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__wydział Ekonomii i Zarządzania
__Konferencja Naukowa na wydziale
Ekonomii i Zarządzania

__fot. Kazimierz Adamczewski
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W dniach 24-25 września 2015 r. w Zielonej Górze odbyła
się III Międzynarodowa Konferencja Naukowa IT Solutions
in Logistics organizowana przez Katedrę Logistyki, Katedrę
Inżynierii Zarządzania oraz Zakład Controllingu i Informatyki Ekonomicznej Wydziału Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu Zielonogórskiego.
Głównym nurtem Konferencji były obecne zastosowania,
innowacyjne rozwiązania, a także nowe trendy w obszarze
rozwiązań informatyczno-organizacyjnych wykorzystywanych w systemach logistycznych oraz w zarządzaniu łańcuchami dostaw. Celem Konferencji była wymiana poglądów, prezentacja wyników badań oraz dyskusja na temat
aktualnych problemów i perspektyw rozwoju logistyki, ze
szczególnym uwzględnieniem stosowanych w tej dziedzinie
rozwiązań informatyczno–organizacyjnych.
Prezentacje prelegentów w szczególności dotyczyły
następujących obszarów tematycznych: globalne trendy
w zarządzaniu łańcuchem dostaw, aplikacje komputerowe w logistyce (e.g. APS, ERP, Simulations and Modelling),
inteligentne systemy transportowe w logistyce miejskiej,
smart logistics, nowe koncepcje w systemach logistycznych
(Lean, Elastyczny, Agile, Odporność, 3V, KPI), zarządzanie
informacją w łańcuchu dostaw, e-commerce.
Konferencja zorganizowana została w Zielonej Górze,
dzięki czemu jej uczestnicy mogli poznać zarówno otoczenie Uniwersytetu Zielonogórskiego, na którym odbywały
się sesje pierwszego dnia, a także piękno naszego miasta.
W pierwszym dniu Konferencji odbyły się 2 sesje plenarne
w języku angielskim: New trends in logistics (Nowe trendy
w logistyce) i New aspects for development IT solutions in
logistics (Nowe aspekty rozwoju IT w rozwiązaniach logistycznych). W tym dniu odbyła się także sesja plakatowa,
na której nagrodzono dwie prezentacje:
__Planowanie i harmonogramowanie w procesach produkcyjnych i logistycznych z wykorzystaniem narzędzi modelowania i symulacji, dr hab. inż. Jerzy Feliks, prof.
AGH, dr hab. inż. Marek Karkula, prof. AGH, Akademia
Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie,
__Integracja systemów ERP i DES we wspomaganiu weryfikacji przepływu produkcji w warunkach ograniczeń lo-
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gistycznych, dr hab. inż. Damian Krenczyk, prof. PŚl.,
dr inż. Mieczysław Jagodziński, Politechnika Śląska.
Natomiast w drugiego dnia odbyły się 2 sesje w języku
polskim: Systemy logistyczne w ekonomii oraz Globalne
trendy i aplikacje komputerowe w zarządzaniu łańcuchem dostaw. Łącznie w Konferencji uczestniczyło 61 osób
z różnych ośrodków akademickich z całej Polski, a także:
Słowacji, Niemiec i Wielkiej Brytanii. Konferencję wsparło
także wiele organizacji, których przedstawiciele brali
czynny udział w wydarzeniu, wspierając je swoją wiedzą
oraz doświadczeniem praktycznym. Wśród partnerów Konferencji należy wymienić: Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, Urząd Miasta Zielona Góra, Kronopol, Hurtel, Biuro Plus, Esox, ProAplha, Seven, e-obuwie.
Wygłoszone na Konferencji referaty, po uzyskaniu pozytywnej recenzji, zostaną opublikowane w czasopiśmie Logistyka oraz w monografii anglojęzycznej „IT Solutions in
Logistics”.
Paweł Szudra
Katarzyna Huk

