uniwersytet

zielonogórski

Nowi doktorzy na Wydziale
Koniec roku sprzyja wszelkiego rodzaju podsumowaniom, dlatego też pragnę wspomnieć o sukcesach
naszych kolegów, o których jeszcze nie pisałam. Mam
tu na uwadze zakończone procedury dysertacji. Do
grona doktorów na Wydziale Ekonomii i Zarządzania
Uniwersytetu Zielonogórskiego dołączyli Anna Gondek,
Marcin Kęsy i Dorota Kużdowicz.
Nasza Koleżanka Anna Gondek stopień doktora ekonomicznych uzyskała 22 czerwca 2006 r. Tematem
rozprawy był: Internet w prognozowaniu w przedsiębiorstwie. Promotorem był profesor Paweł Dittmann z Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, recenzentami profesor Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu - Ireneusz
Kuropka z oraz profesor Uniwersytetu Zielonogórskiego
- Daniel Fic. Publiczna obrona odbyła się na Wydziale Gospodarki Narodowej Akademii Ekonomicznej we
Wrocławiu. Publiczna obrona naszego Kolegi Marcina
Kęsy odbyła się 4 września br. na Wydziale Zarządzania
i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Tytuł dysertacji brzmiał System kształcenia w szkołach
zawodowych w świetle wymagań kompetencyjnych
przedsiębiorstw województwa lubuskiego. Promotorem pracy był profesor Uniwersytetu Zielonogórskiego
DR D. KUŻDOWICZ Z RODZINĄ

Adam Markowski
doktorem
nauk technicznych
W dniu 21 września 2006 r.
na Wydziale Elektrotechniki,
Informatyki i Telekomunikacji
UZ odbyła się publiczna
obrona rozprawy doktorskiej
mgr inż. Adama Markowskiego pod tytułem Model
symulacyjny rozproszonego
systemu pomiarowo-sterującego. Promotorem rozprawy był dr hab. inż. Wiesław
Miczulski, recenzentami – prof. dr hab. inż. Jerzy
Jakubiec z Politechniki Śląskiej oraz dr hab. inż. Andrzej Olencki z Uniwersytetu Zielonogórskiego. W tym
samym dniu Rada Wydziału podjęła uchwałę o nadaniu
mgr inż. Adamowi Markowskiemu stopnia doktora nauk
technicznych w dyscyplinie elektrotechnika.
Rozprawa mgr inż. Adama Markowskiego jest poświęcona badaniu związków zachodzących między
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- Mieczysław Dudek, z kolei recenzenwydział
tami profesor Jan Stępniewski z Uniekonomii
wersytetu Jagiellońskiego oraz profesor
i zarządzania
Zdzisław Pisz z Akademii Ekonomicznej
we Wrocławiu. Rada Wydziału w dniu 20
września jednogłośnie podjęła uchwałę o nadaniu panu
mgr inż. Marcinowi Kęsy stopnia doktora nauk ekonomicznych w zakresie zarządzania. Natomiast w dniu
10.10.2006 na Wydziale Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej odbyła publiczna obrona rozprawy doktorskiej Koleżanki Doroty Kużdowicz nt. Metoda
kroczącego planowania płynności ﬁnansowej w przedsiębiorstwie. Promotorem pracy był profesor Uniwersytetu Zielonogórskiego - Paul-Dieter Kluge, recenzentami pracy byli profesor Zoﬁa Wilimowska z Wydziału
Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej
oraz profesor Jerzy Lewandowski z Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej. Uchwałą z dnia
31.10.2006. Rada Wydziału nadała Pani Dorocie Kużdowicz tytuł doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie
nauki o zarządzaniu.
Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów
Anetta Barska
DR INŻ. MARCIN KĘSY

opóźnieniami w transmisji danych w wydział
rozproszonych systemach pomiarowo elektrotechniki,
sterujących, a przyczynami ich powstawania i skutkami jakie niosą. W ramach informatyki
pracy opracowano modele symulacyjne i telekomunikacji
do badania właściwości komunikacyjnych rozproszonego systemu pomiarowo - sterującego.
Tak przygotowane modele symulacyjne mogą być
podstawą, jeszcze w fazie projektowania, do modyﬁkacji struktury systemu czy też struktury węzłów oraz
mogą wskazywać na zmiany parametrów czasowych
jakie powinny być spełnione przez węzły lub magistralę
systemu. Dr inż. Adam Markowski był członkiem wielu
zespołów wykonujących prace badawcze, wdrożeniowe
i zlecone dla przemysłu wykonywane w Instytucie Metrologii Elektrycznej UZ. Były to prace dla ﬁrm: LUMEL,
OBRME Metrol w Zielonej Górze i inne.
Dr inż. Adam Markowski uprawia biegi długodystansowe, m.in. czterokrotnie brał udział w Maratonie
Berlińskim.
Składamy serdeczne gratulacje i życzymy dalszych
sukcesów.
Leszek Furmankiewicz

