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wydział Ekonomii i zarządzania

Inauguracja roku akademickiego 2017/2018
na Wydziale Ekonomii i Zarządzania

Zgodnie z tradycją, 5 października 2017 r., odbyła się 
na Wydziale Ekonomii i Zarządzania uroczysta inauguracja 
roku akademickiego 2017/2018.

Przybyłych na Inaugurację wielu gości uroczyście powi-
tał Dziekan Wydziału Ekonomii i Zarządzania Pan Profesor 
Piotr Kułyk, który szczególnie podziękował za obecność 
poprzedniej Pani Dziekan – Profesor Janinie Stankiewicz. 
Władze Uniwersytetu reprezentowała prof. Magdalena 
Graczyk, Prorektor ds. Jakości Kształcenia, a Wydziału: 
prof. Piotr Kułyk – Dziekan Wydziału, pof. Sebastian Sa-
niuk, Prodziekan ds. Nauki, dr Paweł Szudra, Prodziekan, 
ds. Jakości Kształcenia, dr Leszek Kaźmierczak-Piwko, 
Prodziekan ds. Studenckich oraz mgr Anna Greinert, Kie-
rownik Dziekanatu. Jak corocznie uroczystość rozpoczęcia 
nowego roku akademickiego na naszym Wydziale uświetnił 
Gaudeamus i hymn państwowy w wykonaniu chóru uniwer-
syteckiego. Dziekan Wydziału w swoim wystąpieniu pod-
kreślił, że dzień uroczystej inauguracji wydziałowej roku 
akademickiego – to zawsze dzień wyjątkowy, to początek 
nowego etapu dla całej akademickiej społeczności. Na 
kilka lat nasza Uczelnia, nasz Wydział stanie się Waszym 
drugim domem – powiedział do studentów, przytoczył też 
słowa Beniamina Brittena: Z nauką jest jak z wiosłowaniem 
pod prąd. Skoro tylko zaprzestaniesz pracy zaraz spycha 
cię do tyłu. Następnie głos zabrała Pani Profesor Magda-
lena Graczyk, która powitała nowych studentów naszego 
Wydziału mówiąc, że wybór Uniwersytetu Zielonogórskiego 
to dobry wybór i przytoczyła opinie naszych absolwentów, 
którzy mile wspominają czas studiowania i gdyby ponownie 
decydowali się na wybór uczelni, byłby to znowu Uniwer-
sytet Zielonogórski. Pani Rektor odwołała się do ubiegło-
rocznej 15. inauguracji roku akademickiego naszej Uczel-
ni, zaznaczyła jednak, że dla zielonogórskiego środowiska 
akademickiego to już 53. inauguracja roku. Uniwersytet 
Zielonogórski powstał na bazie mocnych fundamentów - 
Politechniki Zielonogórskiej oraz Wyższej Szkoły Pedago-
gicznej, przypomniała Pani Rektor.

Wyrazem dynamicznego rozwoju naszej Uczelni jest zwięk-
szenie liczby kierunków kształcenia, jak również uzyskanych 
uprawnień - 16 lat temu mieliśmy 23 kierunki kształcenia,  
7 uprawnień do nadawania stopnia doktora oraz 2 prawa do 
nadawania stopnia doktora habilitowanego. Dzisiaj kształ-
cimy na 63 kierunkach, mamy 19 uprawnień do nadawania 
stopnia doktora i 7 uprawnień do nadawania stopnia dokto-
ra habilitowanego. Prowadzimy kształcenie na trzech stop-
niach: I - studia licencjackie i inżynierskie, II - studia magi-
sterskie, III - studia doktoranckie. Mimo młodego wieku nasz 
Uniwersytet odnosi liczne sukcesy. Na trwale wpisaliśmy 
się na mapie polskich uniwersytetów, spełniliśmy wszystkie 
wymogi pozwalające na utrzymanie statusu uniwersytetu 
klasycznego. Szczególną dumą napawają nas absolwenci do-
skonale odnajdujący się na rynku pracy - w biznesie, admini-
stracji, jako dowód można wskazać obecne władze Wydziału 

- wszyscy to absolwenci naszej Uczelni, zwróciła uwagę Pani 
Rektor. Odnosząc się do studentów pierwszego roku zwróciła 
uwagę, że czas studiowania to czas dużych wyzwań i możli-
wości. Życzyła studentom sukcesów, wytyczania i realizacji 
nowych celów, miłego studiowania, a kadrze akademickiej 
wielu sukcesów i satysfakcji. Następnie głos zabrał Profesor 
Sebastian Saniuk, który przedstawił strukturę organizacyj-
ną Wydziału. Aktualnie na naszym Wydziale jest zatrudnio-
nych 26 profesorów, w tym 14 profesorów tytularnych, 50 
adiunktów i wykładowców ze stopniem naukowym doktora,  
19 asystentów oraz 5 lektorów języków obcych. Na uwagę 
zasługuje znaczący wzrost dorobku naukowego kadry na-
szego Wydziału wyrażony w liczbie wysoko punktowanych 
publikacji, także w najlepszych światowych bazach nauko-
wych np. bazie Web of science, na którą to wpisano w tym 
roku nasz Management. Znacznym sukcesem jest uzyskanie 
uprawnień do nadania stopnia doktora nauk ekonomicznych 
w dyscyplinie nauki o zarządzaniu. Kończąc swoje wystąpie-
nie zwrócił się do studentów życząc im, aby kierunek, który 
wybrali okazał się trafnym wyborem. Jako kolejny głos zabrał 
dr Paweł Szudra - przybliżając ofertę dydaktyczną Wydziału, 
mówił o 4 kierunkach kształcenia – zarządzaniu, ekonomii, 

