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...z potrzeby nowego myślenia
10 lat WZiIP

„Przysłowiowy strzał
 w dziesiątke”

Co legło u podstaw powołania jednostki, która jako Wydział Zarządzania i Inżynierii 
Produkcji przygotowuje się aktualnie do obchodów jubileuszu 10-lecia?

Fundamentem rozwoju naszego wydziału są ludzie. Ich praca zmierzająca do realiza-
cji wspólnej wizji rozwoju tworzyła podstawy tego, co mamy dzisiaj. Wysiłek ludzi, któ-
rzy potrafili odpowiedzieć na potrzeby rynku tworząc kierunek zarządzanie w okresie, 
kiedy cały kraj, a zwłaszcza gospodarka przechodziła okres transformacji ustrojowej. 
Wówczas dostrzeżono właściwą wagę zarządzania i jego wpływu na rozwój przedsię-
biorstw, regionu i kraju w przeciwieństwie do poprzedniego systemu, zakładającego, 
że samo posiadanie zasobów i wytworzenie jakiegoś produktu jest warunkiem wy-
starczającym.  Konkurencyjność  położyła kres gospodarce niedoborów i stworzyła 
gospodarkę rynkową, w której problemem staje się sprzedaż produktów, a umiejęt-
ność sprzedaży staje się często ważniejsza od samej  produkcji. Tu wkraczamy więc w 
obszar zarządzania i stworzenia przez grupę pracowników  naukowych najpierw kie-
runku zarządzanie i marketing, a potem całej jednostki - wydziału. Powołując nowy  
kierunek studiów korzystaliśmy najpierw z gościnności Wydziału Mechanicznego, 
co do dziś mile wspominamy i jesteśmy wdzięczni za stworzenie takiej możliwości.  
Lawinowo rosnąca liczba studentów pragnących studiować nowy atrakcyjny  kie-
runek studiów i wsparcie kadrowe Akademii Ekonomicznej z Katowic i kolegów z 
Uniwersytetu Technicznego w Ostrawie pozwoliły na powołanie nowej jednostki. Z 
sentymentem wspominam początki działalności przyszłego wydziału, ciepłą, niemal 
rodzinną atmosferę towarzyszącą  niełatwemu i pracochłonnemu zadaniu jakim było 
tworzenie zrębów nowego. Przecież  trzon nowo tworzonej jednostki stanowił dziesię-
cioosobowy zespół Studium Nauk Społecznych i Ekonomicznych. Ta rodzina szybko 
się rozrastała wkrótce było to już  20 osób,  a mimo to wszystkie zebrania i dyskusje 
gromadziły cały skład jednostki, co było przyczyną  wielkiej integracji zespołu. Kolejni 
pracownicy wchodzący w skład  kadry  dynamicznie rozrastającej się jednostki  rów-
nież  integrowali się  bardzo szybko i jestem przekonany, że to swoiste poczucie więzi 
łączącej pracowników  miało niebagatelne znaczenie w budowaniu  jej obecnej pozycji.

Czy mógłby Pan Dziekan wskazać poszczególne  etapy rozwoju jednostki składające 
się na te 10 lat pomyślnej działalności ? 

Bez wątpienia najważniejszym było samo  powołanie wydziału, co odbyło się przy du-
żym wsparciu władz uczelni - wówczas rektorem był prof. Piotr Wach, a prorektorem odpo-

wiedzialnym za kwestie rozwoju  naukowego  aktualnie sprawujący funkcję rektora prof. 
Jerzy Skubis. Przy dużym wsparciu rektora i prorektora oraz ówczesnych władz dziekańskich 

Wydziału Mechanicznego przygotowany został stosowny wniosek, i to  stało się początkiem 
nowej jakości. Osobnym rozdziałem w historii jednostki są jej ludzie, czyli kadra naukowa. 

Ich pojawienie się znaczy kolejne etapy rozwoju. Takim ważnym momentem było przyjście na 
politechnikę  prof. Ryszarda Knosali, zasłużenie uznawanego za twórcę kierunku zarządzanie i 

inżynieria produkcji i specjalności zarządzanie innowacjami, którą uruchomiliśmy jako pierwsza 
uczelnia  w kraju, ponieważ właśnie on podjął się misji uruchomienia nowego kierunku. Ten 
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prof. PO dr hab. Krzysztof 
Malik, współtwórca WZiIP i 
dziekan w kadencjach 2005–
–2008 i 2008–2012, absolwent 
Akademii Ekonomicznej w Ka-
towicach, gdzie uzyskał także 
doktorat (1994 r.) i habilitację 
(2005 r.). W 1995  roku otrzy-
mał stypendium Fundacji na 
rzecz Nauki Polskiej dla najlep-
szych młodych naukowców. 
Autor i współautor ponad 100 
publikacji i  ekspertyz. Kieru-
je Katedrą Ekonomii i Badań 
Regionalnych, opiekun SKN 
„ARAFIN” , organizator i kie-
rownik studiów podyplomo-
wych rachunkowość i finanse 
oraz nadzór, audyt i kontrola 
w gospodarce i administracji. 
Prof K. Malik jest członkiem 
Komisji Nauk Prawnych i Eko-
nomicznych katowickiego 
oddziału PAN,  Zespołu Eks-
pertów ds. opracowania pod-
stawowych kryteriów wyboru 
projektów kluczowych dla Re-
gionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Opol-
skiego na lata 2007-2013 i 
podkomitetu Monitorującego 
Program Operacyjny Kapitał 
Ludzki na lata 2007-2013. 



fakt stał się na tyle ważny, że  znalazł odzwierciedlenie w nazwie całej jednostki, która od tego mo-
mentu funkcjonuje jako Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji. Oczywiście nie poprzestaliśmy 
na tym. Dalej obserwowaliśmy bacznie rynek i to co dzieje się w regionie i  muszę powiedzieć, że 
pomogła nam najnowsza historia naszych dziejów. Udało nam się bowiem jeszcze przed inte-
gracją z Unią Europejską powołać nowoczesne studia europejskie, czyli kierunek europeistyka. 
Studia łączące w sobie elementy związane z unijną legislacją z kwestiami gospodarczymi. Stu-
dia te uwzględniają  politykę strukturalną UE wspartą funduszami pomocowymi o kluczowym 
znaczeniu dla gospodarki. Bardzo ważne znaczenie w procesie dydaktycznym ma coś, co okre-
ślamy jako  kulturę europejskości i znajomość języków obcych, w jaką wyposażeni zostają nasi 
studenci. Sumując to wszystko widać wyraźnie, że udało nam się zaproponować młodym 
ludziom naprawdę atrakcyjny produkt jakim są studia na europeistyce. Jeśli do tego dodać 
kolejny trafiony kierunek czyli uruchomioną ostatnio administrację, mamy obraz jednostki  
prężnej, gotowej podjąć się kolejnych wyzwań  jakie stawia przed nami współczesny rynek 
pracy. Utworzenie na wydziale kierunku  administracja jest właściwie odpowiedzią na to, co 
obecne jest na  uczelniach europejskich, gdzie nie oddziela się zarządzania od administracji 
i studenci kształcą się w zarządzaniu jednostkami publicznymi. Wykorzystując potencjał 
wydziału, zdecydowaliśmy się na uruchomienie takiego kierunku, cieszącego się powodze-
niem wśród młodzieży. 

  Przygotowania do obchodów jubileuszu to zarazem okazja do podsumowań, czy 
mógłby Pan dziekan wskazać jakieś wydarzenie jako   najważniejsze, decydujące o pozy-
cji całej jednostki?

Obecny stan kadrowy i potencjał jednostki jest sumą wielu decyzji i ogromnej pracy 
całego zespołu. Trudno więc wskazać jakiś wyjątkowy, jeden moment ważący na cało-
ści. Nasz rozwój ma charakter płynny i ewolucyjny, a nie skokowy. Jeśli jednak koniecznie 
miałbym  zwrócić uwagę na jakiś obszar, to niewątpliwie duże znaczenie dla obecnego 
stanu i pozycji jednostki miało rozbudowanie kadry naukowej o przedstawicieli nauk hu-
manistycznych, historycznych, kulturoznawstwa,  medioznawstwa i nauk prawniczych. 
Nie zapominajmy, że wydział funkcjonuje w strukturze politechniki, czyli uczelni tech-
nicznej kształcącej inżynierów, a wzbogacenie  procesu kształcenia o dużą dozę nauk 
humanistycznych stanowi istotny walor. Kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji jest 
obecny chyba na  wszystkich politechnikach, na niektórych nawet prowadzony jest na 
kilku wydziałach. Natomiast kierunki europeistyka i administracja bardziej kojarzą się z 
uniwersytetem,  dlatego  możliwość studiowania ich na politechnice na pewno humani-
zuje cały proces kształcenia i stanowi bardzo atrakcyjne komplementarium wykształcenia 
politechnicznego. Nie zapominajmy, że absolwenci kierunków technicznych uzupełniają 
swoje wykształcenie wybierając na studia magisterskie jeden z naszych „humanistycz-
nych” kierunków i odwrotnie. Dlatego uważam, że prowadzenie na uniwersytecie technicz-
nym kierunków humanistycznych jest przysłowiowym strzałem w dziesiątkę.

