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__Prof. D.Zarzecki (fot. K.Adamczewski)

__wydział ekonomii i zarządzania
_Uroczyste zakończenie studiów podyplomowych
„Mechanizmy Funkcjonowania Strefy Euro”

__wykład (fot. K.Adamczewski)

__Absolwenci v edycji studiów podyplomowych(fot. K.Adamczewski)

Uroczyste zakończenie V edycji studiów podyplomowych
„Mechanizmy Funkcjonowania Strefy Euro” odbyło się
30 czerwca 2014 r. Gościem specjalnym był prof. US dr hab.
Dariusz Zarzecki, który wygłosił wykład otwarty pt. Członkostwo w strefie euro a ryzyko inwestycji. 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,
przedstawiciele Urzędu Miasta i Urzędu Marszałkowskiego,
Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej
Górze), dziennikarze, pracownicy i studenci Uniwersytetu
Zielonogórskiego oraz inne osoby zainteresowane. Po wykładzie prof. Dariusza Zarzeckiego absolwenci V edycji studiów
podyplomowych otrzymali dyplomy ich ukończenia podpisane przez Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego prof. Tadeusza Kuczyńskiego oraz Prezesa Narodowego Banku Polskie-

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. Ponadto zajęcia
będą wzbogacane o szczegółową
analizę case study oraz animowaną przez prowadzącego zajęcia
dyskusję pomiędzy uczestnikami zajęć. Planowane są również
wykłady gościnne. Studia będą
trwały od października 2014 r. do
czerwca 2015 r.
go prof. Marka Belkę. Sześciu najlepszych absolwentów 19
września 2014 r. odebrało dyplomy z wyróżnieniem na Uniwersytecie Warszawskim podczas Konferencji Perspektywy
i wyzwania integracji europejskiej.
Narodowy Bank Polski oraz Wydział Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu Zielonogórskiego rozpoczynają
w tym roku kolejną, VI edycję bezpłatnych studiów podyplomowych „Mechanizmy funkcjonowania strefy euro”
dofinansowanych przez Narodowy Bank Polski. Studia podyplomowe 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
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_Inauguracja roku akademickiego 2014/2015
na Wydziale Ekonomii i Zarządzania
Zgodnie z tradycją, 6 października 2014 r., odbyła się
na Wydziale Ekonomii i Zarządzania uroczysta inauguracja
roku akademickiego 2014/2015. Na uroczystość przybyło
wielu gości, kadra akademicka oraz liczna grupa studentów. Władze Uniwersytetu reprezentował prof. Wojciech
Strzyżewski, prorektor ds. studenckich, a władze Wydziału: prof. Janina Stankiewicz – dziekan, prof. Sebastian
Saniuk – prodziekan ds. nauki, prof. Krzysztof Witkowski
- prodziekan ds. jakości kształcenia, dr Piotr Kułyk - prodziekan ds. studenckich oraz mgr Anna Greinert - kierow-
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__Uczestnicy Inauguracji Roku Akademickiego
na Wydziale Ekonomii i Zarządzania
(fot. M. Ratajczak-Gulba)

