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7 października 2011 na Wydziale Ekonomii i Zarządzania
roku odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego
2011/2012. Na uroczystość przybyło wielu znamienitych
gości, a wśród nich: prof. Wielisława Osmańska- Furmanek, Prorektor ds. Jakości Kształcenia, Agnieszka Ziarkiewicz, Dyrektor Gabinetu Zarządu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, Wioleta Haręźlak,
Zastępca Prezydenta Miasta ds. Społecznych, prof. Zbigniew Izdebski, Dziekan Wydziału Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu, prof. Andrzej Pieczyński, Dziekan
Wydziału Elektrotechniki Informatyki i Telekomunikacji,
prof. Andrzej Cegielski, Dziekan Wydziału Matematyki,
Informatyki i Ekonometrii, kadra akademicka oraz liczna
grupa studentów. Władze Wydziału reprezentowali: prof.
Magdalena Graczyk – Dziekan Wydziału, prof. Daniel Fic –
Prodziekan ds. Nauki, prof. Ilona Politowicz, Prodziekan
ds. Jakości Kształcenia oraz dr Krzysztof Witkowski, Prodziekan ds. Studenckich oraz członkowie Rady Wydziału.
Uroczystość rozpoczęto od odśpiewania Gaudeamus Igitur
i hymnu państwowego. W dalszej części ceremonii głos
zabrała prof. Magdalena Graczyk - witając wszystkich
przybyłych gości, grono profesorskie, kadrę akademicką,

słowami Isaaca Newton’a, który zapytany o wielkość swoich dokonań stwierdził „Nie wiem, jak wyglądam w oczach
świata, lecz dla siebie jestem tylko chłopcem bawiącym
się na morskim brzegu, pochylającym się i znajdującym
piękniejszą muszelkę lub kamień gładszy niż inne, podczas gdy wielki ocean prawdy jest ciągle zakryty przede
mną”.
Następnie głos zabrała Prorektor prof. Wielisława
Osmańska- Furmanek, która podkreśliła, że rozpoczynamy
11. rok akademicki w Uniwersytecie. Powitała studentów
1. roku, życząc im wymagających i życzliwych Profesorów,
zaś Profesorom życzyła dużo siły i umiejętności energetycznego czerpania z młodości.
Prof. Ilona Politowicz, Prodziekan ds. Jakości Kształcenia - przybliżyła ofertę dydaktyczną Wydziału, akcentując, że kształcimy na trzech kierunkach studiów na
pierwszym stopniu, a na dwóch kierunkach na drugim
stopniu kształcenia. Poinformowała również wszystkich
zgromadzonych, że obecnie na naszym Wydziale studiuje
2760 studentów, z czego blisko połowę stanowią studenci pierwszego roku. Ogółem na studiach stacjonarnych
kształci się 1758 studentów, natomiast na niestacjonarnych 1002. Zgodnie z tradycją studenci pierwszego roku
złożyli ślubowanie oraz otrzymali z rąk Pani Dziekan indeksy. Ślubowanie poprowadził dr Krzysztof Witkowski,
Prodziekan ds. Studenckich. Po zakończonym ślubowaniu
Prodziekan życzył studentom sukcesów, wytrwałości i
spełnienia marzeń.
Kilka słów do studentów skierował również Grzegorz
Gryncewicz, Przewodniczący Parlamentu Studentów UZ.
W pierwszych słowach przywitał Panią Dziekan i przybyłych gości. Nowo immatrykulowanym studentom pogratulował wyboru Uczelni, jak również przedstawił funkcje
Parlamentu Studenckiego. Życzył studentom pomyślności,
sukcesów i aby życie kulturalne kwitło.

pracowników administracji, a w szczególności studentów
naszego Wydziału. Pani Profesor wyraziła zadowolenie, że
w murach naszej uczelni może przywitać tak liczną grupę studentów. Zwracając się do nich, nawiązała w swoim
przemówieniu do historii Uniwersytetu Zielonogórskiego,
podkreśliła, że świętuje on swoje 10-lecie i mimo, że jest
młodą uczelnią, doskonale wpisuje się w mapę polskich
uniwersytetów. Pani Dziekan życzyła im, aby studia były
czasem radości i sukcesu. Swoją wypowiedź zakończyła