 Bogata oferta dydaktyczna wydziału  sprawia, że jednostka staje się swoistą kuźnią kadr 
dla administracji i jednostek gospodarczych, co stanowi źródło satysfakcji dla władz dzie-
kańskich, czy w planie są  kolejne nowe kierunki.

Wszyscy przeżywamy wielką satysfakcję spotykając w przedsiębiorstwach i w urzę-
dach na różnych stanowiskach kompetentnych pracowników – absolwentów nasze-
go wydziału, a szczególnie jeśli są to stanowiska ważne, mające wpływ na to, co dzie-
je się w regionie. To świadczy o tym, że wiedza teoretyczna przekazywana na uczelni 
sprawdza się w praktyce. Trudno o większą satysfakcję i lepszy praktyczny wyznacznik 
jakości kształcenia. Nasi absolwenci potrafią – jak widać – poradzić sobie z trudną nie-
raz procedurą weryfikacyjną, jaką obecnie napotykają młodzi ludzie na rynku pracy.  
   Natomiast jeśli chodzi o plany, to raczej wolałbym być powściągliwy z ich przedwczesnym ujaw-
nianiem. Powiem tylko tyle, że w obszarze zainteresowań  wydziału leżą zagadnienia związane z 
gospodarką publiczną, gospodarką przestrzenną, a także metodami ilościowymi. Naszym celem 
strategicznym jest uzyskanie uprawnień doktorskich w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie 
nauki o zarządzaniu. 
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Czego zatem życzyć można Panu Dziekanowi, co stałoby się spełnieniem oczekiwań czy rozwiąza-
niem problemu, z jakim boryka się wydział?   

Jestem dumny z osiągnięć naszych studentów i absolwentów. Przez ostatnie 10 lat wykształcili-
śmy ponad 6 tysięcy absolwentów, którzy znaleźli pracę w różnych firmach i instytucjach zarów-
no w naszym regionie jak i poza nim. Natomiast problemem, z którym borykamy się w procesie 
kształcenia studentów od początku istnienia są braki lokalowe, a mówiąc wprost doskwiera nam 
ciasnota. Chcielibyśmy - wypowiadając życzenia jubileuszowe współpracowników - mieścić się 
całym wydziałem w jednym miejscu. Obecna siedziba przy ul. Waryńskiego doskonale się do tego 
nadaje,  lecz jest  zdecydowanie za mała. Adaptacja innych obiektów usytuowanych w tej części 
miasta dla potrzeb rozwoju instytutu i katedr Wydziału byłaby ziszczeniem marzeń wszystkich 
pracowników, a i dla rozwoju całej uczelni byłoby to korzystne. Takie rozwiązanie zapisano już 
w obu strategiach rozwoju: wydziałowej i uczelnianej. Wierzymy, że dalsza determinacja władz 
Uczelni, zaangażowanie służb technicznych i zrozumienie potrzeb naszych studentów także ze 
strony starszych stażem wydziałów umożliwi realizację tego celu strategii w perspektywie 3-4 
lat. Prężnie rozwijający się Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji stałby się wizytówką Poli-
techniki w centrum miasta, przysparzając całej społeczności Uczelni powodów do satysfakcji. 
I tego bym życzył wszystkim Koleżankom i Kolegom, a także sobie.

Rozmawiała K. Duda
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Jola Faber i Żaneta Hajdecka, studentki WZiIP, które 
wzięły udział w akcji promocyjnej Politechniki Opolskiej 

obiekt WZIP przy ul. Ozimskiej 75 

siedziba Wydziału przy ul. Waryńskiego 4 



Tegoroczna inauguracja roku akademickiego ma szczególny 
charakter – nasz Wydział obchodzi 10-lecie powstania. Zaczę-
ło się od Studium Nauk Społecznych i Ekonomicznych, które 
funkcjonowało jako jednostka międzywydziałowa w ówcze-
snej Wyższej Szkole Inżynierskiej w Opolu. Z rozwojem prac 
badawczych w ramach Studium wiążą się osoby, które je 
współtworzyły, m.in., doc. Henryk Lewandowski, prof. Ru-
dolf Kośmider, prof. Marian Ciepaj, prof. Agata Zagórow-
ska, dr Wanda Kroszel, dr Włodzimierz Kwieciński, dr Ry-
szard Miążek, mgr Leszek Szlachta. Podejmując w 1988 
roku pracę asystenta-stażysty, pamiętam realizowane wów-
czas prace badawcze, w których brałem udział, a dotyczące 

m.in. tworzenia kultury ekologicznej (razem z drem Kwieciń-
skim), rozwoju sfery non-profit (wszyscy pracownicy), syste-
mów rachunkowości finansowej i menedżerskiej (razem z doc. 

Lewandowskim), społecznych i gospodarczych konsekwencji 
zmian demograficznych na Śląsku (prof. Rauziński, prof. Zagó-

rowska).  Wraz z powstawaniem nowego systemu społeczno-
gospodarczego zrodziła się, ważna z punktu widzenia rozwoju 

Studium, społeczna potrzeba nowego myślenia ekonomicznego, 
co przejawiło się zmasowanym zainteresowaniem nowymi kierun-

kami studiów menedżerskich. 

W 1992 roku przy istotnej pomocy ówczesnych władz Uczelni (JM rek-
tora prof. Piotra Wacha i prorektora ds. nauki prof. Jerzego Skubisa), a 

także życzliwości pracowników naukowo-dydaktycznych i administracyj-
nych Wydziału Mechanicznego, najpierw uruchomiono na tym Wydziale na 

kierunku mechanika i budowa maszyn specjalność  o nazwie zarządzanie. 

Od roku akademickiego 1993/94 uruchomiono studia inżynierskie na kierunku 
zarządzanie. Jednocześnie z dniem 1 września 1993 Minister Edukacji Narodowej 

zatwierdził przekształcenie Studium w międzywydziałowy Instytut Zarządzania. 

Od roku akademickiego 1995/96 uruchomiono jednolite studia magisterskie na kierunku 
zarządzanie i marketing. Należy w tym początkowym okresie podkreślić wysiłki i pomoc me-

rytoryczną kadry profesorskiej z Akademii Ekonomicznej w Katowicach, wspomagających naszą 
działalność dydaktyczno-naukową, w tym prof. Jana Pykę (obecnego Rektora AE), prof. Dorotę Ko-

tlorz, prof. Irenę Pykę, dr inż. Krzysztofa Pałuchę, a także prof. Piotra Blaika i dr Tadeusza Pokusę z Uni-

...z potrzeby nowego myślenia
10 lat WZiIP
Prolegomena do 10-lecia 
Wydziału Zarządzania 
 i Inżynierii Produkcji  
Politechniki Opolskiej
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...z potrzeby nowego myślenia
wersytetu Opolskiego. Istotną pomoc uzyskano 
z Uniwersytetu Technologicznego w Ostrawie w 
osobach: prof. E. Krausovej, S. Ptacka, R. Lenor-
ta. Dzięki ich  pomocy  obecny rozwój studiów 
magisterskich na kierunku zarządzanie, który 
cieszy się stałym zainteresowaniem także wśród 
inżynierów, jest możliwy głównie w oparciu  o 
własną kadrę naukowo-dydaktyczną.

W 1999 roku na wniosek władz instytutu i w 
oparciu o stosowną uchwałę Senatu Politechni-
ki Opolskiej, Minister Edukacji Narodowej prze-
kształcił instytut w Wydział Zarządzania i Inży-
nierii Produkcji. Na Wydziale powstały jednostki 
organizacyjne grupujące kadrę o podobnych 
zainteresowaniach badawczych: Zakład Nauk 
Ekonomicznych (doc. Henryk Lewandowski), Za-
kład Nauk o Zarządzaniu (prof. Rudolf Kośmider), 
Zakład Prawa Gospodarczego (prof. Marian Ciepaj), 
Zakład Demografii i Socjologii Zarządzania (prof. 
Robert Rauziński), Zakład Marketingu (prof. Piotr 
Blaik), Instytut Inżynierii Produkcji (prof. Ryszard Kno-
sala). Pierwszym dziekanem Wydziału zostaje uprzedni 
dyrektor instytutu – prof. Rudolf Kośmider. Ruszają uzu-
pełniające studia magisterskie na kierunku zarządzanie i 
marketing. Oferta skierowana jest do inżynierów. Od tego 
samego roku akademickiego 1999/2000 – dzięki staraniom 
zespołu pracowników pod kierunkiem prof. R. Knosali – uru-
chomiono drugi kierunek studiów – zarządzanie i inżynierię 
produkcji jako studia inżynierskie. 

