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Prof. Piotr Kułyk, Dziekan Wydziału wraz dr Martą Moczulską, koordynator WEiZ ds. IPMA

wydział Ekonomii i Zarządzania

Stowarzyszenie IPMA
Polska przyznała akredytację IPMA-Student
Wydziałowi
Ekonomii
i Zarządzania Uniwersytetu Zielonogórskiego
dla kierunku zarządzanie studiów pierwszego
stopnia do międzynarodowej, profesjonalnej
społeczności osób i organizacji realizujących
projekty.
Certyfikaty
IPMA są powszechnie
rozpoznawane i jako
świadectwo
posiadanych kwalifikacji stosowane w procesach rekrutacji pracowników,
budowania ścieżek rozwoju pracowników i doskonalenia
dojrzałości projektowej organizacji. Warto dodać, że opisane kwalifikacje są uniwersalne, niezależnie od branży,
a zawód kierownika projektu jest aktualnie jednym z najbardziej atrakcyjnych i perspektywicznych. Zachęcamy
studentów do skorzystania z przygotowanej oferty. Uroczyste wręczenie certyfikatu akredytacji odbyło się 16
listopada br. podczas spotkania PM Edukacja odbywającego się na Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.
Certyfikat wręczali: dr Joanna Rzempała, Menedżer Programu IPMA-Student, Członek Zarządu IPMA Polska oraz dr
inż. Bogumił Dałkowski, First Asesor IPMA, Przewodniczący
Komisji Akredytacyjnej IPMA-Student. Wydział reprezentowała dr Marta Moczulska – koordynator Wydziału ds. IPMA.
International Project Management Association Polska (IPMA
Polska) jest częścią międzynarodowej organizacji non-profit - International Project Management Association®, zrzeszającej i certyfikującej Project Managerów. Misją IPMA
Polska jest umożliwienie wymiany doświadczeń wszystkim
zainteresowanym zarządzaniem projektami, wspieranie ludzi w zdobywaniu wiedzy o zarządzaniu projektami, oraz
organizacji wdrażających zarządzanie projektowe. W ramach IMPA-Student studenci i absolwenci akredytowanych
uczelni mają możliwość podsumowania edukacji akademickiej uzyskaniem profesjonalnego, rozpoznawalnego na
rynku pracy, certyfikatu IMPA-Student o przystąpienia do
międzynarodowej, profesjonalnej społeczności osób i organizacji realizujących projekty.
Certyfikaty IPMA są powszechnie rozpoznawane i jako
świadectwo posiadanych kwalifikacji stosowane w procesach rekrutacji pracowników, budowania ścieżek rozwoju
pracowników i doskonalenia dojrzałości projektowej organizacji. Warto dodać, że opisane kwalifikacje są uniwersalne, niezależnie od branży a zawód kierownika projektu
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spektywicznych. Zachęcamy studentów do skorzystania
z przygotowanej oferty. Więcej informacji na stronie Wydziału Ekonomii i Zarządzania w zakładce: IMPA-Student.
Marta Moczulska

_Kreatywna Zielona Góra
W dniach 16-17 listopada 2016 r. w Centrum Przyrodniczym w Zielonej Górze odbyło się Forum Przemysłów
Kreatywnych. Wydarzenie to powstało z inicjatywny pracowników Wydziału Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu
Zielonogórskiego, którzy dostrzegli, że na Ziemi Lubuskiej
istnieje potencjał związany z nową gałęzią gospodarki nazywaną przemysłem kreatywnym (CCI, ang. Creative&Cultural Industries). W jej obszarze, poprzez oddziaływanie cech
kultury (dizajn) na wyrób lub usługę, dochodzi do podnoszenia wartości współcześnie wytwarzanych dóbr i usług.
Działalność odbywa się jednak w układach sieciowych, tj.
we współpracy pomiędzy artystami i przedsiębiorcami.

rejestracja uczestników FPK

Certyfikat IMPA-Student

_Kierunek zarządzanie z akredytacją IPMA–Student
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Prezentacja dr hab. inż. Sławomir Nikla

Beata Leszyk z ZUS w Zielonej Górze prowadzi wykład
otwarty Pt. Cała prawda o tym, co ZUS robi z naszymi
pieniędzmi?
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Studenci na wykładzie otwartym z tematyki
ZUS

