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__wydział ekonomii i zarządzania
_Inauguracja roku akademickiego 2013/2014
na Wydziale Ekonomii i Zarządzania
Zgodnie z tradycją, 3 października 2013 r. odbyła się na
Wydziale Ekonomii i Zarządzania uroczysta inauguracja
roku akademickiego 2013/2014. Na uroczystość przybyło wielu gości, kadra akademicka oraz liczna grupa studentów. Władze Uniwersytetu reprezentowała prof. Magdalena Graczyk, prorektor ds. jakości kształcenia, a Wydziału:

nie tylko na przekazaniu wiedzy, ale również na kształtowaniu kompetencji i umiejętności. Pani Rektor zwróciła
uwagę, że uczelnia wyższa to miejsce poszukiwania nie
tylko wiedzy, ale również wartości, dobra, piękna i prawdy. Pani Profesor podkreśliła, że mimo młodego wieku,
Uniwersytet jest kontynuatorem tradycji akademickich naszego regionu, bowiem utworzony został na bazie Politechniki Zielonogórskiej oraz Wyższej Szkoły Pedagogicznej.
O jakości kształcenia na Wydziale Ekonomii i Zarządzania
oraz jego orientacji na potrzeby rynku świadczyć mogą
liczne rzesze absolwentów, znakomicie odnajdujących
się na rynku pracy. Jako przykład Pani Rektor przywołała obecnych na inauguracji absolwentów Wydziału: Irminę Michalak–Kuberkę - obecnego kanclerza Uniwersytetu
Zielonogórskiego, Roberta Jagiełowicza - dyrektora zielonogórskiego MOSIR-u czy też zasiadających przy prezy-

Inauguracja roku akademickiego 2013/2014 na Wydziale Ekonomii i Zarządzania
Zielona Góra, 3 października 2013 r.

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 WEiZ. Uroczystość rozpoczęto od odśpiewania Gaudeamus igitur i hymnu państwowego. W dalszej części ceremonii głos zabrała Pani Dziekan, 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
zabrała prof. Magdalena Graczyk, która również przywitała wszystkich przybyłych gości i członków wspólnoty akademickiej. Pani Profesor swoje wystąpienie zaadresowała
przede wszystkim do studentów, podkreślając, że głównym
celem Uniwersytetu jest kształcenie elit, które sprostają
wymogom społeczeństwa opartego na wiedzy. Służyć temu
ma realizacja przez naszą Uczelnię Procesu Bolońskiego,
zgodnie z którego ideą proces dydaktyczny koncentruje się