Po tragicznej śmierci profesora Rudolfa Kośmidra w 2000 roku 
dziekanem zostaje wybrana prof. Agata Zagórowska. Funkcje pro-
dziekańskie w latach 2000-2005 sprawowali: prof. R. Rauziński, prof. K. 
Malik, prof. L. Habuda i dr inż. R. Matwiejczuk.

Duże zainteresowanie, wprowadzonej na kierunku zarządzanie i marke-
ting specjalności europejskie systemy zarządzania administracja publiczną, 
skłoniło nas do podjęcia decyzji o wystąpieniu z wnioskiem o uruchomieniu 
nowego kierunku o nazwie europeistyka. Inicjatywa ta spotkała się z bardzo po-
zytywnym nastawieniem władz samorządowych naszego miasta i województwa. 
W styczniu 2004 roku Minister Edukacji Narodowej i Sportu podjął decyzję, na mocy 
której od roku akademickiego 2004/2005 uruchomiono na Wydziale studia licencjackie 
na kierunku europeistyka.  Przypadł mi wówczas zaszczyt wygłoszenia wykładu inaugura-
cyjnego na tym kierunku. 

Od 2005 roku pełniąc funkcje dziekańskie wraz z całym kolegium (prof. Agata Zagórowska, 
prof. Krystian Heffner, dr inż. Rafał Matwiejczuk, prof. Gabriela Jyż i dr inż. Małgorzata Adamska) 
oraz zespołem prawie stu pracowników i ponad trzech tysięcy studentów i słuchaczy studiów podyplo-
mowych realizujemy przyjętą przez Radę Wydziału Strategię rozwoju.

Rozwój europeistyki był możliwy dzięki wspólnym wysiłkom prof. Agaty Zagórowskiej, prof. Krzysztofa Malika, 
prof. Krystiana Heffnera, prof. Marka S. Grochalskiego, prof. Adama Roznocha, dr Barbary Bidzińskiej-Jakubowskiej 
i wielu innych. Dzięki wzmocnieniu kadrowemu (prof. Wanda Musialik, prof. Andrzej Kracher, prof. Stanisław Senft, prof. 
Maria Kalczyńska, prof. Leszek Karczewski, dr Dorota Schreiber-Kurpiers i inni) zaproponowano studentom nowe spe-
cjalności i rozwinięto badania naukowe w zakresie studiów europejskich i regionalnych. Od roku akademickiego 2007/08 
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A.Zagórowska, P. Wach

R. Kośmider



uruchomiono studia 
magisterskie na tym kie-
runku.

Najmłodszym, czwar-
tym kierunkiem urucho-
mionym od roku akademic-
kiego 2008/09 na naszym 
Wydziale jest  administracja 
(studia I stopnia). Jego urucho-
mienie i rozwój związany jest 
przede wszystkim z działaniami 
prof. Gabrieli Jyż wraz z zespołem, 
a także prof. Stanisława Kaźmier-
czyka.

Aktywność naukowa pracowników 
Wydziału została oceniona pozytywnie. 
30 czerwca 2006 r. Ministerstwo Nauki i 
Szkolnictwa Wyższego zatwierdziło przy-
gotowany przez Komitet Badań na Rzecz 
Rozwoju Nauki wchodzący w skład Rady Nauki 
wniosek o nadanie Wydziałowi trzeciej kategorii 
naukowej. Badania prowadzone na Wydziale Za-
rządzania i Inżynierii Produkcji realizowane są na 
poziomie badań statutowych prowadzonych przez 
jednostki organizacyjne (instytut i katedry). Drugim po-
ziomem badań są prace własne naukowców oraz granty. 
Większość z tych poszukiwań badawczych koncentruje się 
na problematyce rozwoju regionalnego w uwarunkowaniach 
społecznych, ekonomicznych, administracyjno-prawnych, śro-
dowiskowych, demograficznych i kulturowych Unii Europejskiej. 
Rezultaty badań są systematycznie publikowane. Na podkreślenie 
zasługuje wzorcowa wręcz współpraca z Wydawnictwem Uczelnia-
nym i działem Promocji Politechniki Opolskiej pod kierunkiem mgr Kry-
styny Dudy oraz redaktorami Wydawnictwa Instytutu Śląskiego w Opolu, 
których pasja i cierpliwość wnoszą istotną wartość do wydawanych publi-
kacji. W przedstawionych  poszukiwaniach badawczych dominują następujące 
słowa kluczowe: rozwój społeczno-gospodarczy, rozwój regionalny, rozwój zrów-
noważony i trwały, konkurencyjność, jednolity rynek europejski, międzynarodowe sto-
sunki gospodarcze i polityczne, czynniki (kapitały) rozwoju: kapitał ludzki, ekonomiczny, 
społeczno- instytucjonalny, środowiskowy, polityki rozwoju regionalnego. 

Pracownicy Wydziału prowadzą na Politechnice Opolskiej projekty badawcze finansowane w ra-
mach grantów: własnych i promotorskich. W 2005 roku zrealizowaliśmy w ramach 5. Programu Ramo-
wego projekt pn. EU Integration and the Prospects for Catch-Up Development in CEECs - The Determinants 
of the Productivity Gap. Celem programu badawczego było określenie wpływu bezpośrednich inwestycji zagra-
nicznych na produktywność gospodarek goszczących:  Polski, Węgier, Słowacji, Słowenii, Niemiec.
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 W roku 2008 ukończono na Wydziale trwające dwa lata prace nad projektem badawczym 
Województwo Opolskie Regionem Zrównoważonego Rozwoju- Foresight Regionalny do 

2020 r. – współfinansowanym przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego. Projekt realizowany był przy współpracy z szerokim gronem przedstawi-

cieli instytucji naukowo – badawczych regionu: Urzędem Marszałkowskim Wojewódz-
twa Opolskiego, Uniwersytetem Opolskim, Instytutem Ciężkiej Syntezy Organicznej w 
Kędzierzynie-Koźlu, Instytutem Szkła, Ceramiki, Materiałów Ogniotrwałych i Budowla-
nych, Akademickim Inkubatorem Przedsiębiorczości w PO, Instytutem Śląskim w Opolu, 
Izbą Gospodarczą „Śląsk”, Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarki, BOT Elektrownią 
„Opole”, Opolską Lożą Business Centre Club. Prowadzone w ramach projektu bada-
nia umożliwiły wyznaczenie strategicznych obszarów badawczych wpływających na 
rozwój regionu w perspektywie roku 2020. Pozwoli to na aktualizację i weryfikację 
istniejących już długofalowych planów rozwojowych, takich jak Strategia Rozwoju 
Województwa Opolskiego, Regionalna Strategia Innowacji czy strategie branżowe. 

W bieżącym - 2009 roku, kilkunastoosobowy zespół naukowców - regionalistów 
(ekonomistów, socjologów, demografów) rozpoczął prace badawcze w ramach 
projektu pn. Przedsiębiorstwa jutra – prognozowanie trendów rozwojowych w 
województwa opolskim.  Partnerami projektu, współfinansowanego przez Unię 
Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego, są Instytut Śląski PIN w Opo-
lu i PROMEDIA sp. z o.o.

Wydział prowadząc badania i analizy od lat współpracuje z szeregiem jedno-
stek naukowo- badawczych, w tym z: Akademią Ekonomiczną w Katowicach, 
Akademią Ekonomiczną we Wrocławiu,  Wyższą Szkołą Ekonomii i Administra-
cji w Bytomiu, Wydziałem Ekonomicznym Uniwersytetu Opolskiego oraz In-
stytutem Wsi i Rolnictwa PAN, Komitetem Przestrzennego Zagospodarowania 
Kraju PAN, Komitetem Nauk o Pracy i  Polityce Społecznej PAN, Państwowym 
Instytutem Naukowym- Instytut Śląski w Opolu, Regional Studies Association. 
Współpraca ta dotyczy: wymiany doświadczeń, wspólnego organizowania kon-
ferencji naukowych, wydawania publikacji, a także udziału recenzenckiego w 
przewodach awansowych (doktoraty, habilitacje, profesury) oraz konsultacji.

Dla upowszechnienia wyników badań oraz wymiany doświadczeń Wydział re-
gularnie organizuje regionalne, krajowe i międzynarodowe konferencje naukowe w 

Otmuchowie (problematyka rozwoju regionu), Zakopanem (komputerowo zintegro-
wane zarządzanie) i Opolu (problemy rozwoju lokalnego i rynku pracy).

