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wykładach, ćwiczeniach i warsztatach w praktyce zarzą-
dzania firmą. Ze wstępnie przeprowadzonych konsultacji 
ze studentami specjalności psychologia pracy, organizacji 
i zarządzania wynika, że studenci są bardzo zaintereso-
wani realizacją projektów badawczych w czasie trwania 
praktyk zawodowych. Tematy projektów praktyk zostały 
opracowane i zaproponowane studentom IV roku, którzy 
wybrali tę specjalność. Oto kilka przykładów projektów 
praktyk zawodowych:
1. Ocena okresowa pracowników, przygotowanie kwestio-

nariusza oczekiwań pracowników wobec pracodawcy. 
Ocena satysfakcji i zadowolenia pracowników.

2. Indywidualne i grupowe programy outplacement, przy-
gotowanie kwestionariusza Exit Interview do przeprowa-
dzenia w momencie rozwiązania umowy o pracę i powro-
tu zwalnianych pracowników na aktywny rynek pracy.

3. Badanie kultury organizacyjnej firmy. Diagnoza proble-
mów organizacji. Zaproponowanie rozwiązań/usprawnień.

4. Doskonalenie systemu motywowania pracowników, pła-
cowe i pozapłacowe strategie; opracowanie narzędzi do 
pomiaru motywacji pracowników.

5. Wykrycie i opis czynników stresogennych osób zatrud-
nionych na stanowiskach produkcyjnych i biurowych. 
Analiza czynników syndromu wypalenia zawodowego.

6. Employer branding- budowanie pozytywnego wizerunku 
pracodawcy wśród klientów zewnętrznych.

7. Szkolenia pracowników z umiejętności miękkich: nego-
cjacje, asertywność, zarządzanie czasem itp.

8. Analiza dotychczasowych działań marketingowych MB 
Pneumatyki. Przygotowanie wizualizacji stanowiska na 
targach pracy na UZ w Zielonej Górze.

Podczas spotkania ze studentami specjalności psycholo-
gia pracy, organizacji i zarządzania Małgorzata Bieniaszew-
ska podkreślała, że takie działania będą miały obopólną 
korzyść, zarówno dla pracowników firmy, jak i dla studen-
tów: Będą uczyć pewnie moich nowych pracowników, bo 
bardzo silnie się rozwijamy. Studenci też się będą uczyć. 
To jest obopólna korzyść, bo to nie jest tak, że my im do-
brodusznie pokazujemy, jak wygląda biznes, ale oni mają 
opracować konkretny projekt. Natomiast dr hab. Tatiana 
Rongińska, prof. UZ podkreślała: Niech już teraz stają się 
psychologami pracy. Oni są na czwartym roku. W rezul-
tacie stugodzinnych praktyk powstaną prace, w których 
będą zawarte rozwiązania, jakie będzie można wdrożyć do 
firmy, i które mogą stanowić podstawę do przygotowania 
pracy magisterskiej.

Pomysł tak zorganizowanych praktyk zawodowych stu-
dentów jest zgodny z celem kształcenia na specjalności 
psychologia pracy, organizacji i zarządzania, który zakłada 
umożliwienie studentom zdobycie wiedzy i umiejętności 
z zakresu tej dyscypliny, a także zapoznanie się z podsta-
wowymi pojęciami i koncepcjami wyjaśniającymi zacho-
wania ludzkie oraz funkcjonowanie grup w organizacji. 
Absolwenci tej specjalności w szczególności przygotowani 
zostają do pracy w takich obszarach jak: rekrutacja kadr, 
zarządzanie, badania rynku, psychoedukacja i szkolenia, 
mediacje, wymiar sprawiedliwości oraz oświata.

Życzymy wszystkim uczestnikom projektu praktyk satys-
fakcji z podjętych działań!

Tatiana Rongińska
dyrektor Instytutu Psychologii

II Zielonogórskie Spotkania Konstytucjonalistów i Jubi-
leusz prof. Bogusława Banaszaka

W dniach 16-17 października 2017 r. Wydział Prawa i Admi-
nistracji był gospodarzem II Zielonogórskich Spotkań Konsty-

 wydział prawa i administracji tucjonalistów, których tematem przewodnim były Aktualne 
problemy prawa konstytucyjnego. Wybór tak szeroko sfor-
mułowanego tytułu był jak się zdaje podyktowany niezwykle 
szerokim spektrum zagadnień, które są przedmiotem zain-
teresowań prof. Bogusława Banaszaka, obchodzącego w tym 
roku swój jubileusz 40-lecia pracy zawodowej. II Zielono-
górskie Spotkania Konstytucjonalistów miały zatem dwojaki 
charakter: z jednej strony pomyślane zostały jako klasyczna 
konferencja naukowa, z drugiej zaś organizatorzy zadbali, 
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o należyte uhonorowanie szacownego Jubilata. Dorobek na-
ukowy obecnego Dziekana Wydziału Prawa i Administracji 
Uniwersytetu Zielonogórskiego zasługuje na osobne omó-
wienie – dość jednak wspomnieć, iż jest on autorem ponad 
300 prac naukowych i wypromował 36 doktorów. Na szcze-
gólną uwagę zasługują też szerokie kontakty międzynaro-
dowe Profesora, czego dowodem jest około 120 wykładów 
gościnnych wygłoszonych na 20 zagranicznych uczelniach, 
a także liczba 100 wystąpień na konferencjach międzyna-
rodowych. Stąd też zielonogórski jubileusz Profesora za-
szczyciło szerokie grono znamienitych zagranicznych gości 
z Austrii, Niemiec, Rumunii, Włoch i Ukrainy, z których część 
wystąpiła w panelach w języku ukraińskim i angielskim. 
W programie dwudniowych obrad przewidziano łącznie po-
nad trzydzieści referatów wygłaszanych w ramach jednej 
sesji plenarnej i sześciu paneli, sesję jubileuszową oraz spe-
cjalny wykład prof. Jerzego Jaskierni pt. Suwerenne prawo 
Narodu do przesądzania o ustroju państwa a konsekwencje 
członkostwa Polski w Radzie Europy i Unii Europejskiej na 
zakończenie. Poza referentami w konferencji wzięli udział 
zaproszeni goście i w efekcie w opisywanym wydarzeniu 
uczestniczyło ponad 170 osób.