dialnym stole: Krzysztofa Witkowskiego - dzisiaj profesora
i prodziekana ds. jakości kształcenia, Sebastiana Saniuka
- obecnie profesora i prodziekana ds. nauki czy też Piotra Kułyka - dzisiaj doktora i prodziekana ds. studenckich.
Pani Profesor wyraziła swoje zadowolenie, że tak wielu
absolwentów rozwinęło swoje skrzydła do kariery. Na zakończenie wystąpienia życzyła studentom satysfakcji z dokonanego wyboru i wszelkiej pomyślności. Następnie głos
zabrał prof. Sebastian Saniuk, który przedstawił strukturę
organizacyjną Wydziału. Obecnie w jednostce jest zatrudnionych 7 profesorów zwyczajnych, 17 profesorów nadzwyczajnych, 45 adiunktów, 9 asystentów oraz 7 lektorów. Pan
Prodziekan również życzył studentom owocnej współpracy
z kadrą akademicką oraz wiele satysfakcji. Prof. Krzysztof
Witkowski przybliżył ofertę dydaktyczną Wydziału akcentując, że kształcimy na trzech kierunkach studiów na pierwszym stopniu, a na dwóch kierunkach na drugim stopniu
kształcenia, a w przyszłym roku rozpoczniemy edukację na
nowych kierunkach studiów logistyka oraz prawo i administracja. Poinformował również wszystkich zgromadzonych,
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że obecnie na naszym Wydziale funkcjonuje 12 kół naukowych oraz zaprezentował istniejące możliwości wymiany
studenckiej w ramach programu MOST oraz programu Erasmus. Podkreślił również dynamiczną współpracę Wydziału
z interesariuszami zewnętrznymi. Na zakończenie swoje
słowa skierował do studentów pierwszych roczników życząc im owocnej nauki, ale również dobrej zabawy, bo czas
studiów to okres również takiej aktywność studenckiej.
Następnie głos zabrał dr Piotr Kułyk, który przybliżył
zgromadzonym wyniki rekrutacji. Obecnie na Wydziale
studiuje 2723 osób, w tym na kierunku ekonomia – 558,
zarządzanie – 1119 oraz bezpieczeństwo narodowe – 1046
osób. Na studia stacjonarne pierwszego stopnia przyjęliśmy łącznie 819 osób, w tym na kierunek zarządzanie – 129
studentów, na kierunek bezpieczeństwo narodowe – 185
studentów, a na kierunek ekonomia – 160 studentów. Natomiast na studia stacjonarne drugiego stopnia zostało przyjętych: na kierunek zarządzanie - 217 oraz na kierunek
bezpieczeństwo narodowe – 129 osób. 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. Jest
to wyraz pozytywnej oceny naszej pracy, co cieszy, ale
również zobowiązuje. Następnie przedstawił poszczególnych opiekunów studentów pierwszego roku.
W dalszej
części ceremonii studenci pierwszego roku
złożyli Pani Dziekan swoje Ślubowanie, które poprowadził
prodziekan ds. studenckich.
Kilka słów do studentów skierował również Maciej Gawron, przedstawiciel Parlamentu Studentów UZ. W trakcie
inauguracji głos zabrał również przedstawiciel Biura Karier
Uniwersytetu Zielonogórskiego.
Na zakończenie prof. Eulalia Skawińska wygłosiła wykład
inauguracyjny pt. „PULSARY” rozwoju gospodarki Polski XXI wieku. Na wstępie Pani Profesor podziękowała za
zaproszenie i przywitała wszystkich przybyłych na Inaugurację. W trakcie swojego wystąpienia podkreśliła, że jest
to tylko namiastka ogromu informacji, jakimi chciałaby
się podzielić ze słuchaczami, chciałaby jednak skłonić
ich do refleksji. Głównym celem wystąpienia było przedstawienie głównych źródeł rozwoju społeczno-gospodarczego Polski w XXI wieku. Pani Profesor jako ekonomistka oceniła sytuację polskiej gospodarki podkreślając, że
Polska znajduje się na etapie pogłębionej integracji, jest
to kraj o dużych perspektywach, przed którym jednak
stoi dużo wyzwań. Polska reprezentuje niski poziom konkurencyjności, a jej wzrost gospodarczy w dużym stopniu
oparty jest o tradycyjne czynniki produkcji i jest niższy
od potencjalnego, co wpływa, na jakość życia. W opinii Pani Profesor, jakość życia to kształtowanie właściwych
proporcji w zaspokajaniu i sposobach realizacji potrzeb
ekonomicznych, społecznych, przyrodniczych i duchowych
człowieka. Dalej w swoim wystąpieniu wyjaśniła, że pulsary w astronomii to obiekty wysyłające sygnały w przestrzeni powtarzające się cyklicznie i okresowo zmieniające się.
Podobnie aktywność gospodarki rynkowej podlega cyklicznym zmianom fali, tj. przypływom i odpływom podstawowych wielkości ekonomicznych. O jego przebiegu (fazy
cyklu, czas trwania, amplitudy) decydują źródła, jako siły
sprawcze, a w przenośni „pulsary” - w opinii Pani Profesor są to przede wszystkim innowacje i wiedza, co zostało w dalszej części wystąpienia wyjaśnione.
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Na zakończenie Pani Profesor przywołała słowa P.A. Samuelson’a oraz W.D. Northaus’a - Bez zrozumienia zjawisk
ekonomicznych kości rzucone w grze, którą jest życie, są
rzucone przeciw nam.
Końcowym akcentem wystąpienia były gratulacje
Pani Profesor skierowane do studentów, że wybrali kierunki ekonomiczne na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu Zielonogórskiego, aby zrozumieć procesy gospodarowania. Życzyła wykorzystania wiedzy dla dobra ogółu
zgodnie z myślą Alberta Einsteina, który stwierdził: Jednej
rzeczy możemy być pewni. Człowiek jest tu dla dobra innych ludzi.
Na zakończenie Pani Dziekan podziękowała wszystkim
i jeszcze raz życzyła wszystkiego dobrego. Swoje wystąpienie zakończyła sentencją Seneki Per aspera ad astra.
Inaugurację prowadził Tomasz Legutko.
Anetta Barska

_Mamy nowego doktora nauk ekonomicznych!