Wydział prowadzi ożywioną wymianę studentów, pracowników dydaktyczno-nauko-
wych i administracyjnych. Podpisane i realizowane umowy w ramach programu Socrates 

– Erasmus obejmują 42 uczelnie z 16 krajów europejskich.
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Aktualnie prowadzimy zajęcia na kilku rodzajach studiów podyplomowych: Nadzór, audyt 
i kontrola wewnętrzna w gospodarce i administracji, Zarządzanie, marketing i przedsiębior-
czość, Rachunkowość i finanse, Zarządzanie zasobami ludzkimi. Studia podyplomowe wzbo-

gaca analogiczna oferta dla słuchaczy-nauczycieli.

Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji zawsze aktywnie włącza się w nowe przed-
sięwzięcia realizowane przez Politechnikę Opolską. Przykładem efektywnej współpracy 
Wydziału i władz Uczelni jest udział naszych pracowników w utworzeniu na Politechnice 
takich przedsięwzięć organizacyjnych, jak Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości (dr 
inż. Marzena Szewczuk-Stępień, mgr inż. Piotr Bębenek), Chór Akademicki Politechni-
ki Opolskiej (mgr Ludmiła Zawadzka, mgr inż. Łukasz Dymek), czy Instytut Konfucju-
sza (prof. Krzysztof Malik, dr Maria Kania). 

Pracownicy Wydziału stanowią także wsparcie merytoryczne wielu inicjatyw i dzia-
łań dla rozwoju regionu. Pełnią odpowiedzialne funkcje konsultacyjne i eksperckie 
wobec Zarządu Województwa Opolskiego, w tym m.in.:

Komisja ds. polityki regionalnej powołana uchwałą zarządu województwa (prof. 
K. Heffner, prof. K. Malik, prof. R. Jończy, dr K. Szczygielski),

Komisja Marszałka ds. zrównoważonego rozwoju wsi i rolnictwa (prof. K. Malik),

Zespół Doradców Marszałka (prof. K. Heffner, dr K. Szczygielski),

Wojewódzka Rada Zatrudnienia (prof. A. Zagórowska, prof. R. Rauziński),

Oddział Regionalny Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej (prof. A. Zagó-
rowska), 

Wojewódzka Rada Ochrony Przyrody (dr K. Szczygielski),

Wojewódzka Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna (dr K. Szczygielski),

Stowarzyszenie Na Ratunek Jeziorom Turawskim – (prezes prof. R. Knosala).

Doniosłe znaczenie ma udział pracowników Wydziału w gremiach instytucji 
naukowych i eksperckich na poziomie krajowym i międzynarodowym:

prof. K. Heffner – prezydium Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 
PAN, ekspert w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, Regional Science Associa-
tion (RSA),
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prof. L. Karczewski – Towarzystwo Naukowe Prakseologii PAN, Stowarzyszenie Etyki i Biznesu EDEN 
POLSKA, Polskie Towarzystwo Religioznawcze,

prof. R. Knosala – przewodniczący Komitetu Inżynierii Produkcji PAN, Polskie Towarzystwo zarządza-
nia Produkcją, członek Rady Redakcyjnej Międzynarodowego Kwartalnika Management and Produc-
tion Engineering Review, Senator Rzeczypospoliej Polskiej,

prof. K. Malik – ekspert Ministerstwa Rozwoju Regionalnego ds. ochrony środowiska,

prof. W.  Musialik – Komisja Polsko-Czeska i Polsko-Słowacka PAN, 

prof. R. Rauziński – Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN, Komitet Nauk Demograficznych 
PAN, Komisja Regionalnych Badań Społecznych PAN, Rządowa Rada Ludnościowa,

prof. A. Rosner – Dyrektor Instytutu Wsi i Rolnictwa PAN,

dr  K. Szczygielski – Rządowa Rada Ludnościowa,

dr M. Szewczyk – Polski Komitet Normalizacyjny, Komisja Nauk Rolniczych PAN o/Katowice,

mgr inż. B. Klemens – Zespół Problemowy ds. Polityki Regionalnej i Przestrzennej Polski i Europy, Ko-
mitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 

duża część pracowników Wydziału należy do Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją.

 

Z okazji naszego Święta – pierwszego dziesięciolecia powstania 
Wydziału Zarządzania i Inżynierii Produkcji – w imieniu Rady Wy-
działu i swoim własnym życzę wszystkim Studentom i Pracowni-
kom oraz naszym Przyjaciołom osiągnięcia wszystkich założonych 
celów zarówno indywidualnych jak i wspólnych związanych z ist-
nieniem i rozwojem Wydziału i całej Politechniki Opolskiej. 

Krzysztof Malik 

grudzień 2009 | 11

R. Matwiejczuk, A. Żurawska, A. Zagórowska

A. Zagórowska, K. Malik, M. Adamska
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Dziekan

prof. PO dr hab. Krzysztof Malik

Prodziekan ds. nauki

prof. PO dr hab. Gabriela Jyż

Prodziekan ds. studenckich

prof. PO dr hab. Agata Zagórowska

Prodziekan ds. organizacyjnych

dr inż. Małgorzata Adamska

                         Struktura
 

Instytut Innowacyjności Procesów i Produktów

 Dyrektor Instytutu: prof. zw. dr hab. inż. Ryszard Knosala

Katedra Badań Operacyjnych w Zarządzaniu

 Kierownik Katedry: prof. PO dr hab. Mirosław Dytczak

Katedra Ekonomii i Badań Regionalnych

Kierownik Katedry: prof. PO dr hab. Krzysztof Malik

Katedra Ekonomii Rozwoju i Polityki Ekonomicznej

Kierownik Katedry: prof. PO dr hab. Romuald Jończy – pełniący obowiązki

Katedra Finansów i Zarządzania Przedsiębiorstwem

Kierownik Katedry: dr inż. Liliana Hawrysz – pełniąca obowiązki

Katedra Kształcenia Ustawicznego i Studiów Międzynarodowych

Kierownik Katedry: dr Maria Kania – pełniąca obowiązki

Katedra Marketingu i Logistyki

Kierownik Katedry: dr inż. Ewa Kulińska – pełniąca obowiązki

Katedra Prawa Gospodarczego

Kierownik Katedry: prof. PO dr hab. Marian Ciepaj 

Katedra Polityki Regionalnej

Kierownik Katedry: prof. dr hab. Krystian Heffner

Katedra Rynku Pracy i Kapitału Ludzkiego

Kierownik Katedry: prof. PO dr hab. Agata Zagórowska

Katedra Własności Intelektualnej, Prawa Administracyjnego i Europejskiego

Kierownik Katedry: prof. PO dr hab. Gabriela Jyż

 
Biuro Projektów Rozwoju

kierownik biura: mgr inż. Łukasz Dymek
Dziekanat

   kierownik dziekanatu: mgr inż. Dorota Załężna, mgr Joanna Niedoba  - aktualnie  
Sekretariat Wydziału
 specjalista ds. ekonomicznych: mgr Magdalena Jaszczyk

 M. Adamska

K. Malik

A. Zagórowska

G. Jyż
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Kierownik Katedry: prof. PO dr hab. Marian Ciepaj 
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Kierownik Katedry: prof. dr hab. Krystian Heffner

Katedra Rynku Pracy i Kapitału Ludzkiego

Kierownik Katedry: prof. PO dr hab. Agata Zagórowska

Katedra Własności Intelektualnej, Prawa Administracyjnego i Europejskiego

Kierownik Katedry: prof. PO dr hab. Gabriela Jyż

 
Biuro Projektów Rozwoju

kierownik biura: mgr inż. Łukasz Dymek
Dziekanat

   kierownik dziekanatu: mgr inż. Dorota Załężna, mgr Joanna Niedoba  - aktualnie  
Sekretariat Wydziału
 specjalista ds. ekonomicznych: mgr Magdalena Jaszczyk