Głos zabrała również Wioleta Haręźlak, Zastępca Prezydenta Miasta ds. Społecznych. Życzyła studentom i Profesorom sukcesów. W imieniu Prezydenta Miasta Janusza
Kubickiego złożyła kwiaty na ręce Pani Dziekan.
W dalszej części Inauguracji wysłuchaliśmy utworów
w wykonaniu studenta II roku Wydziału Artystycznego
Krzysztofa Gostkowskiego, który wykonał 2 utwory z
płyty „Something Impressions” tj.: Incognito oraz Somewhere.

wydział
ekonomii i zarządzania

Inauguracja roku akademickiego 2010/2011
na Wydziale Ekonomii i Zarządzania
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Na zakończenie prof. Arkadiusz Świadek wygłosił wykład
inauguracyjny pt.: Determinanty działalności innowacyjUroczyste otwarcie konferencji zainaugurował krótkim
nej w regionie lubuskim w latach 2008-2010. W trakcie powitaniem gości współorganizator konferencji prof. Wiswojego wystąpienia prelegent poprzez swoje analizy told Biały, Kierownik Zakładu Zarządzania Jakością Proceweryfikował hipotezę badawczą, że opisywana wielopłaszczyznowo działalność innowacyjna przemysłu pozostaje w regionie pod silnym wpływem wewnętrznych
i zewnętrznych determinant strukturalnych. Ustalenie
kierunków oraz siły ich oddziaływania pozwala na precyzyjne określenie priorytetowych obszarów wsparcia
celem akceleracji przepływu wiedzy technologicznej w
analizowanym systemie przemysłowym. W swoim wystąpieniu Pan Profesor zwrócił uwagę, że teorie endogeniczne są nieadekwatne do rozwoju gospodarczego naszego regionu, bardziej adekwatnym jest bazowanie na
teoriach egzogenicznych. Na zakończenie Pani Dziekan
podziękowała wszystkim i jeszcze raz życzyła wszystkiego dobrego.

Powitanie gości przez Rektora UZ prof. Czesława
Osękowskiego

prezentację wyników badań i ich zastosowań w praktyce.
Ponadto konferencja umożliwiła przedstawienie osiągnięć
i najnowszych, innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie zarządzania środowiskiem oraz dokonanie analizy i oceny
aktualnego stanu wiedzy w zakresie objętym tematyką
konferencji, do której należały:
- systemy informatyczne w zarządzaniu środowiskiem,
- zagrożenia naturalne,
- zagrożenia przemysłowe,
- techniki informacyjno-informatyczne w Inżynierii Produkcji,
- projektowanie procesów wytarzania,
- planowanie procesów wytwarzania,
- organizowanie i sterowanie procesami produkcyjnymi,
- utrzymanie ruchu maszyn i urządzeń,
- projektowanie systemów antropotechnicznych,
- systemy wspomagania zarządzania w instytucjach sektora publicznego.

Konferencja pt.: Systemy wspomagania w zarządzaniu środowiskiem
Od 8 do11 września 2011 roku na naszej Uczelni odbywała się VIII Międzynarodowa Konferencja pt.: Systemy
wspomagania w zarządzaniu środowiskiem. Organizatorami tejże konferencji byli:
- Instytut Inżynierii Produkcji na Wydziale Organizacji i
Zarządzania Politechniki Śląskiej,
- Katedra Zarządzania Środowiskiem i Gospodarką Publiczną na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu Zielonogórskiego,
- PA „NOVA” S.A. Gliwice.
- Patronat honorowy nad Konferencją objęli:
- JM Rektor Politechniki Śląskiej prof. Andrzej Karbownik,
- JM Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego prof. Czesław
Osękowski,
- Prezydent Miasta Zielona Góra Janusz Kubicki.
Konferencja miała na celu wymianę doświadczeń specjalistów z obszaru zarządzania środowiskiem, organizacji
produkcji, diagnostyki i systemów informatycznych oraz
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PUczestnicy pierwszej sesji plenarnej prowadzonej przez prof. M. Graczyk i prof. J.
Kaźmierczaka

