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WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA
Z posiedzenia Rady Wydziału
Rada Wydziału Zarządzania w dniu 23 października,
której przewodniczył dziekan profesor Daniel Fic:
• powołała recenzentów - profesor Zofię Ratajczak
z Uniwersytetu Śląskiego oraz profesor Janinę Stankiewicz z Uniwersytetu Zielonogórskiego w celu dokonania oceny całokształtu dorobku kandydata na
stanowisko profesora nadzwyczajnego w Instytucie
Zarządzania;
• rozpatrzyła i przegłosowała pozytywnie wnioski
o zatrudnieniu doktor Marzeny Góralczyk na stanowisku adiunkta i mgr inż. Sebastiana Kimaczyńskiego na stanowisku asystenta w Instytucie Organizacji
i Zarządzania oraz mgr Marka Osękowskiego na stanowisku asystenta w Instytucie Zarządzania;

•

podjęła uchwałę o przedłużeniu stypendium doktoranckiego mgr inż. Patrycji Łychmus;
• zatwierdziła utworzenie nowego kierunku studiów
podyplomowych „Zarządzanie przedsiębiorstwem
na rynku europejskim”.
Na zakończenie posiedzenia Rady Wydziału profesor
Mieczysław Dudek przedstawił efekty działalności komisji do spraw utworzenia nowego kierunku studiów
ekonomia na Wydziale Zarządzania oraz omówił wymagania zawarte w wytycznych Ministerstwa dotyczących
jego powołania. W wyniku przeprowadzonej dyskusji
członkowie Rady Wydziału poparli działania komisji
zmierzające do uruchomienia nowego kierunku kształcenia.

Zasady rekrutacji w roku akademicki 2003/2004
Na posiedzeniu Rady Wydziału Zarządzania w dniu
20 listopada zostały zatwierdzone zasady rekrutacji oraz
limity przyjęć studentów w roku akademickim
2003/2004. Na kierunku studiów zarządzanie i marketing
studenci mają możliwość wyboru następujących rodzajów studiów: zawodowe licencjackie, zawodowe inżynierskie, magisterskie, magisterskie uzupełniające oraz
magistersko-inżynierskie. Studenci studiów magisterskich oraz uzupełniających mają również możliwość
poszerzenia wiedzy w określonych specjalnościach:
•

controlling w zintegrowanych systemach zarządzania,

•

informatyka w zarządzaniu,

•

europejskie stosunki gospodarcze,

•

systemy zarządzania,

•

zarządzanie potencjałem społecznym,

•

zarządzanie środowiskiem i gospodarką publiczną,

•

małe i średnie przedsiębiorstwa.
Dodatkowo na kierunku zarządzanie i marketing na poziomie studiów magisterskich uzupełniających oferowana jest specjalność administracja publiczna. Uruchomiono ją z myślą o studentach po kierunkach administracyjnych, którzy ukończyli studia na poziomie zawodowym.
W trakcie obrad profesor Maria Fic przedstawiła zebranym członkom Rady Wydziału wniosek dotyczący
utworzenia na Wydziale Zarządzania kierunku studiów
ekonomia, który odbywać będzie się w trybie studiów
trzyletnich zawodowych dziennych i zaocznych. Członkowie Rady Wydziału jednogłośnie poparli wniosek
o podjęcie przez Senat Uniwersytetu Zielonogórskiego
uchwały dotyczącej utworzenia na Wydziale Zarządzania kierunku studiów ekonomia. W ramach planowanych
studiów licencjackich z ekonomii studenci będą mogli
studiować na dwóch specjalnościach - przedsiębiorstwo
w gospodarce otwartej oraz ekonomia matematyczna.

Członkowie Rady Wydziału zatwierdzili następujące
limity przyjęć na kierunek zarządzanie i marketing oraz
ekonomia w roku akademickim 2003/2004:
Kierunek: zarządzanie i marketing
studia dzienne limit: 260 osób
studia zaoczne limit: 260 osób
studia uzupełniające:
studia dzienne
limit: 180 osób
studia zaoczne
limit: 180 osób
specjalność: administracja publiczna
studia dzienne limit: 120 osób
studia zaoczne limit: 120 osób
Kierunek: ekonomia1
studia dzienne limit: 90 osób
studia zaoczne limit: 90 osób
Ponadto w trakcie posiedzenia Rady Wydziału zostały
zatwierdzone następujące decyzje:
•

na mocy przeprowadzonego głosowania Rada Wydziału wyraziła zgodę na przyznanie stypendium
doktoranckiego mgr inż. Annie Saniuk;

•

mocą przeprowadzonego głosowania przyjęto na
członków Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej profesora Mieczysława Dudka i doktor Marzenę Góralczyk;

•

członkowie Rady Wydziału jednogłośnie poparli
wniosek o utworzeniu kierunku studiów podyplomowych „Zarządzanie turystyką w regionie”.

