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Tak. Mam nadzieję na ściślejszą współpracę z Wydziałem Ekonomii i Zarządzania w obszarze kształcenia i badań
naukowych.
Rozmawiała i tłumaczyła: Anetta Barska

wydział
ekonomii i zarządzania
Konferencja CLUSTER AND LOCATION MARKETING
Profesor Martin Straka z wizytą na Wydziale Ekonomii
i Zarządzania

Profesor Martin Straka w towarzystwie władz Wydziału
Ekonomii i Zarządzania (fot. z wydziału)

W październiku gościliśmy na naszym Wydziale Profesora
Martina Straka z Uniwersytetu Technicznego w Koszycach

na Słowacji (TU Košice, Faculty BERG LOGISTICS INSTITUTE of industry and transport). Wizyta Profesora Straka realizowana była w ramach Programu Erasmus. Był to czas
wymiany doświadczeń i poglądów. Poniżej prezentujemy
krótki wywiad z naszym gościem.

W dniach 12-13 września pracownicy Wydziału Ekonomii
i Zarządzania uczestniczyli w III Międzynarodowej Konferencji CLUSTER AND LOCATION MARKETING FOR CULTURAL AND CREATIVE INDUSTRIES zorganizowanej w ramach
projektu Urban Creative Poles w Linköping w Szwecji.
Konferencję otworzył Prezydent Miasta Linköping Andreas
Ardenfors, następnie wystąpił prof. Göran Cars (kierownik
Zakładu Studiów Miejskich i Środowiska w Instytucie Technologii KTH w Sztokholmie), który przedstawił tendencje
rozwojowe w miastach partnerach projektu i omówił rolę
kultury w rozwoju miast. Kolejnym prelegentem był prof.
Žilvinas Lilas (Profesor animacji 3D na Akademii Sztuk Medialnych KHM w Kolonii, w Niemczech) oraz starszy doradca przemysłów kreatywnych w Szwecji Joppe Pihlgren.
W obradach brali udział również pracownicy Urzędu Miasta Linköping oraz przedsiębiorcy ze wszystkich krajów
biorących udział w projekcie, których projekty produktów
były przedstawione na pokazie slajdów.
Przypomnijmy, że celem projektu Urban Creative Poles
jest promowanie przemysłu kreatywnego i kulturalnego,
w średniej wielkości miastach Regionu Morza Bałtyckiego.
Partnerem wiodącym projektu są Niemcy (BTU Cottbus),
a pozostali partnerzy to: Polska (Zielona Góra), Szwecja
(Linköping), Estonia (Tartu) oraz Litwa (Klaipeda).
Przemysław Dulewicz

 Jak przebiegała wizyta?
Mój pobyt był bardzo ciekawy. Miałem możliwość poznania wielu interesujących ludzi: Rektora prof. Tadeusza
Kuczyńskiego, Panią Dziekan prof. Janinę Stankiewicz oraz
Prodziekanów: prof. Krzysztofa Witkowskiego i prof. Sebastiana Saniuka. Uczestniczyłem w zajęciach i seminariach,
co było dla mnie szczególnie miłym doświadczeniem.
 Jakie wrażenia zrobiła na Panu Profesorze Zielona
Góra?
Zielona Góra bardzo mi się podobała, zwłaszcza, że byłem tu po raz pierwszy. Szczególne wrażenie zrobiła na
mnie Palmiarnia, myślę, że jest to wyjątkowe miejsce
w skali Europy. Polska to bardzo ładny kraj i muszę przyznać, że przypomina mi trochę moją Ojczyznę, czułem się
tu zatem tak dobrze „jak u mamy”.
 Czy planuje Pan odwiedzić Zieloną Górę w przyszłości?

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI nr 10/1 (202-203)

grudzień 2012/styczeń 2013

Przedstawiciele Wydziału w trakcie konferencji
(fot. z wydziału)

Moja wizyta na Wydziale Ekonomii i Zarządzania jest realizowana w ramach Programu Erasmus. Naszym wspólnym
zamierzeniem jest również podjęcie współpracy między
waszym Wydziałem i naszym Instytutem. W przyszłości
planujemy uruchomienie wspólnego kierunku studiów logistyka.