Opracowała: Anetta Barska

Prezentacja winnicy Julia i jej osiągnięć przez
właściciela Pana Romana Grada
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Zabytki Drezna

sów i Produktów Politechniki Śląskiej (na zdjęciu drugi od
lewej). Następnie głos zabrali: Rektor UZ prof. Czesław
Osękowski (na zdjęciu pierwszy z prawej), Wioleta Haręźlak, Zastępca Prezydenta Miasta Zielona Góra (na zdjęciu
trzecia z lewej), prof. Magdalena Graczyk, Dziekan Wydziału Ekonomii i Zarządzania (na zdjęciu druga z prawej), dr Andrzej Polewczyk, Prodziekan ds. Studenckich
(na zdjęciu trzeci z prawej) oraz prof. Jan Kaźmierczak,
Dyrektor Instytut Inżynierii Produkcji na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej (na zdjęciu pierwszy od lewej).
W konferencji brali udział przedstawiciele świata nauki
z Polski, Czech i Ukrainy
Uczestnicy Konferencji wzięli również udział w wycieczce integracyjnej do Drezna oraz uroczystej kolacji
zapoczątkowanej prezentacją Romana Grada - Prezesa
Zielonogórskiego Stowarzyszenia Winiarskiego i właściciela Winnicy Julia w Starym Kisielinie - na temat regionalnych upraw winogron i rozwoju klastra winnego na terenie
województwa lubuskiego.
Organizatorzy konferencji nie zapomnieli również o rodzimych „perełkach” kultury znajdujących się w naszym
pięknym mieście i uroczystościach towarzyszących Winobraniu. Uczestnicy konferencji byli zauroczeni naszym
miastem i obiecali odwiedzić je przy najbliższej sposobności.
Wszystkich zainteresowanych zapraszam serdecznie do
wzięcia udziału w kolejnej IX edycji Międzynarodowej
Konferencji pt.: Systemy wspomagania w zarządzaniu
środowiskiem. Aktualne informacje dostępne są na stronie Politechniki Śląskiej http://dydaktyka.polsl.pl/ROZ5/
konfer/default.aspx
Joanna Zarębska

Przemysł kreatywny w Zielonej Górze

Zwiedzanie Zielonej Góry

Na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu
Zielonogórskiego realizowany jest międzynarodowy projekt z Programu Morza Bałtyckiego Urban Creative Poles.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego i Europejski Instrument Sąsiedztwa i Partnerstwa).
Celem projektu Urban Creative Poles jest wdrożenie
i zastosowanie dobrej praktyki w sektorze publicznym
w zakresie promocji przemysłu kreatywnego i kultury
(CCI) oraz bazy dla innowacyjności w wysiłkach o stworzenie gospodarki opartej na wiedzy. Projekt obejmuje
pięć miast: Cottbus, Tartu, Klaipeda, Linköping, Zielona
Góra, uznających potencjał sektora lub potrzebę wprowadzenia wspólnej strategii oraz zastosowania efektywnych narzędzi dla ustalenia odpowiednich warunków ramowych dla sektora przemysłu kreatywnego. Partnerem
projektu po stronie polskiej jest Uniwersytet ZielonogórUNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI
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8 listopada 2011 roku odbyła się Konferencja Otwierająca Projekt Urban Creative
Poles, na której byli obecni
m.in. wszyscy partnerzy projektu, politycy miast partnerskich, przedstawiciele CCI w
Polsce. Konferencję otwierającą projekt pełni honorowy
patronat Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego prof.
Czesław Osękowski i Prezydent Miasta Zielona Góra Janusz Kubicki a organizuje Wydział Ekonomii i Zarządzania.
W skład Komitetu Naukowego