Konferencję rozpoczynał panel edukacyjny. Jest już bo-
wiem pewną tradycją zielonogórską, że na konferencjach 
organizowanych przez Katedrę Prawa Konstytucyjnego 
WPiA UZ pojawia się refleksja naukowa nie tylko nad stricte 
normatywną materią tej gałęzi prawa, lecz przedmiotem 
debaty czyni się także ważki problem edukacji prawniczej. 
Stały przyrost przepisów prawa, postępująca jurydyzacja 
życia społecznego czy problem policentryczności systemów 
prawnych, to tylko niektóre zagadnienia, które wymagają 
namysłu nad sposobem kształcenia przyszłych prawników 
oraz jego ewentualną modyfikacją. Kolejne panele obfi-
towały w niezwykle różnorodną problematykę. Były zatem 
referaty poświęcone reformie prawa konstytucyjnego na 
Ukrainie, eksperymentowi medycznemu w prawie niemiec-
kim, instytucji Ombudsmanna w prawie Turkmenistanu czy 
postępowaniu ustawodawczemu w Tadżykistanie. Rozwa-
żano problematykę wielojęzyczności w prawie UE, dostę-
pu do kultury czy wreszcie dyplomatyczne aspekty sporu 
pomiędzy Demokratyczną Republiką Kongo a Ugandą przed 
Międzynarodowym Trybunałem Sprawiedliwości.

Naturalnie dopisali także referenci skupieni na proble-
matyce polskiego prawa konstytucyjnego, a i tu rozpiętość 
zagadnień była znacząca. Poruszono m.in. takie kwestie 
jak: źródła odpowiedzialności państwa na gruncie zasady 
demokratycznego państwa prawnego, skuteczność ochro-
ny praw konsumenta w związku ze skargą konstytucyjną, 
czy też orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego dotyczące 
pomocy rodzinie w związku z zasadą pomocniczości. Warto 
w tym miejscu wspomnieć, że ta część konferencji odbywa-
ła się na Placu Słowiańskim 9, w nowym budynku, oddanym 
dopiero w tym roku akademickim do dyspozycji Wydziału 
Prawa i Administracji. W sesji plenarnej – już w budyn-
ku Rektoratu przy ul. Licealnej 9 -  której przewodniczył 
Sylwester Marciniak – sędzia Naczelnego Sądu Administra-
cyjnego, wygłoszono następujące referaty: prof. Luca 
Mezzetti - La crisi della democrazia della rappresentan-
za nel contesto della globalizzazione - Kryzys demokracji 
przedstawicielskiej w kontekście globalizacji, prof. Tanja 
Karakamisheva-Jovanovska - How much politics is there in 
Venice Commission’s “law”?, prof. Jacek Sobczak - Prawo 
do ochrony kultury w systemie prawnym Unii Europejskiej, 

prof. Rainer Arnold - Unia europejska i niemieckie prawo 
konstytucyjne - problematyka tożsamości konstytucyjnej. 
Wszystkie wystąpienia zostały opublikowane w książce Ak-
tualne problemy konstytucji: Księga Jubileuszowa z okazji 
40-letnia pracy naukowej Profesora Bogusława Banaszaka, 
pod red. H. Babiuch, P. Kapusty, J. Michalskiej, wydanej 
w 2017 r. Dodać należy, że publikacja ta zawiera także ar-
tykuły osób, które co prawda nie brały udziału w konferen-
cji, ale chciały w ten sposób uhonorować Jubilata. Grono 
to okazało się tak liczne, że dzieło jest niezwykle obszerne 
i liczy ponad tysiąc sto stron

W ramach części jubileuszowej, która miała miejsce w Zie-
lonogórskiej Palmiarni przewidziano laudację wygłaszaną 
przez prof. Annę Łabno oraz prof. Herberta Schambecka, 
a także wystąpienia prof. Mariusza Jabłońskiego, Rzeczni-
ka Trybunału Konstytucyjnego Marcina Komana, Prezydenta 
Miasta Zielona Góra Janusza Kubickiego. Nie zabrakło chęt-
nych do spontanicznie wygłaszanych gratulacji, a przede 
wszystkim osobistej przemowy prof. Bogusława Banaszaka.

Joanna Markiewicz-Stanny