Pracownicy Wydziału we współpracy z Fundacją Centrum
Przemysłów Kreatywnych „ArtCloud”, przy współudziale Organizacji Pracodawców Ziemi Lubuskiej oraz Urzędu Miasta
Zielona Góra zorganizowali Forum, w ramach którego wiedzą związaną z funkcjonowaniem przemysłów kreatywnych
mogli dzielić się artyści, przedsiębiorcy i naukowcy.
W ramach wystąpień pierwszego dnia Forum swoim doświadczeniem podzielili się m.in.: Ewa Minge (projektantka mody
i wzornictwa przemysłowego), Michał Gryn (członek zespołu
Platige Image Tomasza Bagińskiego), Konrad Czernik (dyrektor
kreatywny firmy Techland), Witold Stypa (artysta-malarz tworzący sztukę inspirowaną nauką), Artur Wochniak (rzeźbiarz
wykorzystujący m.in. skanery i druk 3D). Pokazy wizualizacji 3D przygotowali Joanna Sipowicz (profesor Uniwersytetu
Zielonogórskiego) oraz Krzysztof Orleański (szef labu VR Trondheim Norwegia). Drugiego dnia odbyły się panele dyskusyjne,
w których udział wzięli lokalni przedsiębiorcy i przedstawiciele
instytucji wsparcia biznesu. Wskazywali oni, jakie działania
należy podjąć na szczeblu regionalnym, aby usprawnić rozwój
przemysłów kreatywnych w województwie lubuskim.

Natomiast na stoisku ZUS, które prowadziły w holu budynku
Wydziału Ekonomii i Zarządzania Aurelia Kowalczuk z Działu
Obsługi Klienta ZUS i Marzena Krawczyk z Wydziału Organizacji
i Analiz ZUS, studenci mogli się zapoznać z zasadami funkcjonowania Platformy Usług Elektronicznych, (PUE), czyli programu nowoczesnych usług elektronicznych dla klientów ZUS.
Dni Otwarte ZUS na Wydziale Ekonomii i Zrządzania Uniwersytetu Zielonogórskiego. Na stoisku doradza pracownik
Działu Obsługi Klienta ZUS - Aurelia Kowalczuk

uczestnicy FPK 2016

Zarządzanie Biznesem”. Wydarzenie to wpisuje się już na
stałe w harmonogram współdziałania naszego Wydziału
z lokalnymi instytucjami biznesu.
Po raz kolejny rozpoczęliśmy od otwartego wykładu, który poprowadziła Beata Leszek – Kierownik Referatu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Zielonej Górze. Temat prelekcji to: Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Cała prawda
o tym, co ZUS robi z naszymi pieniędzmi. Studenci, licznie
uczestniczący w wykładzie, mogli się dowiedzieć od czego
uzależniona jest wysokość emerytury, kiedy będą mogli na
nią przejść, a także jakie są istotne elementy składek na
ubezpieczenia społeczne.