Drugie spotkanie partnerskie, 23.05.2011, Berlin. Partnerzy
projektu, prof. Ilona Politowicz, dr Sławomir Kotylak, mgr Ewa
Markowiak. Fot. Ewa Markowiak
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ski oraz Urząd Miasta Zielona Góra. Opiekę naukową nad
projektem sprawują prof. Tadeusz Kuczyński oraz prof.
Magdalena Graczyk, koordynatorem projektu jest prof.
Ilona Politowicz.
Do tej pory odbyły się trzy spotkania partnerskie: dwa
w Cottbus i jedno w Berlinie; kilkanaście warsztatów skupiających pracowników projektu z Wydziału Ekonomii i
Zarządzania, studentów, przedstawicieli Miasta Zielona
Góra, przedstawicieli mediów (Regionalna Telewizja Lubuska, Radio Zachód, Telewizja UZ, Radio Indeks) oraz
młodych przedsiębiorców. Grupa studentów uczestniczących w projekcie oraz młodych przedsiębiorców miała okazję uczestniczyć w warsztatach Sumer Academy
School, która odbyła się w sierpniu tego roku w Cottbus.
Wspólnie omówili wstępne wyniki analizy SWOT przeprowadzone w każdym mieście partnerskim, powstały pomysły połączenia rynków w obrębie przemysłu kreatywnego
i kultury (CCI).

wchodzą: prof. Tadeusz Kuczyński, prof. Magdalena Graczyk, prof. Ilona Politowicz. Celem konferencji jest wymiana myśli, poglądów i doświadczeń nad rozwojem przemysłu kreatywnego w miastach partnerskich projektu:
Cottbus, Tartu, Klaipeda, Linköping, Zielona Góra. Konferencja ma wskazać główne kierunki polityki władz samorządowych w zakresie wsparcia przemysłu kreatywnego i
kultury. W ramach konferencji 8 listopada zostały przeprowadzone warsztaty dla przedstawicieli administracji
publicznej w mieście Zielona Góra i przedsiębiorców CCI.
Warsztaty miały na celu promocję przemysłu kreatywnego
i kultury w mieście Zielona Góra.
Mariola Michałowska
Ewa Markowiak

The Beauty Naukowe –2011. Koło naukowe
przepustką do świata nauki...
11 września 2011 r. zakończona została trzecia edycja
akcji pt.: Debiuty naukowe - 2011. Koło naukowe przepustką do świata nauki... organizowanej przez Koło
Naukowe Eko-Zarządzania funkcjonujące na Wydziale
Ekonomii i Zarządzania naszej Uczelni, przy współpracy
z Instytutem Inżynierii Produkcji Wydziału Organizacji i
Zarządzania Politechniki Śląskiej oraz niemieckiej, studenckiej organizacji ASTA z Uniwersytetu im. Christiana
Albrechta w Kiel. Honorowy Patronat nad akcją objęła
Dziekan prof. Magdalena Graczyk. Finał akcji nastąpił w
czasie studenckiej sesji plenarnej VIII Międzynarodowej
Konferencji Naukowej: Systemy wspomagania w zarządzaniu środowiskiem organizowanej wspólnie przez Instytut
Inżynierii Produkcji Politechniki Śląskiej oraz Wydział Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz
PA „NOVA” S.A. Gliwice, w trakcie której młodzi badacze
w charakterze prelegentów, przedstawili wyniki swojej
debiutanckiej pracy naukowej.
W tym roku w akcji wzięło udział ośmiu studentów
Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz dwóch niemieckiego Uniwersytetu im. Christiana Albrechta w Kiel, którzy
UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI
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wydział elektrotechniki,
informatyki i telekomunikacji