Wystąpienie Prezydenta Miasta Linkoping
(fot. z wydziału)

 Jaki jest powód Pańskiej wizyty na naszym Wydziale?
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Nowi doktorzy na Wydziale Ekonomii i Zarządzania
Miło mi poinformować, że do grona doktorów pracujących na naszym Wydziale dołączyli nasi koledzy: Maciej
Dzikuć oraz Robert Wysocki. Publiczna obrona pracy doktorskiej nt.: Ekonomiczne i ekologiczne aspekty bezpieczeństwa energetycznego Polski mgr. inż. Macieja Dzikucia
odbyła się 11 października na Wydziale Inżynieryjno-Eko-

wydział elektrotechniki,
informatyki i telekomunikacji

dr robert wysocki (fot. z wydziału)

Maciej Dzikuć ‚’ łapie wiatr w skrzydła’’ przed obroną
doktoratu (fot. z wydziału)

Nowy Doktor w Instytucie Informatyki i Elektroniki
Dr inż. Iwona Grobelna

nomicznym Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
Promotorem był prof. dr h.c. Stanisław Urban z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, natomiast recenzentami: prof. Marian Podstawka ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz prof. Stefan Wrzosek z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Maciej
Dzikuć uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii. Natomiast 8 listopada na Wydziale Nauk
Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego
odbyła się publiczna obrona pracy doktorskiej nt.: Zarządzanie portfelem projektów w jednostkach
samorządu
terytorialnego mgr. Roberta
Wysockiego. Promotorem był prof. Daniel
Fic z Uniwersytetu
Zielonogórskiego, recenzentami prof. Elżbieta Weiss z Uniwersytetu Opolskiego oraz
Prof. Alberto Lozano-Platonoff z Uniwersytetu Szczecińskiego.
Robert Wysocki uzyskał stopień doktora
w dziedzinie ekonomii
w dyscyplinie nauki
o zarządzaniu. Naszym
Kolegom
serdecznie
gratulujemy!
Anetta Barska
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13 listopada 2012 r. na Wydziale Elektrotechniki, Informatyki
i Telekomunikacji UZ odbyła się
publiczna obrona rozprawy doktorskiej pracownika Instytutu Informatyki i Elektroniki mgr inż.
Iwony Grobelnej, pt.: Formalna
weryfikacja specyfikacji osadzonych sterowników logicznych
z wykorzystaniem wnioskowania
komputerowego w logice temporalnej. Promotorem rozprawy był
prof. Marian Adamski. Recenzentami pracy byli prof. Alexander
Barkalov (Uniwersytet Zielonogórski) i prof. Tadeusz Łuba
(Politechnika Warszawska). Rada Wydziału nadała mgr
inż. Iwonie Grobelnej stopień doktora nauk technicznych
w dyscyplinie informatyka.
Marta Kmera

Jesień i zima z Akademią REC na Wydziale
Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji
Inicjatywa Akademii REC przy Wydziale Elektrotechniki,
Informatyki i Telekomunikacji na Uniwersytecie Zielonogórskim powołana wiosną 2012 r., w tym roku akademickim rozpoczyna swoją działalność już w semestrze zimowym, a pierwszy wykład Akademii w nowym semestrze
prowadzony przez mgr. inż. Michała Wiśniewskiego, odbył
się 22 listopada 2012 r. Tematem spotkania było bezpieczeństwo aplikacji na modułach bezprzewodowych GSM.
Nadrzędnym celem Akademii jest pomoc studentom informatyki WEIT w zdobyciu doświadczenia zawodowego,
pod okiem programistów pracujących w REC. Zadaniem
Akademii jest również promocja nowoczesnych metod stosowanych we współczesnej informatyce, ze szczególnym
uwzględnieniem inżynierii oprogramowania. Ta inicjatywa
edukacyjna stanowi interesujące uzupełnienie i rozszerzenie treści wykładów, prowadzonych przez pracowników
naukowo-dydaktycznych WEIT, w ramach kierunku informatyka.
Instruktorzy Akademii REC to pracownicy z dużym doświadczeniem zawodowym, dzięki czemu studenci mogą
uczyć się zarówno praktycznego użycia narzędzi informatycznych, jak i wykorzystania wiedzy zdobytej podczas
zajęć na Wydziale. Nieocenioną pomocą w szkoleniu przyszłej kadry, jest również sposób realizacji projektów w ramach Akademii. Tematyką wiodącą w tej edycji Akademii,
są problemy dotyczące testowania oprogramowania oraz
komunikacji bezprzewodowej z wykorzystaniem modułów
GSM.