1

po zatwierdzeniu kierunku przez MENiS
Anetta Barska
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ZARZĄDZANIA

„Management”
Ukazał się kolejny numer anglojęzycznego wydania
„Managementu” (Vol.6, No.2, 2002). W niemal 20 artykułach poruszono problemy z zakresu zarządzania
wiedzą, ochrony środowiska, zarządzania zasobami
ludzkimi, metod analizy danych, controllingu i wielu
innych. Wśród autorów znaleźli się: A. Pomykalski,
J. Stankiewicz, J. Skalik, L. Haber, F. Andryszak,

W. Hładkiewicz, L. Zbiegień-Maciąg, E. Beck, W. Jarmołowicz, M. Twarowska, K. Krzakiewicz, A. Chajęcki,
D. Zarzecki, A. Walaszek-Babiszewska, C. Adcock,
P. Kluge, B. Lee, B. Bowhill, S. Urban, P. Riesgo, A. Suarez, A. Czyżewski, B. Czyżewski, A. Grzelak, A. Henisz. Zachęcamy do lektury.

Seminaria
W semestrze zimowym w Instytucie Organizacji i Zarządzania odbędą się następujące seminaria naukowe:
S 11 grudnia 2002 - prof. Magdalena Graczyk „Dokumenty planistyczne regionu i ich wpływ na jego innowacyjność”,
S 08 stycznia 2003 - dr Krzysztof Łasiński „Urządzenia
transportowo-pozycjonujące w aspekcie kontroli ja-

kości”,
S 22 stycznia 2003 - prof. Anna Walaszek-Babiszewska

„Zastosowanie zbiorów rozmytych w badaniach
operacyjnych”.
Seminaria odbywają się w sali 107 w budynku WNŚ
o godz. 13.15. Serdecznie zapraszamy.

Zaproszenie na ósmą konferencję
Instytut Organizacji i Zarządzania zaprasza na ósmą
Międzynarodową Konferencję Naukową Nowoczesne
zarządzanie przedsiębiorstwem. Konferencja odbędzie się
w dniach 29.06 – 1.07.2003 r. w Łagowie Lubuskim.
Zgłoszenia przyjmowane są do 31 stycznia 2003 r. Do-
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datkowe informacje uzyskać można pisząc na adres
nzp@uz.zgora.pl, bądź u członka komitetu organizacyjnego Grzegorza Gila.
Marzena Czapaluk
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Polacy i Niemcy na Ziemi Kłodzkiej 1991 – 2000
W ostatnich miesiącach ukazała się książka autorstwa
prof. Lesława Koćwina z Instytutu Zarządzania pt. „Polacy i Niemcy na Ziemi Kłodzkiej 1991 – 2000. Pamięć teraźniejszość – przyszłość” (Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2002, s. 298), która stała się
dużym wydarzeniem na rynku wydawniczym i księgarskim.
W okresie dziesięciu lat, jakie minęły od polskiego
przełomu oraz w rok po zjednoczeniu Niemiec, uregulowane zostały najważniejsze kwestie sporne między
Polakami i Niemcami oraz zbudowano podwaliny pod
polsko-niemiecką wspólnotę interesów. W rezultacie
wysiłków negocjacyjnych rządów Rzeczpospolitej Polskiej i Republiki Federalnej Niemiec osiągnięta została
wyraźna poprawa polsko-niemieckich stosunków
w sferze politycznej, rozpoczynająca dyskurs Polaków
i Niemców, mający na celu pojednanie i zbliżenie obu
narodów.
Jednak polsko-niemieckie pojednanie, dla którego rządy obu państw stworzyły podstawy traktatowe, nie
może stać się wyłącznie domeną elit politycznych Polski
i Niemiec, jak pisze prof. L. Koćwin, i by pojednanie to
miało charakter trwały, wymagana jest powszechna,
społeczna akceptacja oraz współuczestnictwo w kształtowanym procesie, którego rezultaty zależą w decydują-
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cej mierze od obrazu sąsiada w społecznej psychice obu
narodów, decydującego o ich postawach wobec siebie.
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Na poziomie interpersonalnych kontaktów dominują
jednak negatywne stereotypy i wzajemne uprzedzenia,
które co jakiś czas zakłócają dobrosąsiedzkie relacje.
Z tej przyczyny prof. L. Koćwin podjął badania bezpośrednich kontaktów i inicjatyw obu społeczeństw,
szczególnie lokalnych, których celem są działania zmierzające do przezwyciężania występujących w ich stosunkach kwestii spornych.
Należy podkreślić, iż prof. L. Koćwin prowadził badania na bardzo wyraźnie wyodrębnionym geograficznie
(przestrzennie) obszarze Kotliny Kłodzkiej ze względu
na jej transgraniczną specyfikę cywilizacyjno-kulturową,
bowiem ziemia ta stanowi wymarzone wręcz laboratorium historycznych badań nad zjawiskami charaktery-
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stycznymi dla pogranicza, w tym przypadku śląskoczeskiego.
Jednak książkę prof. L. Koćwina należy postrzegać
także w perspektywie procesu integracji europejskiej.
Obecnie kluczowe miejsce w procesie tym zajmuje
współpraca między regionami, w której szczególne
miejsce stanowią bezpośrednie kontakty obszarów
przygranicznych. Współpraca z sąsiadami wzdłuż granicy państwowej, w tym szczególnie z Niemcami, pisze
prof. L. Koćwin, sprzyja ubieganiu się Polski i Czech
o członkostwo w Unii Europejskiej, albowiem tworzone
na tej granicy euroregiony dwu- i wielonarodowe
wspierają na płaszczyźnie regionalnej wysiłki obu
państw w osiągnięciu jedności europejskiej.