__Inauguracja roku akademickiego 2015/2016
na Wydziale Ekonomii i Zarządzania

Zgodnie z tradycją, w pierwszym tygodniu października
(8.10.2015), na Wydziale Ekonomii i Zarządzania odbyła się
uroczysta inauguracja roku akademickiego 2015/2016. Na
uroczystość przybyło wielu gości, kadra akademicka oraz
liczna grupa studentów. Władze Uniwersytetu reprezentowała Profesor Magdalena Graczyk, Prorektor ds. Jakości
Kształcenia, a Wydziału: Profesor Janina Stankiewicz –
Dziekan Wydziału, Profesor Piotr Kułyk, Prodziekan ds.
Studenckich, Profesor Sebastian Saniuk, Prodziekan ds.
Nauki, Profesor Krzysztof Witkowski, Prodziekan ds. Jakości Kształcenia oraz Magister Anna Greinert, Kierownik Dziekanatu. Uroczystość rozpoczęto od wysłuchania
Gaudeamus igitur i hymnu państwowego. W dalszej części
ceremonii głos zabrała Pani Dziekan, prof. Janina Stankiewicz – ciepło witając wszystkich przybyłych gości, grono
profesorskie, kadrę akademicką, pracowników administracji, a w szczególności studentów naszego Wydziału.
Następnie głos zabrała prof. Magdalena Graczyk, która
w imieniu władz Uczelni powitała nowych studentów naszego Wydziału mówiąc, że wybór Uniwersytetu
Zielonogórskiego to dobry wybór. Obchodzimy właśnie po
raz 50. inaugurację roku akademickiego w Zielonej Górze.
Obecnie w murach naszej Uczelni studenci kształcą się na
58 kierunkach na 12 Wydziałach, tak więc jest z czego wybierać. Pani Rektor życzyła studentom sukcesów, wytyczania i realizacji nowych celów, miłego studiowania.
Następnie głos zabrał prof. Sebastian Saniuk, który
przedstawił strukturę organizacyjną Wydziału. Obecnie
w jednostce jest zatrudnionych 22 profesorów, w tym 7
zwyczajnych, 44 adiunktów, 11 asystentów oraz 7 starszych
wykładowców i lektorów. Pan Prodziekan życzył studentom
owocnej współpracy z kadrą akademicką oraz wiele satysfakcji.
Prof. Krzysztof Witkowski, przybliżył ofertę dydaktyczną, mówiąc o 4 prowadzonych na Wydziale kierunkach
kształcenia– zarządzaniu, ekonomii, bezpieczeństwie
narodowym i logistyce, z czego na zarządzaniu, ekonomii i bezpieczeństwie narodowym możemy pochwalić się
UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI

Nr 8

|228|

listopad 2015

kształceniem studentów na drugim stopniu. Pan Prodziekan wspomniał też o możliwościach studiowania w ramach
programu Erasmus i Most, gdzie studenci mogą zdobywać
wiedzę, rozwijać swoje pasje w ramach wymiany międzyuczelnianej na Uczelniach za granicą oraz w Polsce. Wspomniał o możliwości rozwijania zainteresowań poprzez pracę w kołach naukowych czy organizacjach studenckich. Na
zakończenie również życzył studentom samych sukcesów
i dużo radości ze studiowania.
Jako kolejny głos zabrał prof. Piotr Kułyk, który przedstawił zgromadzonym wyniki tegorocznej rekrutacji. Obecnie na Wydziale studiuje około 2400 osób, z czego znaczną
część stanowią studenci I roku studiów - ponad 1000 osób,
z czego 690 osób przyjęto na studia stacjonarne, a 329 na
studia niestacjonarne. Pan Prodziekan wyraził zadowolenie, że nasza oferta dydaktyczna spotkała się z takim zainteresowaniem młodych ludzi. 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 ślubowanie, które poprowadził Prodziekan ds. Studenckich. Podczas inauguracji Nowego Roku
Akademickiego wystąpili również przedstawiciele władz
samorządowych: Wiceprezydent Miasta Zielona Góra - Dariusz Lesicki, Przewodniczący Rady Miasta Zielona Góra Adam Urbaniak oraz Radny Miasta Zielona Góra - Andrzej
Brachmański, którzy podzielili się spostrzeżeniami z czasów, kiedy sami studiowali, jak również informacjami dotyczącymi współpracy władz samorządowych z Uniwersytetem Zielonogórskim. Głos zabrała również przedstawicielka
Parlamentu Studenckiego Uniwersytetu Zielonogórskiego
- Maria Iurkowa, która wypowiedziała się na temat funkcjonowania Samorządu Studenckiego naszej Uczelni oraz
dr Marcin Garbat, Pełnomocnik Rektora ds. Niepełnosprawnych
Studentów, informując o możliwości pomocy dla studentów niepełnosprawnych we wszelkich sprawach dotyczących funkcjonowania na Uczelni. Dodał również, że jesteśmy jedną z
uczelni w Polsce, gdzie studiuje duża grupa osób niepełnosprawnych. Na zakończenie wysłuchano wykładu inauguracyjnego pt. Polityka spójności UE w Polsce. Doświadczenia
i perspektywy, który wygłosił pracownik naszego Wydziału
- Prof. Waldemar Sługocki - od 2015 sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju, poseł na Sejm VII
kadencji.
Po zakończeniu wykładu Pani Dziekan ogłosiła zakończenie uroczystej inauguracji nowego roku akademickiego
2015/2016 na Wydziale Ekonomii i Zarządzania. Ceremonię
prowadził mgr Wiesław Wasilewski.
Anetta Barska
Janusz Śnihur

Pani Mgr Katarzynie Krawczyk
wyrazy najgłębszego współczucia z powodu śmierci

Taty

skł a d ają

Dziekan, Prodziekani oraz współpracownicy
z Wydziału Ekonomii i Zarządzania
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__Kolejna edycja studiów podyplomowych
Mechanizmy funcjonowania strefy Euro