Instytut Innowacyjności Procesów i Produktów

dr inż. Aneta  Kucińska

dr inż. Alfred Paszek  

dr inż. Izabela Tomczuk-Piróg 

dr inż. Iwona Pisz 

dr inż. Magdalena Jurczyk-Bunkowska

dr inż. Dominika Biniasz 

dr inż. Małgorzata Adamska 

dr inż. Łukasz Mach

dr inż. Regina Mazurek 

dr inż. Alicja Kolasa – Więcek 

dr inż. Piotr Chwastyk 

dr inż. Katarzyna Hys 

mgr inż. Iwona Łapuńka

mgr inż. Barbara Barnuś 

mgr inż. Katarzyna Błaszczyk 

mgr inż. Przemysław Misiurski 

mgr inż. Ryszard Serafin 

dr inż. Mariusz Kołosowski

Katedra Rynku Pracy i Kapitału Ludzkiego

prof. zw. dr hab. Robert Rauziński

prof. PO dr hab. Wanda Musialik

 Pozostali pracownicy

prof. PO dr hab. Maria Kalczyńska

prof. PO dr hab. Leszek Karczewski

dr Sebastian Fikus

dr inż. Kornelia Polek-Duraj

mgr inż. Katarzyna Mazur-Kajta 

Katedra Badań Operacyjnych w Zarządzaniu

dr inż. Grzegorz Ginda 

dr inż. Barbara Jastrząbek 

dr inż. Jerzy Preis 

dr Volodymyr Boychuk 

mgr inż. Łukasz Dymek 

Katedra Ekonomii i Badań Regionalnych 

prof. PO dr hab. Vojtĕch Malátek

prof. PO dr hab. Irena Pyka

prof. PO dr hab. inż. Mirosław Czapka

prof. PO dr hab. Janusz Klisiński 

dr Danuta Szlachcic – Dudzicz 

dr inż. Katarzyna Widera 

dr inż. Mirosława Szewczyk 

dr Agnieszka Janeta 

dr inż. Justyna Zygmunt 

mgr inż. Aleksandra Zygmunt 

mgr inż. Magdalena Ciesielska

mgr inż. Urszula Romaniuk 

mgr inż. Bogdan Ruszczak

Katedra Finansów i Zarządzania  
Przedsiębiorstwem

dr inż. Jan Pomierny 

dr Włodzimierz Kwieciński 
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Instytut Innowacyjności Procesów i Produktów

dr inż. Aneta  Kucińska

dr inż. Alfred Paszek  

dr inż. Izabela Tomczuk-Piróg 

dr inż. Iwona Pisz 

dr inż. Magdalena Jurczyk-Bunkowska
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Katedra Kształcenia Ustawicznego i Studiów 
Międzynarodowych

dr inż. Marzena Szewczuk – Stępień 

dr inż. Agnieszka Klucznik-Törő 

dr Małgorzata Wróblewska 

dr Roman Śmietański 

Katedra Marketingu i Logistyki

 dr inż. Janusz Wielki 

dr inż. Elżbieta Karaś 

Katedra Polityki Regionalnej

prof. dr hab. Andrzej Rosner

prof. PO dr hab. Stanisław Koziarski

prof. PO dr hab. Stanisław Senft

prof. PO dr Marie-Emmanuelle Reytier 

dr Brygida Solga 

dr Dorota Schreiber-Kurpiers 

dr Kazimierz  Szczygielski 

dr Anna Rajchel 

mgr inż. Brygida Klemens 

mgr Ludmiła Zawadzka 

Katedra Własności Intelektualnej Prawa Admini-
stracyjnego i Europejskiego

prof. dr hab. Stanisław Kaźmierczyk

dr Monika Haczkowska 

dr Adam Habuda 

dr Małgorzata Magdziarczyk 

dr Michał Bartoszewicz

mgr Filip Tereszkiewicz 

mgr Tomasz Płachtej

Katedra Prawa Gospodarczego

prof. PO dr hab. Stanisław Grycner

prof. PO dr inż. Adam Roznoch

dr Ryszard Miążek 

dr Monika Szymura

dr Jerzy Szteliga 

dr Anna Bohdan 

mgr Justyna Stadniczeńko

Katedra Ekonomii Rozwoju i Polityki  
Ekonomicznej

mgr Sabina Kubiciel 

mgr Diana Rokita 

mgr inż. Alicja Wróbel 

 

Pracownicy inżynieryjno – techniczni i admini-
stracyjni wydziału:

Dziekanat

samodzielny referent ds. studenckich:  
mgr Joanna Niedoba

samodzielny referent ds. studenckich: 
 mgr Natalia Adamczyk

samodzielny referent ds. studenckich: 
 Dorota Sawczak

samodzielny referent ds. studenckich:  
mgr inż. Barbara Mikolas

Sekretariat Wydziału

samodzielny referent administracyjny:  
mgr Jolanta Lipnicka

Obsługa techniczna wydziału

starszy referent ds. technicznych:  
inż. Rafał Nieświec

Biuro Projektów Rozwoju  

specjalista ds. ekonomiczno-finansowych:  
mgr Marta Kostrzewa

specjalista ds. ekonomiczno-finansowych:  
mgr Agnieszka Sitkowska

specjalista ds. ekonomiczno-finansowych:  
mgr Olga Rutkowska

Instytut Innowacyjności Procesów i Produktów 

samodzielny referent administracyjny: 
 mgr inż. Dorota Wołowiec

Przy udziale pracowników Wydziału Zarządzania 
i Inżynierii Produkcji na Politechnice Opolskiej zo-
stał utworzony Instytut Konfucjusza. Jednostką od 
2008 roku kieruje pracownik naszego wydziału – 
dr Maria Kania. 
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kierunek subject area code Student mobility
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04.0 Management

UK: University of Abertay Dundee, Coventry University, Inverness 
College

Turcja: Okan University, Uludag University

Finlandia:Vaasa University of Applied Science, Seinajoki University of 
Applied Sciences, North Karelia University of Applied Studies

Portugalia: Instituto Politecnico de Braganca, Instituto Politecnico de 
Cavado e do Ave-IPCA, Instituto Politecnico de Viana do Castello

Włochy:Universita Degli Studi di Roma Tre, Universita Degli Studi Del 
Plemonte Orientale Amadeo Avogardo

Węgry: Kodolanyi Janos University College

Francja: Universite de Bourgogne – Dijon

Dania: Engineering College of Copenhagen
Niemcy: Fahchochschule Worms, Hochschule fur Technik Stuttgart, 

Hochschule Merseburg, Fahchochschule Mainz, Hochschule fur Tech-
nik, Fahchochschule Koblenz, Fahchochschule Kaiserslautern, Ruhr-

Universitat Bochum 
Czechy: Vysoka Skola Financni a Spravni-Praha

Hiszpania:  Universidad Politecnica de Valencia-Compus Alcoy,  
University of Jean, Universidad de Almeria

Belgia: Gent,  Xios University College Limburg (04.4)

Litwa: Klaipeda Business College

04.2 Business Studies

Turcja: Gaziantep University

Francja: Ecole D’Ingenieurs Du Pas DeCalais

Niemcy: Fahchochschule Koln

Szwajcaria: Lucerne University of Applied Sciences And Arts

Eu
ro

pe
is

ty
ka

04.9 Business Studies,  
Entrepreneurship

Francja : Universite d’Orleans

Portugalia: Instituto Politecnico do Cavado e do Ave

14.6 International Rela-
tions, 

European Studies

Litwa: Mykolo Romerio Universitetas, 
Włochy: Universita Ca’ Foscari di Venezia, Universita degli Studi di 

Pavia
Cypr: Cyprus College

Ad
m

in
is

tr
ac

ja 10.6 Law,  
Public Administration

Litwa: Mykolo Romerio Universitetas, 

Włochy: Universita Ca’ Foscari di Venezia

Hiszpania - Universidad de Almeria
04.3 Accountancy,  

Financial Management
Cypr: Cyprus College
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...z potrzeby nowego myślenia

Biblioteka i Czytelnia Wydziałowa
Zbiory obejmują pozycje zarówno polskie jak  

i obcojęzyczne, zgodne z  profilem kształcenia. 
W chwili obecnej Biblioteka liczy ponad 3 tys. wo-
luminów. Prenumeruje się ponad dwadzieścia ty-
tułów czasopism polskich, natomiast czasopisma 
zagraniczne dostępne są w wersji elektronicznej. W 
ramach wymiany międzyuczelnianej gromadzone 
są Zeszyty Naukowe i liczne prace naukowe.

Pracownicy naukowi w latach 1999–2009
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Zaplecze  dydaktyczno-laboratoryjne

Głównym budynkiem 
WZiIP jest obiekt  miesz-
czący się w Opolu przy 
ul. Waryńskiego 4. 

- w pełni wyposażona 
audiowizualna sala 
wykładowa miesz-
cząca 152 studen-
tów,

- w pełni wyposażo-
na audiowizualna 

sala wykładowa dla 
76 studentów,

- trzy w pełni wyposa-
żone audiowizualne sale 

wykładowo-ćwiczeniowe, 
z których każda mieści do 

40 studentów,

- trzy sale seminaryjno-projek-
towe, z których każda mieści do 

26 studentów,

- jedna sala komputerowa dla 10 stu-
dentów,

- sala konferencyjno-seminaryjna,

- sala Rady Wydziału,

- 12 pomieszczeń dla pracowników naukowo-dy-
daktycznych,

Budynek położony przy ulicy Luboszyckiej 9A:

- w pełni wyposażona audiowizualna sala wykła-
dowa mieszcząca 120 studentów,

- cztery sale ćwiczeniowe, z których każda mieści 
od 28 do 40 studentów, 

- sala seminaryjna dla 24 studentów,

- pomieszczenie dla pracowników dydaktycznych,

- pomieszczenie przekazane przez WZiIP kołom 
naukowym do dyspozycji studentów.