Nowi doktorzy na Wydziale Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji
dr inż. Jacek Bieganowski
Polscy i niemieccy debiutanci z patronką akcji „Debiuty Naukowe - 2011” Panią Dziekan
prof. Magdaleną Graczyk oraz pomysłodawcą akcji, opiekunem koła Eko-Zarządzania UZ
mgr inż. Leszkiem Kaźmierczakiem-Piwko z Katedry Zarządzania Środowiskiem i Gospodarką
Publiczną UZ

dzięki przedsięwzięciu uzyskali swój pierwszy dorobek
naukowy. Zostali oni podzieleni na trzy zespoły badawcze. I tak:
> Studencki Międzynarodowy Zespół Badawczy nr 1
(SMZB1) w składzie: Maciej Gawron, Emilia Kitta, Arkadiusz Zagajewski z Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz
Arthur Shageev z Uniwersytetu im. Christiana-Albrechta w Kiel zajął się problematyką Europejskiego systemu ekoznakowania i jego roli w ograniczaniu zagrożeń
przemysłowych;
> Studencki Międzynarodowy Zespół Badawczy nr 2
(SMZB2) w składzie: Anna Andrykiewicz Justyna Słonimiec Tomasz Łagutko z Uniwersytetu Zielonogórskiego
oraz Ingo Kolar z Uniwersytetu im. Christiana-Albrechta
w Kiel zajął się zagadnieniem Ecolabellingu jako proekologicznego instrumentu stymulacji popytu na rynku
produktów konsumpcyjnych;
> Studencki Zespół Badawczy nr 3 (SZB3) w składzie:
Kamila Zagajewska, Artur Hasiuk z Uniwersytetu
Zielonogórskiego zajął się problematyką Aspektów
ekologicznych jako stymulatorów sprzedaży samochodów.
W ramach akcji przebadano m.in. 200. studentów
z zielonogórskiej uczelni oraz 200. studentów Uniwersytetu im. Christiana Albrechta z Kiel w zakresie znajomości problematyki ekoznakowania oraz kryteriów wyborów
konsumenckich. Wyniki przeprowadzonych badań posłużyły do stworzenia debiutanckich artykułów naukowych.
W przyszłym roku planowana jest kolejna, czwarta edycja
akcji Debiuty naukowe - 2012. Więcej na temat zakończonej akcji Debiuty Naukowe – 2011 na stronie Koła Naukowego Eko-Zarządzania Uniwersytetu Zielonogórskiego
www.ecomanagement.pl. Zapraszamy.
WEiZ
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06.07.2011 roku na Wydziale
Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji UZ odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej
pracownika Instytutu Informatyki
i Elektroniki, mgr. inż. Jacka Bieganowskiego, pt.: Metody syntezy mikroprogramowanych układów sterujących zorientowane na
zmniejszenie układu adresowego.
Promotorem rozprawy był prof.
Alexander Barkalov. Recenzentami
pracy byli prof. dr hab. inż. Dariusz Kania i prof. Larysa
Titarenko. Rada Wydziału nadała mgr. inż. Jackowi Bieganowskiemu stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie informatyka.

dr inż. Błażej Cichy
29 czerwca 2011 r., na
Wydziale Elektroniki Politechniki
Wrocławskiej,
odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej
mgr. inż. Błażeja Cichego
pracownika Instytutu Sterowania i Systemów Informatycznych pod tytułem
An Analysis and Control
of Multi-dimensional (nD)
Spatio-temporal Systems Non-causal in the Spatial Variables (tytuł w języku polskim Analiza i sterowanie czasoprzestrzennych systemów wielowymiarowych (nD)).
Promotorem pracy był prof. Krzysztof Gałkowski, natomiast recenzentami byli prof. Dariusz Uciński z Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz prof. Wojciech Mitkowski
z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Rada Instytutu
Informatyki, Automatyki i Robotyki pod przewodnictwem
prof. Czesława Smutnickiego, zdecydowała o nadaniu mgr.
inż. Błażejowi Cichemu stopnia doktora nauk technicznych
w dyscyplinie automatyka i robotyka oraz o wyróżnieniu
pracy doktorskiej.
Błażej Cichy urodził się w 1976 roku w Wolsztynie.
W 1996 roku ukończył Technikum Elektroniczne przy Zespole Szkół Elektronicznych w Zielonej Górze. W 2003 r.

