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Unii Gospodarczej i Walutowej mogą zostać zatrudnieni jako 
eksperci w trakcie przeprowadzania kampanii informacyjnej 
w tym zakresie, jak również później w innych podmiotach, 
pracując tam przy dostosowaniu monetarnym.

Projekt studiów podyplomowych Mechanizmy funkcjono-
wania strefy euro realizowany na Wydziale Ekonomii i Za-
rządzania UZ został laureatem prowadzonego przez redak-
cję Monitora rynkowego (Dziennik Gazeta Prawna) i Monitora 
Biznesu (Rzeczpospolita) programu Symbol 2014, uzyskując 
tytuł EuroSymbolu Nowoczesnego Kształcenia 2014.

Paweł Szudra

WIadOmOścI  WYdZ IałOWE

__wydział ekonomii i zarządzania
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_Mechanizmy funkcjonowania strefy euro

15 listopada 2014 r. w siedzibie Wydziału Ekonomii i Za-
rządzania Uniwersytetu Zielonogórskiego odbyła się inaugura-
cja VI edycji projektu studiów podyplomowych Mechanizmy 
funkcjonowania strefy euro. Są to studia z zakresu historii 
i funkcjonowania strefy Euro (Unii Gospodarczej i Waluto-
wej), których celem jest edukacja ekonomiczna elit nt. zasad 
funkcjonowania strefy euro oraz historii Unii Gospodarczo-
-Walutowej. Projekt jest współfinansowany przez Narodowy 
Bank Polski. W inauguracji uczestniczyli prorektor ds. jakości 
kształcenia prof. dr hab. inż. Magdalena Graczyk, kierownik 
studiów podyplomowych dr Zbigniew Binek, koordynator pro-
jektu dr Paweł Szudra oraz zespół projektu: Anna Greinert, 
Magdalena Wasylkowska, Aldona Szudra-Szatkowska, Tomasz 
Nowak. Do tej pory studia podyplomowe ukończyło 309 osób. 
W VI edycji studiów podyplomowych uczestniczy 63 słuchaczy.

Liczba słuchaczy i absolwentów studiów podyplomo-
wych Mechanizmy funkcjonowania strefy euro prowadzo-
nych przez Wydział Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu 
Zielonogórskiego

Edycja studiów Rok akademicki Liczba 
słuchaczy

Liczba 
absolwentów

I edycja 2009 / 2010 60 59

II edycja 2010 / 2011 63 59

III edycja 2011 / 2012 65 63

IV edycja 2012 / 2013 65 62

V edycja 2013 / 2014 69 66

VI edycja 2014 / 2015 63

W tegorocznej edycji zajęcia będą prowadzone przez 
kadrę z różnych ośrodków akademickich: Szkoły Głównej 
Handlowej w Warszawie, Uniwersytetu Ekonomicznego we 
Wrocławiu, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lu-
blinie, Uniwersytetu Wrocławskiego, Uczelni Łazarskiego 
w Warszawie, Uniwersytetu Technologiczno–Humanistycz-
nego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu oraz Uniwersy-
tetu Zielonogórskiego.

Wszyscy absolwenci studiów podyplomowych Mechanizmy 
funkcjonowania strefy euro mają możliwość uczestnictwa 
w bazie NBP i w momencie ustalenia daty wejścia Polski do 
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__wydział elektrotechniki,  
informatyki i telekomunikacji

_IT Academic Day 2014 na WEIT

23 października 2014 r. na Wydziale Elektrotechniki, In-
formatyki i Telekomunikacji odbyła się konferencja IT Aca-
demic Day inaugurująca cykl konferencji technologicznych 

ITAD organizowanych na wiodących uczelniach w Polsce. 
Koło Naukowe UZ.NET oraz firma Microsoft byli organiza-
torami spotkania.


