wykładu Perspektywy strefy euro na
najbliższą dekadę”
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__Ryszard Petru oraz pracownicy Wydziału
Ekonomii i Zarządzania (dr Zbigniew Binek,
dr Paweł Szudra)

__Wykład wysłuchało wielu znamienity gości

Ekonomicznego w Zielonej Górze oraz rektor ZWSHiFM w
Zielonej Górze), dziennikarze, pracownicy i studenci Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz osoby zainteresowane. Po
wykładzie Ryszarda Petru absolwenci IV edycji studiów podyplomowych otrzymali dyplomy ukończenia studiów podpisane przez rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego, prof.
Tadeusza Kuczyńskiego oraz prezesa Narodowego Banku
Polskiego, prof. Marka Belkę.
Miło nam poinformować, że Narodowy Bank Polski oraz Wydział Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu
Zielonogórskiego zapraszają na V edycję bezpłatnych studiów podyplomowych Mechanizmy funkcjonowania strefy
euro dofinansowanych przez Narodowy Bank Polski. Studia
te skierowane są do osób z wyższym wykształceniem: absolwentów studiów licencjackich i magisterskich, przedsiębiorców, nauczycieli ekonomii i pracowników administracji samorządowej. Zajęcia będą odbywać się w cyklu 14
spotkań sobotnio-niedzielnych, prowadzonych przez ekspertów z zakresu funkcjonowania strefy euro z wiodących
ośrodków akademickich w Polsce, obejmujących od 10 do
15 godzin zajęć (wykładów i ćwiczeń). W ramach każdego
spotkania przewidziany jest komentarz aktualnych wydarzeń ekonomicznych (w wymiarze krajowym i międzynarodowym) wpływających na zachowania rynków finansowych
i gospodarki.
Paweł Szudra

Czas jest najlepszym lekarstwem na smutek a wspomnień nikt nam nie odbierze, zawsze będą z nami.

dr Joannie Wyrwie

wyrazy głębokiego współczucia i słowa otuchy z powodu śmierci Ojca
składają

__wydział Elektrotechniki,
   Informatyki i Telekomunikacji

_Semestr Wiosenny 2013 z Akademią REC na Wydziale
Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji
Inicjatywa Akademii REC przy Wydziale Elektrotechniki,
Informatyki i Telekomunikacji na Uniwersytecie Zielonogórskim została powołana wiosną 2012 r. W minionym, letnim semestrze 2013, pierwszy wykład trzeciej edycji Akademii prowadzony był przez mgr. inż. Macieja Szymańskiego. Wykład stanowił wprowadzenie do tematu przewodniego tej edycji Akademii, w której omawiano technologie

informatyczne stosowane
w przemyśle motoryzacyjnym.
Poruszana
tematyka
umożliwiała studentom naszego Uniwersytetu zdobycie doświadczenia i wiedzy
o obecnych rozwiązaniach
stosowanych w procesie
projektowania i implementacji oprogramowania wykorzystywanego we współczesnych samochodach. Ta
inicjatywa edukacyjna staUNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI Nr 7 (209) październik 2013

__Dr Wiesław Sobolewski, dyrektor
Zielonogórskiego Oddziału firmy REC

Dziekan, Prodziekani oraz koleżanki i koledzy z Wydziału Ekonomii i Zarządzania