__Gratulacje studentom składają Władze Uczelni
i Wydziału oraz Radni (fot. M. Ratajczak-Gulba)

__Ślubowanie nowo przyjętych studentów
(fot. M. Ratajczak-Gulba)

__Wystąpienie inauguracyjne Prorektora ds.
Studenckich Profesora Wojciecha Strzyżewskiego (fot. M. Ratajczak-Gulba)

nik Dziekanatu. Uroczystość rozpoczęto od
wysłuchania Gaudeamus igitur i hymnu państwowego. W dalszej części ceremonii głos
zabrała prof. Janina Stankiewicz – ciepło witając wszystkich przybyłych gości, grono profesorskie, kadrę akademicką, pracowników
administracji, a w szczególności studentów
naszego Wydziału. Pani Profesor w kilku słowach przybliżyła działalność Wydziału oraz
przedstawiła jego władze. Następnie głos zabrał prof. Wojciech Strzyżewski, który również przywitał wszystkich przybyłych gości
i członków wspólnoty akademickiej. Studentom złożył życzenia miłego studiowania, jednocześnie zachęcając ich do zainteresowania
się oraz udziału w pracach 162 kół naukowych
i stowarzyszeń jakie funkcjonują na Uniwersytecie Zielonogórskim. Pracownikom Wydziału
życzył udanego roku akademickiego i sukcesów w pracy zawodowej. Następnie głos zabrał
prof. Sebastian Saniuk, który przedstawił
strukturę organizacyjną Wydziału. Obecnie
w jednostce jest zatrudnionych 7 profesorów
zwyczajnych, 16 profesorów nadzwyczajnych,
4 profesorów wizytujących, 45 adiunktów,
7 asystentów oraz 7 lektorów. Pan Prodziekan życzył studentom owocnej współpracy
z kadrą akademicką oraz wiele satysfakcji.
Prof. Krzysztof Witkowski przybliżył ofertę
dydaktyczną Wydziału, akcentując, że w tym
roku po raz pierwszy witamy studentów kierunku logistyka. Jako kolejny głos zabrał dr
Piotr Kułyk, który przedstawił zgromadzonym
wyniki tegorocznej rekrutacji. Obecnie na
Wydziale studiuje około 2500 osób, znaczną
część stanowią studenci I roku studiów, w tym
roku przyjęto ponad 1000 osób, z czego 664
osoby na studia stacjonarne, a 341 na studia
niestacjonarne. Pan Prodziekan wyraził zadowolenie, że nasza oferta dydaktyczna spotkała się z takim zainteresowaniem. Jest to
dla nas nie tylko powód do dumy, ale również
ogromna odpowiedzialność. Następnie przedstawił poszczególnych opiekunów studentów
pierwszego roku. W dalszej części ceremonii
studenci pierwszego roku złożyli Pani Dziekan
ślubowanie, które poprowadził Prodziekan ds.
Studenckich. Podczas uroczystości został odczytany list posła na Sejm RP dr. Waldemara
Sługockiego z życzeniami z okazji inauguracji nowego roku akademickiego. Głos zabrał
również wiceprezydent Miasta Zielona Góra
- Dariusz Lesicki, który życzył przyszłym studentom wielu przyjaźni, dobrego studiowania,
a kadrze dobrej pracy. Dyrektor Zespołu Szkół
Ekonomicznych w Zielonej Górze, Barbara
Bogacz–Szczepańska złożyła życzenia kadrze
dydaktycznej Wydziału i studentom, jednocześnie wyraziła swoje uznanie wynikające z uruchomienia nowego kierunku studiów logistyka.
Następnie prof. Wojciech Strzyżewski wraz
z przedstawicielami Rady Miasta Zielona Góra
- Andrzejem Brachmańskim oraz Filipem Gry-
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ko wręczyli 9 studentom stypendia ufundowane przez Klub
Radnych Zielona 2020. Andrzej Brachmański złożył na ręce
władz Wydziału życzenia owocnej pracy, a studentom dużo
satysfakcji z podjętych studiów, jednocześnie odwołując
się do własnych studenckich czasów. W trakcie inauguracji
nie zabrakło również wystąpienia kierownika Biura Karier
– mgr Lilii Smoły, która zaprezentowała zakres działalności
Biura, informując jednocześnie o najbliższych przedsięwzięciach oraz zakresie doradztwa i pomocy świadczonej
zainteresowanym studentom.
Na zakończenie wysłuchano wykładu inauguracyjnego pt.
Japoński styl zarządzania, który to zaprezentował prof. Jarosław Witkowski. Celem wykładu była prezentacja zmian

zachodzących w japońskim stylu zarządzania oraz czynników sukcesu gospodarczego Japonii. Prelegent przedstawił
cenne doświadczenia w zarządzaniu, na przykładzie Toyoty
wykorzystującej przykłady dotyczące sytemu Just-in-Time,
Keizen czy też Keiretsu.
Po zakończeniu prelekcji dziekan Wydziału Ekonomii
i Zarządzania prof. Janina Stankiewicz ogłosiła zakończenie uroczystej, wydziałowej inauguracji nowego roku akademickiego 2014/2015. Ceremonię poprowadził mgr inż.
Wiesław Wasilewski.