Budynek zlokalizowany przy ulicy Luboszyckiej 3:

- w pełni wyposażona audiowizualna sala wykła-
dowa mieszcząca 110 studentów,

- jedna sala komputerowa dla 10 studentów,

- sala seminaryjna dla 24 studentów,

- pomieszczenie dla pracowników dydaktycznych

Obiekt przy ulicy Luboszyckiej 7:

- cztery sale seminaryjno-ćwiczeniowe, z których 
każda mieści do 52 studentów,

- dwie sale komputerowe mieszczące po 10 stu-
dentów każda,

- pomieszczenie dla pracowników  
dydaktycznych,

- biblioteka i czytelnia wydziałowa.

Obiekt zlokalizowany przy ulicy Ozimskiej 75:

- dwie sale seminaryjne, każda mieszcząca po 24 
studentów,

- cztery sale komputerowe, przeznaczone dla 15 
studentów każda,

- pięć pomieszczeń dla pracowników 
 dydaktycznych,

- sekretariat Instytutu Innowacyjności Procesów i 
Produktów,

Wydział korzysta także z sali wykładowej (150 
osób) wyposażonej kompleksowo w sprzęt audio-
wizualny, mieszczącej się w budynku „Łącznik” na  
ul. Mikołajczyka 8 – 10 oraz sali ćwiczeniowej nr 
17 przeznaczonej dla 40 osób. Od bieżącego roku 
akademickiego zajęcia odbywają się również w 
budynku nr 5 w II kampusie przy ul. Prószkowskiej 
76. Ponadto zajęcia językowe prowadzone są w 
salach Studium Języków Obcych (Budynek Głów-
ny PO, przy ul. S. Mikołajczyka 5).
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koła naukowe

ARAFIN  -  analiza, rachunkowość, finanse
                            opiekun: prof. PO dr hab. K. Malik 

EXPERT - zarządzanie i inżynieria produkcji 
                        opiekun:  dr inż. D. Biniasz

KN  MŁODYCH EUROPEJCZYKÓW  
   -  pogłębienie wiedzy o Unii Europejskiej 
      opiekun: dr D. Schreiber-Kurpiers

 Z inicjatywy WZiIP powstał również 
           obecny 
             CHÓR AKADEMICKI POLITECHNIKI 
             OPOLSKIEJ  
               opiekun:  mgr L. Wocial-Zawadzka

studia stacjonarne

studia niestacjonarne

studia podyplomowe

10 lat WZiIP
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Stypendia, nagrody, wyróżnienia
Artur Stejnerowski – absolwent 2005 r. kierun-

ku zarządzanie i marketing, specjalność: europej-
skie systemy zarządzania administracją publiczną  
w 2008 r. został uznany studentem roku studiów dok-
toranckich w Szkocji za swoje akademickie i osobiste 
zasługi dla szkockiego Uniwersytetu Highlands and 
Islands w Inverness. 25-letni Artur Steinerowski robi w 
Szkocji doktorat z zakresu powstania przedsiębiorstw 
społecznych na terenach wiejskich w Centrale of Rural 
Health, które jest partnerem Uniwersytetu Highlands 
and Islands w Inverness. Artur Steinerowski został 
uznany najlepszym studentem spośród wszystkich 
college’ów i centrów nauczania w północnej Szkocji

Zofia Wieszczeczyńska, kierunek zarządzanie i 
marketing
– Studencki Nobel 2009
– wyróżnienie w Konkursie na Najlepszego Stu-

denta RP

Daria Sorówka, kierunek europeistyka II stopień 
studia stacjonarne  
– Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyż-

szego 2008/2009
– Stypendium Marszałka Województwa Opolskie-

go 2008/2009

Karina Kochanek, kierunek europeistyka I sto-
pień studia stacjonarne
– Stypendium Oswalda Matei 2007/2008 za wybit-

ne osiągnięcia naukowe i organizacyjne

Piotr Rychlicki, kierunek europeistyka; kierunek 
zarządzanie i marketing 
– Stypendium Oswalda Matei 2006/2007 za wybit-

ne osiągnięcia naukowe i organizacyjne,
– Udział w konkursie na Najlepszego Studenta Rze-

czypospolitej Polskiej  Primus Inter Pares & Primus 
Ekspert 2005 r.

– Udział w IX edycji Konkursu pt. „Przedsiębiorczość, 
Finanse i Zarządzanie organizowanego przez Fun-
dację Edukacyjną Przedsiębiorczości (FEP).

Małgorzata Trofimowicz, kierunek zarządzanie 
i marketing jednolite magisterskie
– Stypendium Oswalda Matei 2005/2006 za wybit-

ne osiągnięcia naukowe i organizacyjne

Katarzyna Mazur, kierunek zarządzanie i mar-
keting jednolite magisterskie
– Stypendium Ministra Edukacji Narodowej i Sportu

Magdalena Durzyńska, Małgorzata Trofimo-
wicz, Paweł Kadłubowski otrzymali nagrodę V 
stopnia w konkursie „Przedsiębiorczość, finanse i za-
rządzanie”. Nagroda została ufundowana z dotacji 
Fundacji Bankowej im. Leopolda Kronenberga.

sukcesy sportowe
I miejsce w turnieju o Puchar Rektora Politechniki 

Opolskiej w piłce nożnej. Piastonalia z NZS 2009 r.

Dyplom dla WZiIP za zajęcie I miejsca dla zespo-
łu: kierunek ZIM w lidze uczelnianej piłki siatkowej 
mężczyzn w roku akademickim 2005/2006

I miejsce – Liga Uczelniana w Piłce Siatkowej 
Mężczyzn 2004/2005

IV miejsce Liga Uczelniana w Piłce Siatkowej Męż-
czyzn 2003/2004

II miejsce finał Ligi Uczelnianej w Piłce Siatkowej 
Mężczyzn 2002/2003

I miejsce – Liga Uczelniana w Piłce Siatkowej 
Mężczyzn 2000/2001 

Liczba absolwentów w latach 
 1999–2009 - ogółem (7145 osób)
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Konferencje
 Konferencja w 2010 roku odbędzie się w dniach 21–23 czerwca na 
Zamku w Otmuchowie, tytuł: „Uwarunkowania polityki rozwoju 
regionu - wymiar społeczny, gospodarczy i środowiskowy”.  
organizacja: WZiIP,  

 17 czerwca 2009 r. na Zamku w Otmuchowie, pt. „Ewaluacja 
rozwoju regionu w wymiarze społecznym, gospodarczym i 
środowiskowym”, organizacja: WZiIP, 

16–18 czerwca 2008 r. na Zamku w Otmuchowie,
 pt. „Monitorowanie Rozwoju Regionalnego w wymiarze 
społecznym, gospodarczym, środowiskowym”, 
organizacja: WZiIP,

28 kwietnia 2009 r. w auli w „Łączniku” Politechniki Opolskiej 
pt. „Uwarunkowania demograficzne rozwoju społeczno-
gospodarczego Śląska do 2035 r. w kontekście kryzysu”, 
organizacja Katedra Rynku Pracy i Kapitału Ludzkiego 

29 października 2007 roku w auli w „Łączniku” Politechniki 
Opolskiej  pt. „Stan i prognoza demograficzna Śląska do 2030 
roku (migracje, podaż pracy)” organizacja Katedra Rynku Pracy i 
Kapitału Ludzkiego

18–20 czerwca 2007 r. na Zamku w Otmuchowie, pt. 
„Programowanie Rozwoju Regionu”, organizacja: WZiIP,

19–21 czerwca 2006 r., na Zamku w Otmuchowie, pt.: 
„Ekonomiczne, społeczne i ekologiczne czynniki rozwoju 
regionalnego”. Organizacja: WZiIP wspólnie z Komitetem 
Pracy i Polityki Społecznej PAN, Komitetem Przestrzennego 

Zagospodarowania Kraju PAN,

16–18 stycznia 2006 r., Zakopane, IX Konferencja Komputerowo 
Zintegrowane Zarządzanie.  

Organizacja: Instytut Inżynierii Produkcji  
 

13–15 czerwca 2005 r., na Zamku w Otmuchowie, pt.: „Kapitał ludzki w 
zrównoważonym rozwoju regionalnym”, Organizacja: WZiIP wspólnie 

z Komitetem Pracy i Polityki Społecznej PAN, Komitetem Przestrzennego 
Zagospodarowania Kraju PAN.
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...z potrzeby nowego myślenia 10–12 stycznia 2005 r., Zakopane, VIII Konferencja Komputerowo 
Zintegrowane Zarządzanie. Organizacja: Instytut Inżynierii Produkcji.