Jadwiga Gorączkowska, Sławomir Kotylak

_Nowoczesne Zarządzanie Biznesem
To już kolejny rok - ruszyła następna edycja cyklu wykładów otwartych połączona z Dniami Otwartymi w ramach
Programu „Nowoczesne Zarządzanie Biznesem” na Wydziale Ekonomii i Zarządzania
22 listopada 2016 r. na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu Zielonogórskiego po raz kolejny odbył się
Dzień Otwartych Drzwi w ramach Programu „Nowoczesne
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W ramach programu „Nowoczesne Zarządzanie Bizne- skiej. Celem spotkania było wypracowanie koncepcji bliższej współpracy Wydziału z przedsiębiorcami zrzeszonymi
sem” odbyły się wykłady otwarte:
w Organizacji Pracodawców Ziemi Lubuskiej. Stronę biznesu reprezentowali: Jarosław Nieradka - Dyrektor Biu6 grudnia 2016 r.
ra, Milena Pałys - Specjalista ds. projektów i kooperacji,
Temat: Jaką emerytką / jakim emerytem zostaniesz?
Omówione zostały podstawowe zagadnienia związane Ryszard Gongor, (Gedia Poland Sp. z o.o.), Przemysław
z inwestowaniem długoterminowym i zabezpieczeniem Karwowski (Ton Color s.c. P.P. Karwowscy), Jerzy Kotarswojej przyszłości. Jakie występują różnice pomiędzy sys- ski (Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego Sp. z o.o.),
temem repartycyjnym a nowym systemem emerytalnym, Wiesław Ocytko (Technik Transfer & Consulting), Klaudia
wyjaśnione zostaną kwestie związane z solidarnością poko- Dolata (Audit Doradztwo Personalne Sp. z o.o.), Jarosław
leniową, zmianami demograficznymi i czynnikami warun- Wendorff (PHU Taxa Jarosław Wendorff), Karol Humiński
(KAMPOL Sp. z o.o.) oraz Piotr Majdecki (Bank Zachodni
kującymi określenie wieku przechodzenia na emeryturę?
WBK S.A. I Oddział w Żarach). W spotkaniu uczestniczył
Prowadzący: Jarosław Jezierski.
również prof. UZ Andrzej Pieczyński - Prorektor ds. Rozwoju i członek Zarządu OPZL. Wydział reprezentowali: dr
12 grudnia 2016 r.
Temat: Ubezpieczenia społeczne niezbędne w prowa- hab. inż. Piotr Kułyk, prof. UZ – Dziekan Wydziału, dr Leszek Kaźmierczak-Piwko - Prodziekan ds. Studenckich, dr
dzeniu firmy i codziennym życiu każdego człowieka.
Prowadząca: Agnieszka Kazoń Naczelnik Wydziału Orga- Paweł Szudra - Prodziekan ds. Jakości Kształcenia oraz dr
nizacji i Analiz Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział Sławomir Kotylak. Dyrektor Biura OPZL Jarosław Nieradka
wyraził duże zadowolenie z pojawiających się perspektyw
w Zielonej Górze.
współpracy, której niedawnym owocem było Forum Przemysłów Kreatywnych. W pierwszej części spotkania dr Pa13 grudnia 2016 r.
weł Szudra przedstawił ofertę dydaktyczną Wydziału oraz
Temat: Wiarygodność finansowa - co możesz zyskać?
Temat realizowany w ramach modułu Zarządzanie ryzy- omówił jego zasoby. Następnie prof. inż. Piotr Kułyk przedkiem finansowym w biznesie i życiu osobistym ze Związ- stawił potencjalne płaszczyzny współpracy, podkreślając
kiem Banków Polskich i Biurem Informacji Kredytowej. szczególną rolę zarówno Uczelni jak i przedsiębiorców
Wykład zawierał charakterystykę zaplecza informacyjnego w pracy dla rozwoju naszego regionu. Wspólne planowane
sektora bankowego; znaczenie wymiany informacji gospo- inicjatywy, mogłyby się przyczynić do wzrostu atrakcyjnodarczych dla konsumentów i przedsiębiorców. Odpowiadał ści województwa lubuskiego ,zarówno w sferze rozwoju
też na pytania: Jakie informacje banki zbierają na temat gospodarczego jaki i edukacji. Jedną z istotnych koncepcji
konsumentów i przedsiębiorców? Jak każdy konsument jest utworzenie na Wydziale Ekonomii i Zarządzania wraz
z OPZL-em punktu konsultacyjnego mającego na celu bumoże sprawdzić informacje na swój temat?
dowanie relacji pomiędzy studentami a przedsiębiorcami
Temat: Nie stój – inwestuj! / GPW.
Wykład odbył się w ramach modułu Oszczędzania i in- już na etapie kształcenia. Inicjatywę tą ze szczególnie
westowania długoterminowego realizowany we współpracy dużym zainteresowaniem przyjęła przedstawicielka firmy
ze Związkiem Banków Polskich i Fundacją Giełdy Papierów zajmującej się doradztwem personalnym - Klaudia Dolata.
Wartościowych (GPW) oraz Izbą Zarządzających Fundusza- Pracodawcy wskazywali na konieczność podnoszenie przez
młodych ludzi kompetencji w zakresie obsługi programów
mi i Aktywami (IZFiA).
użytkowych, a także wskazywali na kompetencje, na które w szczególności jest duże zapotrzebowanie w naszym
regionie, jakim jest specjalista ds. controllingu. Dziekan
podkreślał, że nawiązanie kontaktu ma przyczynić się
_Nauka dla biznesu, biznes dla nauki
w dalszej perspektywie do organizacji spotkań studentów
28 listopada w Sali Rady Wydziału Ekonomii i Zarządza- z przedsiębiorcami, realizacji staży i praktyk przez studennia Uniwersytetu Zielonogórskiego odbyło się spotkanie tów oraz pozyskania informacji o potrzebach pracodawców
władz Wydziału Ekonomii i Zarządzania z Zarządem oraz w zakresie kadr. Również dr Leszek Kaźmierczak-Piwko
przedstawicielami Organizacji Pracodawców Ziemi Lubu- zwrócił uwagę, że cennym byłoby rozwinięcie współpracy

Reprezentanci OPZL w trakcie spotkania pozdrawiam
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w sferze realizacji badań naukowych przez pracowników
Wydziału w lubuskich podmiotach gospodarczych. Dr Sławomir Kotylak wyraził zainteresowanie dalszą współpracą
w realizacji inicjatywy Forum Przemysłów Kreatywnych
w kolejnym roku. Dziekana Wydziału zachęcał i wyraził
gotowość do modyfikacji programów kształcenia stosownie
do potrzeb rynku, podkreślił jednak, że będzie to możliwe
jedynie przy współpracy z przedstawicielami OPZL. Prof.
Andrzej Pieczyński, Prorektor ds. Rozwoju UZ, przywołał
już owoce takiej współpracy odwołując się do doświadczeń
innych Wydziałów. Pracodawcy w swoich wypowiedziach
zgodnie podkreślali, że najtrudniejsze do pozyskania