Warunki działania małych i średnich przedsiębiorstw
W ostatnich dniach ukazała się książka pt. „Dostosowanie zarządzania polskimi przedsiębiorstwami i instytucjami non-profit do norm i standardów Unii Europejskiej”, tom 1 i 2 (Wydawnictwo Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2002), która także stanowi doskonały podręcznik akademicki. Jest to praca zbiorowa
pod redakcją naukową prof. Lesława Koćwina (tom 1)

i prof. Tatiany Rongińskiej (tom 2). Niniejszy artykuł
dotyczy tomu pierwszego.
Otwarcie się gospodarki polskiej na świat, powstanie
i rozwój przedsiębiorstw z udziałem kapitału zagranicznego i mieszanego, a także przystąpienie Polski w charakterze członka stowarzyszonego do Unii Europejskiej
(UE), wymuszają na przedsiębiorcach krajowych wprowadzenie nowoczesnych metod zarządzania i organizacji, a przede wszystkim kapitalizacji ich firm. Sygnalizowane kwestie stały się jednym z najważniejszych
problemów dla gospodarki Polski, będących następstwem przyszłościowej integracji z obszarem ekonomicznym Unii oraz udziałem w rynku wewnętrznym
UE polskich przedsiębiorców, co spowoduje zaostrzenie
się wobec nich konkurencyjności na rynku krajowym
i zagranicznym. Dodać należy, że nieefektywne i nienowoczesne sposoby zarządzania były i nadal są jednym
z ważniejszych czynników, obok braku kapitału, obniżających konkurencyjność polskich przedsiębiorstw.
Z tej przyczyny pracownicy Instytutu Zarządzania
uznali za celowe dopasowanie treści wykładów i ćwiczeń do zmieniających się warunków działania polskich
przedsiębiorstw, które muszą działać w coraz trudniejszym otoczeniu i stawiać czoła coraz trudniejszym wyzwaniom. Przygotowano więc podręcznik, który już
dziś oddano do rąk studentów licząc na przychylne
przyjęcie.

Anna Gierczuk
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WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI,
INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI
Habilitacja Wiesława Miczulskiego
W pierwszych dniach listopada dotarła do uczelni
wiadomość, że Centralna Komisja ds. Tytułu Naukowe-

go i Stopni Naukowych zatwierdziła habilitację dr inż.
Wiesława Miczulskiego. Kolokwium habilitacyjne odby-
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