15–17 czerwca 2004 r., na Zamku w Otmuchowie, pt.: „Społeczne i 
ekologiczne uwarunkowania transformacji i integracji gospodarczej 

- problemy oporu wobec przemian”. Organizacja: WZiIP wspólnie z 
Wyższą Szkołą Ekonomii i Administracji w Bytomiu.

12–14 stycznia 2004 r., Zakopane, VII Konferencja Komputerowo 
Zintegrowane Zarządzanie. Organizacja: Instytut Inżynierii 

Produkcji.

16–18 czerwca 2003 r., Otmuchów, pt.: „Polska krajem Unii 
Europejskiej - problemy transformacji systemowej i regionalnej”. 

Organizacja: WZiIP wspólnie z Wyższą Szkołą Ekonomii i 
Administracji w Bytomiu.

13–15 stycznia 2003 r., Zakopane, VI Konferencja Komputerowo 
Zintegrowane Zarządzanie. Organizacja: Instytut Inżynierii 

Produkcji.

17–19 czerwca 2002 r., na Zamku w Otmuchowie, 
 pt.: „Zrównoważony rozwój regionalny w aspekcie integracji 

europejskiej - problemy ekonomiczne, ekologiczne i społeczne”. 
Organizacja: Instytut Zarządzania wspólnie z Wyższą Szkołą 

Ekonomii i Administracji w Bytomiu.

14–16 stycznia 2002 r., Zakopane, V Konferencja Komputerowo 
Zintegrowane Zarządzanie. Organizacja: Instytut Inżynierii 

Produkcji.

15–17 stycznia 2001 r., Zakopane, IV Konferencja Komputerowo 
Zintegrowane Zarządzanie. Organizacja: Instytut Inżynierii 

Produkcji.

czerwiec 2000 r., na Zamku w Otmuchowie, pt. „Rola małych i 
średnich przedsiębiorstw w rozwoju regionalnym”, Organizacja: 

Instytut Zarządzania wspólnie z Wyższą Szkołą Ekonomii i 
Administracji w Bytomiu.

10–12 stycznia 2000 r., Zakopane, III Konferencja Komputerowo 
Zintegrowane Zarządzanie. Organizacja: Instytut Inżynierii Produkcji.

22–24 września 1999 r., Zakopane, pt.: „Badanie, konstrukcja, 
wytwarzanie, eksploatacja układów hydraulicznych”. Organizacja: Instytut 

Produkcji WZiIP;

14–15 czerwca 1999 r., na Zamku w Otmuchowie, pt.: „Rola małych i średnich 
przedsiębiorstw w rozwoju regionalnym”. Organizacja: Instytut Zarządzania 

wspólnie z Wyższą Szkołą Ekonomii i Administracji w Bytomiu.
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Wykaz prac 
L.p. Temat pracy NBS/NBW Katedra/Zakład/Instytut Kierownik pracy

Tematy prac statutowych

1.
Wpływ transformacji ustrojowej na sytuację 

demograficzną i kształcenie kapitału 
ludzkiego w regionie śląskim.

Katedra Rynku Pracy  
i Kapitału Ludzkiego

prof. zw. dr hab.  
Robert Rauziński

2. Migracje sezonowe ze Śląska do krajów Unii 
Europejskiej (diagnoza i prognoza).

Katedra Polityki 
Regionalnej

prof. dr hab.  
Krystian Heffner

3.
Zrównoważony rozwój społeczno-

gospodarczy i ekologiczny w wymiarze 
regionalnym.

Katedra Ekonomii i Badań 
Regionalnych

prof. PO dr hab. 
 Krzysztof Malik

4. Demokratyczne państwo prawne, aspekty 
polityczne i gospodarcze.

Katedra Prawa 
Gospodarczego

prof. PO dr hab.  
Marian Ciepaj

5. Matematyczne wspomaganie 
programowania rozwoju regionalnego.

Katedra Badań 
Operacyjnych 

 w Zarządzaniu

prof. PO dr hab. inż. 
Mirosław Dytczak

6.

1) Wybrane zagadnienia z zakresu prawa 
administracyjnego ze szczególnym 

uwzględnieniem planowania i 
zagospodarowania przestrzennego w 

gminie oraz statusu obszarów NATURA 
2000.

2) Wybrane zagadnienia z zakresu 
prawa europejskiego ze szczególnym 

uwzględnieniem Wspólnej Polityki 
Zagranicznej i Bezpieczeństwa UE.

Katedra Własności 
Intelektualnej, Prawa 

Administracyjnego  
i Europejskiego

prof. PO dr hab.  
Gabriela Jyż,  

7.

Uwarunkowania zrównoważonego 
rozwoju regionalnego w Polsce po akcesji 

Polski do Unii Europejskiej (ze szczególnym 
uwzględnieniem procesów migracji 

zewnętrznych i województwa opolskiego.

Katedra Ekonomii Rozwoju 
i Polityki Ekonomicznej

prof. PO dr hab.  
Romuald Jończy

8.

Opracowanie metod budowy 
zintegrowanych systemów 

informatycznych wspomagających 
funkcjonowanie przedsiębiorstwa.

Instytut Innowacyjności 
Procesów i Produktów dr inż. Janusz Wielki

9. Integracja marketingu i logistyki – 
przesłanki, determinanty, przejawy i skutki.

Katedra Marketingu 
 i Logistyki dr inż. Ewa Kulińska 

10. Rynek Wschodnioeuropejski a decyzje 
zarządcze przedsiębiorstw Opolszczyzny.

Katedra Finansów 
i Zarządzania 

Przedsiębiorstwem
dr inż. Liliana Hawrysz

11. Rola zasobów pracy w kształtowaniu 
konkurencyjności Śląska.

Katedra Kształcenia 
Ustawicznego i Studiów 

Międzynarodowych
dr Maria Kania
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Wykaz prac 
L.p. Temat pracy NBS/NBW Katedra/Zakład/Instytut Kierownik pracyL.p. Temat pracy NBS/NBW Katedra/Zakład/Instytut Kierownik pracy

Tematy prac statutowych

1.
Wpływ transformacji ustrojowej na sytuację 

demograficzną i kształcenie kapitału 
ludzkiego w regionie śląskim.

Katedra Rynku Pracy  
i Kapitału Ludzkiego

prof. zw. dr hab.  
Robert Rauziński

2. Migracje sezonowe ze Śląska do krajów Unii 
Europejskiej (diagnoza i prognoza).

Katedra Polityki 
Regionalnej

prof. dr hab.  
Krystian Heffner

3.
Zrównoważony rozwój społeczno-

gospodarczy i ekologiczny w wymiarze 
regionalnym.

Katedra Ekonomii i Badań 
Regionalnych

prof. PO dr hab. 
 Krzysztof Malik

4. Demokratyczne państwo prawne, aspekty 
polityczne i gospodarcze.

Katedra Prawa 
Gospodarczego

prof. PO dr hab.  
Marian Ciepaj

5. Matematyczne wspomaganie 
programowania rozwoju regionalnego.

Katedra Badań 
Operacyjnych 

 w Zarządzaniu

prof. PO dr hab. inż. 
Mirosław Dytczak

6.

1) Wybrane zagadnienia z zakresu prawa 
administracyjnego ze szczególnym 

uwzględnieniem planowania i 
zagospodarowania przestrzennego w 

gminie oraz statusu obszarów NATURA 
2000.

2) Wybrane zagadnienia z zakresu 
prawa europejskiego ze szczególnym 

uwzględnieniem Wspólnej Polityki 
Zagranicznej i Bezpieczeństwa UE.

Katedra Własności 
Intelektualnej, Prawa 

Administracyjnego  
i Europejskiego

prof. PO dr hab.  
Gabriela Jyż,  

7.

Uwarunkowania zrównoważonego 
rozwoju regionalnego w Polsce po akcesji 

Polski do Unii Europejskiej (ze szczególnym 
uwzględnieniem procesów migracji 

zewnętrznych i województwa opolskiego.

Katedra Ekonomii Rozwoju 
i Polityki Ekonomicznej

prof. PO dr hab.  
Romuald Jończy

8.

Opracowanie metod budowy 
zintegrowanych systemów 

informatycznych wspomagających 
funkcjonowanie przedsiębiorstwa.

