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WYDZIAŁ
EKONOMII I ZARZĄDZANIA

Salon Maturzysty

12 września pracownicy Wydziału uczestniczyli w targach edukacyjnych Salon Maturzysty organizowanych na
terenie naszej uczelni. Licznie przybyli goście mieli możliwość zapoznania się z ofertą dydaktyczną Wydziału Ekonomii i Zarządzania oraz poznania warunków rekrutacji, a co
odważniejsi mogli spróbować swoich sił w Wydziałowym
Teście Wiedzy Ekonomicznej. Uczniowie rozwiązywali test
z dużym zainteresowaniem, a ich zaangażowanie zostało
nagrodzone symbolicznymi upominkami oraz dyplomem
uczestnictwa. Ponadto istniała możliwość wysłuchania
mini wykładów z zakresu psychologii zarządzania oraz
marketingu. W trakcie indywidualnych rozmów z przedstawicielami naszego Wydziału - dr Anettą Barską, dr Lilianą Ważną oraz mgr Joanną Kubicką – Jakuczun, odwiedzający nasze stoisko mieli możliwość uzyskania odpowiedzi
na nartujące ich pytania. Duże zainteresowanie stoiskiem
i liczne pytania młodzieży pozwalają wierzyć, że z wieloma uczestnikami targów spotkamy się już niebawem
w salach wykładowych.

Inauguracja roku akademickiego 2012/2013
na Wydziale Ekonomii i Zarządzania
3 października 2012 r. odbyła się na Wydziale Ekonomii
i Zarządzania uroczysta inauguracja roku akademickiego 2012/2013. Na uroczystość przybyło wielu gości, kadra akademicka oraz liczna grupa studentów. Nowe władze Wydziału reprezentowali: prof. Janina Stankiewicz,
Dziekan Wydziału, prof. Sebastian Saniuk, Prodziekan ds.
Nauki, prof. Krzysztof Witkowski, Prodziekan ds. Jakości
Kształcenia, dr Piotr Kułyk, Prodziekan ds. Studenckich
oraz mgr Anna Greinert, Kierownik Dziekanatu. Uroczystość rozpoczęto od odśpiewania Gaudeamus igitur i hymnu państwowego. W dalszej części ceremonii głos zabrała Pani Dziekan, Janina Stankiewicz - witając wszystkich
przybyłych gości, grono profesorskie, kadrę akademicką,
pracowników administracji, a w szczególności studentów
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naszego Wydziału. Pani Profesor ogłosiła rok akademicki
2012/2013 za otwarty. Następnie głos zabrał Prodziekan
ds. Studenckich, dr Piotr Kułyk, który przybliżył zgromadzonym wyniki rekrutacji.
Obecnie na Wydziale studiuje 2970 osób. Na studia
stacjonarne pierwszego stopnia na kierunek zarządzanie
przyjęto: na studia stacjonarne 162 osoby, na niestacjonarne 62 osoby, na kierunek bezpieczeństwo narodowe:
na studia stacjonarne 219 osób, a na niestacjonarne 78
osób, i na kierunek ekonomia – na studia stacjonarne 210
osób, na niestacjonarne 58 osób. Natomiast na studia drugiego stopnia zostało przyjętych: na kierunek zarządzanie
na studia stacjonarne 175 osób, a na niestacjonarne 152
osoby oraz na kierunek bezpieczeństwo narodowe na studia stacjonarne 157 osób, a na niestacjonarne 117 nowych
studentów. 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. Prof. Sebastian Saniuk,
Prodziekan ds. Nauki, przedstawił strukturę organizacyjną Wydziału prezentując poszczególne jednostki organizacyjne oraz ich kierowników. Obecnie na Wydziale jest
zatrudnionych 6 profesorów zwyczajnych, 15 profesorów
nadzwyczajnych, 49 adiunktów, 14 asystentów oraz 6 lektorów.
Prof. Krzysztof Witkowski, Prodziekan ds. Jakości Kształcenia przybliżył obecnym w czasie inauguracji gościom
i studentom ofertę dydaktyczną Wydziału, akcentując, że
kształcimy na trzech kierunkach studiów pierwszego stopnia, i na dwóch kierunkach drugiego stopnia kształcenia.
Prodziekan poinformował również wszystkich zgromadzonych, że obecnie na naszym Wydziale funkcjonuje 12 kół
naukowych oraz zaprezentował istniejące możliwości wymiany studenckiej w ramach programu MOST i programu
Erasmus. Zgodnie z tradycją studenci pierwszego roku złożyli Ślubowanie, które poprowadził dr Kułyk, Prodziekan
ds. Studenckich.
Kilka słów do studentów skierował również Maciej Gawron, przedstawiciel Parlamentu Studentów UZ. W trakcie inauguracji głos zabrali: przedstawiciel Władz Marszałkowskich oraz Kierownik Biura Karier Uniwersytetu
Zielonogórskiego – Lilia Smoła.
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WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI,
INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI

Uroczysta inauguracja roku akademickiego
na Wydziale Elektrotechniki, Informatyki
i Telekomunikacji

Na zakończenie prof. Mieczysław Morawski wygłosił wykład
inauguracyjny pt.: Quo vadis HRM? Wyzwania - dylematy kierunki zmian. W trakcie swojego wystąpienia prelegent
zwrócił uwagę na szczególne znaczenie dobrych relacji, roli
pracy zespołowej, konieczności odejścia od stereotypu „pracownik na wyłączność”, zauważył też, że nie należy odejścia
pracownika traktować w kategoriach negatywnych, należy
utrzymywać z nimi nadal dobre relacje. W opinii Profesora
istotnym problemem wielu współczesnych organizacji jest
brak kompleksowych systemów motywacyjnych. Na zakończenie Pani Dziekan podziękowała wszystkim i jeszcze raz
życzyła wszystkiego dobrego. Wyraziła też nadzieję, że spełni się maksyma Ten więcej wart, kto więcej umie. Swoje
wystąpienie zakończyła sentencją Seneki Per aspera ad astra
(Przez trudy do gwiazd – od red.). Inaugurację poprowadził
Tomasz Nagutko, student naszego Wydziału.

Anetta Barska

5 października w Auli Uniwersytetu Zielonogórskiego
odbyła się inauguracja roku akademickiego zorganizowana przez Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji, na którą zaproszono studentów, pracowników
oraz przedstawicieli instytucji i ﬁrm współpracujących
z wydziałem. Inaugurację rozpoczął prof. Andrzej Pieczyński, Prorektor ds. Rozwoju Uniwersytetu Zielonogórskiego,
który przedstawił osiągnięcia WEIT w ostatnich latach
oraz dokonał uroczystego przekazania władzy na Wydziale Dziekanowi prof. Andrzejowi Obuchowiczowi. Podczas
uroczystości Dziekan prof. Obuchowicz podziękował prof.
Andrzejowi Pieczyńskiemu oraz dr inż. Annie Pławiak-Mownej za pracę na rzecz Wydziału w ostatnich latach na
stanowisku dziekana i prodziekana.
Jednym z ważniejszych punktów inauguracji jest oczywiście immatrykulacja studentów pierwszych lat, którą
przeprowadzili: prof. Andrzej Karatkevich, Prodziekan ds.
Jakości Kształcenia oraz prof. Marcin Witczak, Kierownik
Studiów Doktoranckich.
Po ślubowaniu studentów nadszedł czas na wręczenie
wyróżnień i podziękowań. Prof. Józef Korbicz jako Prezes Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej
i Stosowanej Oddział w Zielonej Górze wręczył wyróżnienie dla mgr. inż. Zbigniewa Sadowskiego za pracę
dyplomową pt.: Analiza i badania przekształtnika matrycowego prądu o modulacji wektorowej, której promotorem był prof. Zbigniew Fedyczak. Następnie Dziekan
Andrzej Obuchowicz wręczył dyplomy z podziękowaniami dla studentów, którzy w minionym roku akademickim

W INAUGURACJI WYDZIAŁOWEJ WZIĄŁ UDZIAŁ
PROF. ANDRZEJ PIECZYŃSKI, PROREKTOR DS. ROZWOJU
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w szczególny sposób działali na rzecz rozwoju i promocji
wydziału.
Oczywiście nie mogło zabraknąć podziękowań dla ﬁrm
i instytucji za szczególną współpracę z wydziałem. Dziekan wręczył pamiątkowe tabliczki przedstawicielom ﬁrm:
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