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WIadOmOścI  WYdZ IałOWE

__wydział humanistyczny

_KONFERENCJA WOJNA/POKÓJ – HUMANISTYKA WOBEC 
WYZWAŃ WSPÓŁCZESNOŚCI

W dniach 18-19 listopada ub. r. na Uniwersytecie Zielono-
górskim odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. 
Wojna/pokój – humanistyka wobec wyzwań współczesności, 
w której wzięło udział 60 osób z Polski i Ukrainy. Konferencja 
została zorganizowana przez Instytut Filozofii, Instytut Filo-
logii Polskiej i Instytut Politologii Wydziału Humanistycznego 
Uniwersytetu Zielonogórskiego we współpracy z Państwowym 

__wydział Ekonomii i zarządzania

_Ruszyła kolejna edycja cyklu wykładów otwartych 
połączona z Dniami Otwartymi w ramach Programu 
Nowoczesne Zarządzanie Biznesem

30 listopada 2015 r. na Wydziale Ekonomii i Zarządzania 
Uniwersytetu Zielonogórskiego po raz kolejny, w ramach 
Programu Nowoczesne Zarządzanie Biznesem, odbył się 
Dzień Otwartych Drzwi. Tym razem gościliśmy przedstawi-
cieli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wydział Ekonomii  
i Zarządzania reprezentowali Dziekan Wydziału prof. dr 
hab. inż. Janina Stankiewicz, koordynator Programu dr 
hab. inż. Piotr Kułyk, prof. UZ oraz dr inż. Mariola Micha-
łowska. Natomiast z ramienia Zakładu Ubezpieczeń Spo-
łecznych obecni byli: rzecznik prasowy zielonogórskiego 
oddziału - Agnieszka Kazoń oraz specjalista zakładający 
profile na Platformie Usług Elektronicznych - Aurelia Ko-
walczuk. Program Nowoczesne Zarządzanie Biznesem re-
prezentowała Marta Gruszczyńska - Koordynator Regio-
nalny Programu. Podczas Drzwi Otwartych studenci mogli 
zasięgnąć informacji o Platformie Usług Elektronicznych 
(PUE), czyli zestawie nowoczesnych usług dla wszystkich 
klientów ZUS. Odwiedzający mieli możliwość zapoznania 
się z najważniejszym jego elementem, tj. portalem in-
ternetowym pue.zus.pl, dzięki któremu można załatwiać 
większość spraw związanych z ubezpieczeniami społecz-
nymi bez wychodzenia z domu. Portal PUE pełni też rolę 
elektronicznej skrzynki podawczej ZUS. Odwiedzający 
mogli zalogować się do systemu i utworzyć własne konto, 
uzyskując w ten sposób dostęp do bieżących informacji  
o wpływających składkach na ubezpieczenie emerytalne  
i zdrowotne. W drugiej części spotkania odbył się wykład 
dla studentów poprowadzony przez Agnieszkę Kazoń i Kie-
rownika Referatu Beatę Leszyk. W trakcie wykładu Prele-
gentki przedstawiły istotę ubezpieczeń społecznych oraz 
rolę Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Studenci dowie-
dzieli się od czego uzależniona jest wysokość emerytury, 
kiedy będą mogli na nią przejść, a także jak istotne jest 
dbanie o poprawność zapisu na indywidualnym koncie 

ZUS i kontrolowanie wpłat na konto emerytalne. Ponad-
to, w trakcie wystąpienia porównano system emerytalny 
w Polsce do innych krajów Unii Europejskiej. Przekazano 
również informacje o drugim co do wielkości wypłacanym 
świadczeniu, czyli rencie, a także uprawnieniach jakie po-
winna spełniać osoba, która ubiega się o takie świadczenie.  
W dalszej części wykładu poruszone zostały kwestie doty-
czące kosztów związanych z prowadzeniem Zakładu Ubez-
pieczeń Społecznych. W najbliższym czasie odbędą się ko-
lejne spotkania z cyklu Nowoczesne Zarządzanie Biznesem, 
na które serdecznie zapraszamy. Przedstawiciele Wydziału 
Ekonomii i Zarządzania zachęcają do odwiedzania strony 
internetowej Wydziału i śledzenia na bieżąco informacji  
o nadchodzących wydarzeniach.

Mariola Michałowska

Uniwersytetem im. Iwana Franki w Żytomierzu, Regionalnym 
Ośrodkiem Debaty Międzynarodowej, Fundacją Rozwoju De-
mokracji Lokalnej w Zielonej Górze. 

Konferencję otworzył JM Rektor Uniwersytetu 
Zielonogórskiego, prof. dr hab. inż. Tadeusz Kuczyński, a na-
stępnie głos zabrała prof. dr hab. Lilianna Kiejzik, dyrektor 
Instytutu Filozofii. Obrady plenarne poprowadzili dr hab. Ja-
rosław Macała, prof. UZ i dr hab. Roman Sapeńko, prof. UZ, 
który jednocześnie pełnił rolę tłumacza tej części obrad. 

W pierwszym dniu Konferencji szczególne zaintereso-
wanie wzbudziły wystąpienia gości z Ukrainy, wygłoszone  
w kontekście obecnej sytuacji politycznej i międzynarodo-
wej. Na pytania podczas dyskusji próbowała między innymi 
odpowiedzieć prof. Eliena Poliszczuk, przedstawiając sy-