__wydział eLekTroTeCHniki,
inFormaTyki i TeLekomUnikaCJi

Po wojnie Profesor Władysław Kołek brał udział w odbudowie technicznego szkolnictwa wyższego w zakresie elektrotechniki. Organizował i odbudowywał zniszczone podczas wojny laboratoria maszyn i napędów elektrycznych
Politechniki Wrocławskiej. Organizował od nowa Katedrę
Maszyn Elektrycznych Politechniki Śląskiej w Gliwicach
oraz Katedrę Maszyn i Pomiarów Elektrycznych AGH w Krakowie. Stworzył w Gliwicach i Krakowie zespoły dydaktyczne i naukowe.
W czasie swej 35-letniej działalności wykształcił kilka
tysięcy magistrów inżynierów, absolwentów trzech wyższych uczelni w Polsce Południowej. Był promotorem wielu
doktoratów, kilkunastu z jego doktorantów uzyskało tytuły
profesorów w kilku wyższych uczelniach technicznych i instytutach naukowych.
Profesor Władysław Kołek miał bardzo nowoczesne podejście do problemów teoretycznych elektrotechniki
i elektromechaniki. Jego marzeniem było opracowanie
uogólnionej teorii obejmującej jednolicie zjawiska elektryczne, magnetyczne mechaniczne i cieplne. Miał wielką
intuicję i ogromną zdolność wprowadzania nowych metod
do rozwiązywania trudnych problemów, jakie stawiała
praktyka przemysłowa. Był cenionym konsultantem, zajmował się zagadnieniami projektowania nowych serii silników asynchronicznych oraz silników synchronicznych dużej
mocy i turbogeneratorów.
Posiadał wiele odznaczeń i wyróżnień państwowych oraz
resortowych. Był odznaczony między innymi: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem „Górnictwo w 1000-lecie Państwa Polskiego”, Złotą odznaką Miasta Krakowa, odznaką „Za zasługi
dla Województwa Krakowskiego”, tytułem Zasłużonego
Nauczyciela PRL. Otrzymał Państwową Nagrodę III stopnia,
nagrody Ministra Szkolnictwa Wyższego i inne.
Był człowiekiem o wszechstronnej wiedzy, o znakomitym
rozumieniu zjawisk fizycznych, wybitnym znawcą maszyn
elektrycznych, będąc przy tym bardzo skromnym i życzliwym ludziom. Zmarł 26 stycznia 1992 roku w Krakowie.
Fragmenty biografii opracowanej przez prof. Jerzego
Hickiewicza

_Polskie Towarzystwo Elektrotechniki Teoretycznej
i Stosowanej
Prof. Władysław Kołek (1914 – 1992)
Tradycją Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki
Teoretycznej i Stosowanej
(PTETiS) jest dedykowanie
każdego kolejnego roku
działalności
wybranemu,
wybitnemu
elektrykowi.
Uchwałą Zarządu Głównego PTETiS z dnia 28 września 2013 za Patrona Roku
2014, w setną rocznicę
urodzin, został uznany
profesor Władysław Kołek.
Prof. dr inż. Władysław
Kołek urodził się 23 V
1914 r. w Słotwinie, powiat
Brzesko, jako syn Antoniego
i Anny z domu Serwin. W latach 1920-1924 uczęszczał
do szkoły powszechnej, a następnie w latach 1924–1932
do gimnazjum humanistycznego w Brzesku. Od roku 1932
studiował na Wydziale Mechanicznym, Oddziale Elektrotechnicznym Politechniki Lwowskiej, uzyskując w 1937 r.,
z wynikiem bardzo dobrym, dyplom inżyniera elektryka.
Po dyplomie w 1937 roku odbył jednomiesięczną praktykę
w elektrowniach „CPDE” w Paryżu, oraz praktykę w Śląskich Zakładach Elektrycznych SLĄZEL w Katowicach. 1 IX
1937 roku rozpoczął jednoroczną służbę wojskową, którą odbył w szkole podchorążych rezerwy Wojsk Łączności
w Zgierzu. W latach 1938-1939 był starszym asystentem
w Katedrze Maszyn Elektrycznych Politechniki Lwowskiej,
kierowanej przez profesora Kazimierza Idaszewskiego.
W trakcie II wojny brał udział w walkach i został wzięty
do niewoli, na Wołyniu przez wojska radzieckie. Z niewoli
uciekł w połowie października 1939 roku.
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Opracowanie Robert Smoleński