od góry: 
rozpoczęcie uroczystej inauguracji roku akademickiego 2017/2018  

na Wydziale ekonomii i zarządzania.
Wykład inauguracyjny prof. zW. dr. hab. tadeusza borysa

dziekan Wydziału ekonomii i zarządzania dr hab. inż. piotr kułyk, prof. uz 
otWiera rok akademicki 2017/2018

fot.: maciej kozaryn i janusz Śnihur 
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bezpieczeństwie narodowym i logistyce. Zwrócił również 
uwagę, że Wydział posiada ofertę przedmiotów w języku 
obcym dla przyjeżdżających w ramach programu Erasmus/
Erasmus+ oraz ofertę studiów podyplomowych. Następnie 
głos zabrał dr Leszek Kaźmierczak-Piwko, który przedsta-
wił zgromadzonym wyniki tegorocznej rekrutacji. Obecnie 
na Wydziale studiuje ponad 2000 osób. Znaczną część, bo 
blisko 600 osób, stanowią studenci I roku studiów. W dalszej 
części ceremonii studenci pierwszego roku złożyli ślubowa-
nie, które poprowadził prodziekan ds. Studenckich. Podczas 
inauguracji nowego roku akademickiego głos zabrał również 
Dariusz Lesicki - Wiceprezydent miasta Zielona Góra, Lilia 
Smoła przedstawicielka Biura Karier oraz inni goście.

Następnie odbył się wykład inauguracyjny Profesora 
Tadeusza Borysa pt. O społeczeństwie rosnącego ryzyka, 
który żywo zainteresował zgromadzonych na uroczysto-
ści. Profesor wskazał, że również w ekonomii powinno być 

współdziałanie serca i rozumu, aby właściwie działać, po-
nieważ homo sapiens wypiera homo empaticus, co powo-
duje, że niszczymy społeczeństwo np. poprzez wprowadza-
nie w procesach produkcji żywności, i nie tylko, szkodli-
wych związków dla organizmu. Jako przykłady Pan Profesor 
przedstawił tablicę szkodliwych ulepszaczy oraz przykłady 
szkodliwości nowoczesnych technologii np. w procesie ko-
munikacji – promieniowanie elektromagnetyczne w telefo-
nii komórkowej. Jest to wszystko wynikiem ekonomicznego 
podejścia rynku, a nie empatii. Stawia to, cytując, „na gło-
wie” współczesny rynek oraz sposób myślenia.

Po ciekawym wykładzie Dziekan ogłosił zakończenie uro-
czystej inauguracji nowego roku akademickiego 2017/2018 
na Wydziale Ekonomii i Zarządzania. Na zakończenie chór 
uniwersytecki odśpiewał Gaude mater.

Ceremonię prowadził mgr Wiesław Wasilewski.
Janusz Śnihur

wydział humanistyczny

Wino w literaturze i kulturze

W dniach 12–13 października br. w Zielonej Górze obyła 
się ogólnopolska interdyscyplinarna konferencja naukowa 
Wino w literaturze i kulturze, którą zorganizowali dokto-
ranci z Zakładu Teorii Literatury i Krytyki Literackiej Insty-
tutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz 
Towarzystwo Miłośników Zielonej Góry „Winnica”. Spo-
tkanie otworzyli prorektor ds. studenckich, prof. dr hab. 
Wojciech Strzyżewski, dyrektor Instytutu Filologii Polskiej, 
dr hab. Marzanna Uździcka, prof. UZ oraz kierowniczka Za-
kładu Teorii Literatury i Krytyki Literackiej, prof. dr hab. 
Małgorzata Mikołajczak.

Jako pierwszy wystąpił Krzysztof Fedorowicz – teore-
tyk i praktyk sztuki winiarskiej, a zarazem autor powieści 
Grünberg, poświęconej zielonogórskiemu winu. Swoją wie-
dzę na temat uprawy wina i tradycji literackich osnutych 
wokół winnego motywu zaprezentował w referacie zaty-
tułowanym Literatura i historia jako źródło odrodzenia 
zielonogórskiego winiarstwa. Następny referat (Azjatyckie 
korzenie i składniki kultu Dionizosa) wygłosiła dr Dorota 
Angutek – jej wieloletnie badania z zakresu socjologii i kul-

 
„W momencie śmierci bliskiego uderza człowieka świadomość  niczym nie dającej się zapełnić pustki” 

Józef Tischner

Panu dr. hab. inż. Sebastianowi Saniukowi, prof. UZ
Prodziekanowi ds. Nauki

wyrazy najgłębszego współczucia z powodu śmierciTaty
sk ładają

Dziekan, Prodziekani oraz koleżanki i koledzy z Wydziału Ekonomii i Zarządzania 
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