i utrzymania są zasoby ludzkie. Dyrektor J. Nieradka, zwrócił uwagę, że problem będzie się jeszcze pogłębiał w obliczu niekorzystnych zmian demograficznych. Strony zgodnie
uznały, że konieczne jest budowanie wśród młodych ludzi
świadomości konieczności uczenia się i dokształcania przez
całe życie. Było to pierwsze spotkanie, które dowiodło
trafności inicjatywy głębszej współpracy środowiska naukowego z biznesem na szczeblu lokalnym, a kolejne już w
wkrótce. W dalszej części spotkania odbyło się wyjazdowe
posiedzenie Zarządu OPZL.
Anetta Barska

wydział humanistyczny

_Nowy rok akademicki w Zielonogórskim
Konwersatorium Filozoficznym

Organizowane przez Polskie Towarzystwo Filozoficzne
(o. w Zielonej Górze) oraz Instytut Filozofii UZ Zielonogórskie Konwersatorium Filozoficzne, tj. cykl otwartych
wykładów z filozofii, zostało w nowym roku akademickim
zainaugurowane przez dwoje gości z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Dr Katarzyna Kołakowska
i dr Lesław Łesyk, bo o nich tu mowa, są – najogólniej mówiąc – specjalistami w dziedzinie literatury greckiej, także
tej filozoficznej, na różnych etapach jej rozwoju.
Dr K. Kołakowska, autorka całościowej monografii nt.
twórczości presokratyka Empedoklesa z Akragas (Kraków
2012), w referacie pt. Czytając źródła, czyli co nowego
w filozofii starożytnej?, zaprezentowała najnowsze odkrycia papirologiczne i ich znaczenie dla historyków filozofii
starożytnej. Odczyt z pogranicza papirologii i historii filozofii podziałał odświeżająco na publiczność nawykłą do
rozważań filozoficznych i historycznofilozoficznych. Okazuje się bowiem, o czym wielu historyków filozofii zapomina,
że teksty dawnych autorów – zanim znajdą się na półkach
bibliotecznych w formie wygodnych i pięknie wydrukowanych tomów – przechodzą niekiedy długą drogę, która rozpoczyna się od przypadkowego odnalezienia papirusów np.
przy okazji różnych prac budowlanych, jak to miało miejsce w połowie XVIII w. w Herkulanum i w 1962 r. w Derveni.
Prelegentka zapoznała publiczność z szeregiem starszych
i nowszych metod odczytywania zwęglonych zwojów oraz
zrelacjonowała własne prace nad papirusami, prowadzone już od kilku lat w różnych europejskich bibliotekach.
Badania te, jak się okazało, nie pozostają bez wpływu
na wiedzę historyków o filozofach przedsokratejskich, ze
szczególnym uwzględnieniem Empedoklesa i Ksenofanesa.
Drugi z prelegentów, dr L. Łesyk, badacz twórczości pisarzy wczesnochrześcijańskich, w referacie pt. „Co ma nam
do powiedzenia ten nowinkarz?” (Dz 17:18a). Wczesne
chrześcijaństwo wobec filozofii greckiej, podjął się zadania wyjaśnienia zebranym problemu recepcji filozoficznego dziedzictwa greckiego przez myślicieli chrześcijańskich
pierwszych wieków. Prelegent akcentował specyfikę okresu
pierwszych wieków naszej ery, w których doktryna chrześcijańska dopiero się kształtowała, otwierała się na róż-

Dr T. Turowski, dr K. Kołakowska, dr hab. T. Mróz

Publiczność (w pierwszym rzędzie po lewej dr L. Łesyk)

ne wpływy i naturalnym wówczas było, że wśród pisarzy
chrześcijańskich panowały rozbieżności w kwestii oceny
i ewentualnego wykorzystania dorobku greckiego. Znane im
były różne nurty myśli greckiej, szczególną przychylnością
cieszył się wśród nich Platon i tradycja platońska, jednoznacznie zaś odrzucali nurty materialistyczne jako niemożliwe do pogodzenia z wciąż kształtującą się chrześcijańską
koncepcją Boga i człowieka. Jako materiał źródłowy dla
powyższych rozważań służyły prelegentowi teksty Tertuliana, Justyna Filozofa (Męczennika), a przede wszystkim
– noszącego tytuł Ojca Kościoła – Klemensa z Aleksandrii.
Oba odczyty poprowadzone z lekkością i werwą, zadziałały na licznie zebraną publiczność magnetyzująco i inspirująco, co zmusiło prowadzących spotkanie do ostatecznego przerwania go po trzech godzinach. W spotkaniu licznie
uczestniczyli studenci różnych kierunków i stopni kształcenia Wydziału Humanistycznego, w tym członkowie niedawno powołanego Koła Naukowego Miłośników Starożytności
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