Zajęcia będą odbywać się w cyklu spotkań sobotnio-niedzielnych, prowadzonych przez ekspertów z zakresu
funkcjonowania strefy euro z renomowanych 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. Ponadto zajęcia będą wzbogacane o szczegółową
analizę case study oraz animowaną przez prowadzącego
zajęcia dyskusję pomiędzy uczestnikami zajęć. Planowane są również wykłady gościnne (dotychczas gośćmi byli
m.in. tacy ekonomiści jak prof. Marek Belka, prof. Dariusz
Rosati, dr Ryszard Petru czy prof. Dariusz Zarzecki). Studia
będą trwały od listopada 2015 r. do czerwca 2016 r.
Studia podyplomowe Mechanizmy funkcjonowania strefy
euro adresowane są do różnych środowisk opiniotwórczych,
tj. dziennikarzy, pracowników administracji, pracowników
sektora finansowo-bankowego (przede wszystkim ekonomistów), nauczycieli oraz studentów. Preferowani będą kandydaci posiadający dyplom studiów ekonomicznych, minimum pierwszego stopnia. Minimalnym warunkiem, który
musi spełniać potencjalny przedstawiciel grupy docelowej
jest posiadanie dyplomu licencjackiego.
Należy podkreślić, że w 2014 r. właśnie za prowadzenie tych studiów, Uniwersytet Zielonogórski został laureatem programu EuroSymbol 2014 w kategorii Nowoczesne
Kształcenie. Kapituła Programu doceniła Uniwersytet

__wydział humanistyczny

_XVII Międzynarodowa Konferencja Slawistyczna
Już po raz 17. Na Uniwersytecie Zielonogórskim odbyła
się Międzynarodowa Konferencja Slawistyczna Literatury i języki wschodniosłowiańskie wobec swego czasu
historycznego. Tę cykliczną imprezę, która zajmuje ważne miejsce na naukowej mapie Polski ze względu na istotny
wkład w poznawanie i eksplorowanie nowych i nierzadko
złożonych polsko-wschodniosłowiańskich zależności literackich, językowych i kulturowych, po raz kolejny zorganizował Instytut Neofilologii Uniwersytetu Zielonogórskiego.
Uroczystego otwarcia konferencji dokonali w auli Biblioteki UZ dziekan Wydziału Humanistycznego dr hab. Sławomir Kufel, prof. UZ, dyrektor Instytutu Neofilologii prof.
zw. dr hab. Andrzej Ksenicz oraz Stanisław Domasz-Domaszewicz, członek Prezydium Zarządu Krajowego Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód.
W obradach uczestniczyło dwudziestu sześciu prelegentów zarówno z polskich ośrodków badawczych (m.in. z

__fot. Magdalena wasylkowska

7 listopada 2015 r. zainaugurowano VII edycję bezpłatnych studiów podyplomowych „Mechanizmy funkcjonowania strefy Euro”. Zajęcia rozpoczęło 60 słuchaczy (w
poprzednich edycjach studia podyplomowe ukończyło 366
osób). Studia podyplomowe „Mechanizmy funkcjonowania
strefy euro” dofinansowane są przez Narodowy Bank Polski.
Organizowane są w 15 ośrodkach akademickich w całej Polsce.

Zielonogórski przede wszystkim za projekt studiów podyplomowych Mechanizmy funkcjonowania strefy euro
prowadzonych wspólnie z Narodowym Bankiem Polskim
przez Wydział Ekonomii i Zarządzania UZ, który gwarantuje studentom wszechstronną wiedzę na temat procesu
wymiany narodowej waluty.
esa

Bydgoszczy, Gdańska, Katowic, Krakowa, Olsztyna, Warszawy), jak i z uczelni zagranicznych (m.in. z uniwersytetów
w Brnie, Hradec Králové i Witebsku). Oprócz gospodarzy
naszą rodzimą uczelnię reprezentowali także przedstawiciele Instytutu Filologii Polskiej i Instytutu Historii.
Na posiedzeniu plenarnym odczyt wygłosili prof. zw. dr
hab. Halina Mazurek z Katowic (Kondycja gatunku komedii
w dramaturgii rosyjskiej naszych czasów) oraz prof. zw. dr
hab. Bazyli Tichoniuk z Zielonej Góry (Nazwiska z formantem –uk/ -czuk w słowniku Kazimierza Rymuta). W ramach
dalszej pracy obradowały dwie sekcje problemowe: językoznawcza i literaturoznawcza.
Obrady w sekcji językoznawczej rozpoczęło wystąpienie
dr. Jindřicha Kesnera, który przeanalizował funkcję czasowników zwrotnych w języku rosyjskim i czeskim. W centrum
zainteresowania dr Iwony Borys znalazł się koncept „zwierzę” w tradycyjnej kołysance polskiej i wschodniosłowiańskiej. Dr Joanna Gorzelana wraz z lic. Roksaną Owczarz omówiły elementy kultury rosyjskiej wykorzystywane w funkcji
haseł w krzyżówkach popularnych polskich tygodników.
Dr Joanna Nawacka skonfrontowała językowy obraz świata
z komunikacją wirtualną, natomiast mgr Jolanta Fainstein
omówiła barwną leksykę we współczesnej poezji siecioUNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI
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