Instytut Innowacyjności 
Procesów i Produktów dr inż. Janusz Wielki

9. Integracja marketingu i logistyki – 
przesłanki, determinanty, przejawy i skutki.

Katedra Marketingu 
 i Logistyki dr inż. Ewa Kulińska 

10. Rynek Wschodnioeuropejski a decyzje 
zarządcze przedsiębiorstw Opolszczyzny.

Katedra Finansów 
i Zarządzania 

Przedsiębiorstwem
dr inż. Liliana Hawrysz

11. Rola zasobów pracy w kształtowaniu 
konkurencyjności Śląska.

Katedra Kształcenia 
Ustawicznego i Studiów 

Międzynarodowych
dr Maria Kania

Tematy prac własnych

1. Czynniki zatrudnienia cudzoziemców w 
województwie opolskim.

Katedra Ekonomii Rozwoju 
 i Polityki Ekonomicznej

prof. PO dr hab. 
 Romuald Jończy

2. Opole jako ośrodek kształcenia wyższego 
do 2010 roku.

Katedra Rynku Pracy 
 i Kapitału Ludzkiego

prof. PO dr hab.  
Agata Zagórowska

3.
Zarządzanie potencjałem demograficznym 
i społeczno- gospodarczym regionu Śląska 

Opolskiego w latach 2001-2010.

Katedra Rynku Pracy  
i Kapitału Ludzkiego

prof. zw. dr hab. 
 Robert Rauziński

4. Zarządzanie kapitałem finansowym 
przedsiębiorstwa.

Katedra Ekonomii i Badań 
Regionalnych

prof. PO dr hab.  
Irena Pyka

5.

Wielokryterialne wspomaganie procesu 
decyzyjnego związanego z realizacją 

koncepcji zrównoważonego rozwoju w 
gospodarce komunalnej, budownictwie, 

ogrzewnictwie i funkcjonowaniu 
samorządu terytorialnego.

Katedra Badań 
Operacyjnych  

w Zarządzaniu

prof. PO dr hab. inż. 
Mirosław Dytczak

6. Etyka gospodarcza Orientu. Katedra Rynku Pracy i 
Kapitału Ludzkiego

prof. PO dr hab.  
Leszek Karczewski

7. Model analizy procesów i przedsięwzięć 
rozwoju regionalnego.

Katedra Ekonomii i Badań 
Regionalnych

dr inż. 
 Mirosława Szewczyk

8.
Ocena wpływu zarządzania ryzykiem 
tworzenia wartości dodanej procesów 

logistycznych.

Katedra Marketingu 
 i Logistyki dr inż. Ewa Kulińska

9.
Przestrzenne zróżnicowanie ludności Śląska 

Opolskiego. Etniczny kontekst procesów 
regionalnych.

Katedra Polityki Regionalnej dr Kazimierz Szczygielski

10.
Nierząd w Europie Środkowej na 

przykładzie Śląska (od uwłaszczenia po 
1927 rok).

Katedra Polityki Regionalnej dr Dorota Schreiber-
Kurpiers

11. Pomoc społeczna w województwie śląskim 
w okresie międzywojennym.

Katedra Ekonomii i Badań 
Regionalnych

dr Danuta Szlachcic-
Dudzicz

12. Zarządzanie procesowe w nowoczesnych 
organizacjach.

Instytut Innowacyjności 
Procesów i Produktów dr inż. Aneta Kucińska

13. Ocena organizacji usługowych w 
kontekście zarządzania przez jakość.

Instytut Innowacyjności 
Procesów i Produktów dr inż. Katarzyna Hys

14. Społeczna odpowiedzialność samorządu 
terytorialnego województwa opolskiego.

Katedra Kształcenia 
Ustawicznego i Studiów 

Międzynarodowych

dr inż. Kornelia Polek-
Duraj

15. Kultura organizacyjna w sektorze 
publicznym.

Katedra Finansów  
i Zarządzania 

Przedsiębiorstwem
dr inż. Liliana Hawrysz
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Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji mimo młodego wieku poszczycić może się sporą 
liczbą absolwentów studiów i studiów podyplomowych, którzy odnieśli sukces zawodowy 
zajmując eksponowane stanowiska w jednostkach gospodarczych, administracji i innych 
instytucjach. Wszystkich łączy rozległa wiedza i dobre przygotowanie wyniesione z lat 
studiów na wydziale. Oto tylko niektóre przykłady (w kolejności alfabetycznej):

Małgorzata Adamska – dr inż., prodziekan ds. organizacyjnych Wydziału Zarządzania i 
Inżynierii Produkcji w bieżącej kadencji, absolwentka studiów I i II stopnia.

Karina Bedrunka – dr inż., dyrektor Departamentu Koordynacji Programów 
Operacyjnych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego, absolwentka 
studiów I i II stopnia.

Mirosław Czapka – dr hab. inż., profesor nadzw., JM Rektor Wyższej Szkoły Ekonomii 
i Administracji w Bytomiu, absolwent studiów I i II stopnia na kierunku zarządzanie i 
marketing.

Elżbieta Hełm – wicedyrektor ds. Nadzoru nad Urzędami Skarbowymi, Izba Skarbowa w 
Opolu, absolwentka studiów podyplomowych rachunkowość i finanse.

Grażyna Kowcun – zastępca dyrektora Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego 
Narodowego Funduszu Zdrowia, absolwentka studiów I i II stopnia.

Aneta Kucińska – dr inż., zastępca dyrektora Instytutu Innowacyjności Procesów i 
Produktów na WZiIP, pełnomocnik ds. systemu zarządzania jakością w firmie Opolgraf SA, 
absolwentka studiów I i II stopnia.

Dariusz Madera – wicewojewoda opolski w latach 2004-2007, absolwent studiów I i II 
stopnia, asystent w dawnym Instytucie Inżynierii Produkcji.

Rafał Matwiejczuk – dr inż., prodziekan ds. organizacyjnych Wydziału Zarządzania i  
Inżynierii Produkcji w kadencji  2005-2008, absolwent studiów I i II stopnia.

Dorota Michniewicz – naczelnik Wydziału Kultury, Turystyki i Sportu Urzędu Miasta Opola, 
absolwentka studiów I stopnia.

Urszula Romaniuk – zastępca naczelnika Opolskiego Urzędu Skarbowego, absolwentka 
studiów podyplomowych rachunkowość i finanse.

Marek Sidor – prezes zarządu PKS w Opolu, absolwent studiów podyplomowych.

Waldemar Skomudek – dr hab. inż., wiceprezes Zarządu ds. Infrastruktury Sieciowej Polskich Sieci 
Elektroenergetycznych Operator S.A., absolwent studiów podyplomowych rachunkowość i finanse na 

WZiIP.

Marzena Szewczuk-Stępień – dr inż., dyrektor Akademickiego Inkubatora  Przedsiębiorczości w 
Politechnice Opolskiej, absolwentka studiów I i II stopnia.

...z potrzeby nowego myślenia
10 lat WZiIP

Oni odnieśli 
spektakularny sukces
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...z potrzeby nowego myślenia ...jeszcze kilka zdjęć

grudzień 2009 | 25

Uczestnicy II Warsztatów z Nauk o Zarządzaniu dla Doktorantów i Przyszłych Doktorantów,
 Zakopane 2002 r.

Rekrutacja na studia w roku akademickim 
2001/2002

J. Wach i A. Zagórowska podczas otwarcia 
Biblioteki WZiIP, 23.10. 2001 r.

Spotkanie z cyklu „Ekonomiczne porachun-
ki”, maj 2001 r.

A. Zagórowska i K. Malik wśród absolwentów 
2001 r. 

Spotkanie opłatkowe 12.12.2001 r.Absolwenci 2001 r. 

Wręczenie wyróżnień dla studentów WZiIP, 10.01.2002 r. 



...z potrzeby nowego myślenia
10 lat WZiIP
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Wręczenie dyplomów DUT, 04.03.2002 r. Międzynarodowa Konferencja Naukowa, 
Otmuchów, 17-19.06.2002 r.  

10-lecie utworzenia kierunku zarządzanie  
i marketing, 13.11.2002 r. 

Spotkanie opłatkowe 19.12.2002 r. Międzynarodowa Konferencja Naukowa, 
Otmuchów, 16-18.06.2003 r.

Absolwenci 2003 i 2004  Pierwsza inauguracja roku akademickiego na 
kierunku europeistyka, październik 2004  r

Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Otmuchów, 15-17.06.2004 r. Absolwentki 2006 r.



...z potrzeby nowego myślenia
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Wizyta w Pekinie, maj 2009 r.

Dziecięca Politechnika Opolska, wykład prof. Malika, pt. „Kapitalne pieniądze”. 06.12.2008 r. Rodzina WZiIP :-) 

Rozdanie dyplomów absolwentom 2008 r.

Rozdanie dyplomów absolwentom 2007 r.

prof. M. Tukiendorf, prof. K. Malik i J. Sebesta 
podczas wizyty w Chicago, 2009 r.



Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji
ul. Waryńskiego 4

45-047 Opole
tel. 077 454 35 33, 077 453 04 71

tel./fax 077 453 04 71

e-mail: wziip@po.opole.pl

www.zarzadzanie.opole.pl