30 września na Wydziale Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu odbyła się
uroczysta promocja doktorska naszego Kolegi - Leszka Kaźmierczak-Piwko. Dysertację na temat: Wpływ ekoinnowacji na zrównoważony rozwój regionu lubuskiego doktorant
złożył i obronił 5 lipca br. Funkcję promotora pełniła prof.
Magdalena Graczyk, a recenzentami byli: dr hab. inż. Joanna Ejdys, prof. nzw. Politechniki Białostockiej oraz dr hab.
Mieczysław Morawski, prof. UE we Wrocławiu. Nasz Kolega
uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie
ekonomia o specjalności ekonomia środowiska.
Dr inż. Leszek Kaźmierczak-Piwko związany jest ze środowiskiem naukowym Uniwersytetu Zielonogórskiego od
1999 r. - najpierw jako student Wydziału Zarządzania, a
od 2005 r. jako asystent w Katedrze Zarządzania Środowiskiem i Gospodarką Publiczną Wydziału Ekonomii i Zarządzania.
Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!
Anetta Barska
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W ramach tegorocznej edycji akcji Debiuty Naukowe - 2013. Koło Naukowe
przepustką do świata nauki... organizowanej przez Koło Naukowe Eko Zarządzania UZ we współpracy z Wydziałem Ekonomii i Zarządzania UZ i Instytutem Inżynierii Produkcji Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej tegoroczni Debiutanci uczestniczyli w jubileuszowej, X
Międzynarodowej Konferencji Naukowej
Systemy Wspomagania w Inżynierii Produkcji - Przemyśl/Lwów – 2013.
Już po raz piąty do udziału w projekcie
Debiuty Naukowe - Koło naukowe przepustką do świata nauki... zaprosiliśmy młodych
naukowców, którzy wraz z bardziej doświadczonymi koleżankami i kolegami (debiutantami z poprzednich lat) przeprowadzili badania naukowe oraz przygotowali artykuły,
które zaprezentowali podczas specjalnej sesji Kół Naukowych zamykającej konferencję. Uczestnicy wygłosili referaty m.in. na temat wdrażania systemu EMAS w Unii Europejskiej, gospodarowania ściekami w publicznych jednostkach
ochrony zdrowia na terenie województwa lubuskiego (wyniki badań) oraz wdrażania elektronicznego obiegu dokumentów w jednostkach samorządu lokalnego.

__fot. z wydziału

_The Beauty Naukowe 2013 – The End

Konferencja zakończyła się pełnym sukcesem. Dr inż. Leszek Kaźmierczak-Piwko, opiekun koła, odebrał specjalne
wyróżnienie od organizatorów konferencji za zainicjowanie i organizację akcji Debiuty naukowe…, dzięki której
systematycznie od 5 lat odbywa się specjalna sesja plenarna dla początkujących naukowców. Dzięki 5 edycjom
naszej akcji już 24 studentów z kraju i zagranicy zdobyło swój pierwszy dorobek naukowy.
Serdecznie gratulujemy wszystkim młodym badaczom!
Justyna Słonimiec
Koło Naukowe Eko-Zarządzania UZ

__wydział Elektrotechniki,
   Informatyki i Telekomunikacji

_Uroczysta inauguracja roku akademickiego na Wydziale
Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji
1 października w Auli Uniwersytetu Zielonogórskiego odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego zorganizowana przez Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji. Na uroczystość zostali zaproszeni studenci,
pracownicy oraz przedstawiciele instytucji i firm współpracujących z Wydziałem. Inaugurację rozpoczął dziekan,
prof. Andrzej Obuchowicz, który przywitał przybyłych gości i przedstawił osiągnięcia WEIT w ostatnim roku akademickim.
Jednym z ważniejszych punktów inauguracji jest 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. Grzegorz Benysek, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej
i Stosowanej oddział w Zielonej Górze, wręczył wyróżnienie mgr. inż. Sylwestrowi Kramarskiemu za wykonaną pracę
dyplomową pt. System zarządzania energią w instalacjach
odbiorcy końcowego, której promotorem był dr inż. Marcin Jarnut. Następnie dziekan Andrzej Obuchowicz wręczył

__Dziekan WEIT dr hab. inż. Andrzej Obuchowicz, prof. UZ powitał przybyłych gości
__Po immatrykulacji dziekan wręczył indeksy studentom studiów I i II stopnia
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